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SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

CẦN MỘT TƯ DUY ĐỘT PHÁ
PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC
HỘI NGÀY 16/3/2022, BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG DIÊN ĐÃ PHÂN TÍCH
THẤU ĐÁO VÀ THẲNG THẮN CHỈ RA, VIỆC ÙN Ứ NÔNG SẢN TẠI CÁC CỬA KHẨU THỜI GIAN
QUA CHO THẤY CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN CỦA CHÚNG TA CÒN CÓ
NHIỀU BẤT CẬP.
BỘ TRƯỞNG CŨNG CHO RẰNG, ĐỂ GIẢI QUYẾT TẬN GỐC VẤN ĐỀ LẶP ĐI LẶP LẠI NHIỀU
NĂM NAY, PHẢI THAY ĐỔI NHẬN THỨC TỪ KHÂU SẢN XUẤT TỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN;
ĐỒNG THỜI CẦN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG
TÁC ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NÀY. ĐẶC BIỆT, TRONG BỐI CẢNH DỊCH
BỆNH COVID-19 BÙNG PHÁT ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁC CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU,
CẦN CÓ CÁCH TIẾP CẬN THỎA ĐÁNG VỚI NHỮNG NỀN TẢNG THÚC ĐẨY TIÊU THỤ MỚI,
HIỆU QUẢ HƠN.
NHỮNG GỢI MỞ CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG DIÊN KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở NGHỊ
TRƯỜNG. ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI BỘ TRƯỞNG, NHIỀU CHUYÊN GIA, HỌC GIẢ ĐÃ CHIA SẺ
VỚI TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG NHIỀU GIẢI PHÁP CĂN CƠ CHO BÀI TOÁN NÀY. TẠP CHÍ CÔNG
THƯƠNG XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC LOẠT BÀI: SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
NÔNG SẢN CẦN MỘT TƯ DUY ĐỘT PHÁ.
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ĐỊNH VỊ

ĐÚNG
THỊ TRƯỜNG
TRUNG QUỐC

TRONG BỐI CẢNH TÌNH HÌNH ÙN TẮC HÀNG HÓA TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI
PHÍA BẮC TIẾP TỤC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÃ ĐƯA RA CÂU CHUYỆN ĐA
DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ LIỀU THUỐC HỮU HIỆU. TUY NHIÊN,
CẦN NHẤN MẠNH, KHÔNG THỂ ĐÁNH ĐỒNG HAI KHÁI NIỆM ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG
VÀ CHUYỂN HƯỚNG THỊ TRƯỜNG. TRUNG QUỐC VẪN LÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ
NHẬP KHẨU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI.

l PHƯƠNG THẢO
Còn nhiều dư địa

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thương mại
2 chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 đạt 165,8 tỷ
USD, tăng 24,6% so năm trước. Trong đó, xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt gần 56
tỷ USD, tăng 14,5% và nhập khẩu xấp xỉ 110 tỷ USD
từ Trung Quốc, tăng tới 30,5% so với năm 2020.
Với kết quả đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác
thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai
của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kỳ.
Dù vậy, dư địa để Việt Nam khai thác thị trường
Trung Quốc vẫn còn rất nhiều trong thời gian tới, thể
hiện qua một số yếu tố.
Thứ nhất, nhu cầu hàng hóa của thị trường Trung
Quốc có quy mô lớn và phân lớp đa dạng.
Với dân số hơn 1,4 tỷ người, chiếm 18,7% tổng
dân số toàn thế giới, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, đặc
biệt các sản phẩm nông, thủy sản của thị trường Trung

Quốc phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa cũng như sản
xuất chế biến hàng xuất khẩu là rất lớn và đa dạng,
phong phú. 32 tỉnh, thành phố của Trung Quốc đều có
nhu cầu khác nhau đối với từng loại sản phẩm cụ thể,
từ phân khúc cao cấp đến bình dân.
Mỗi địa phương với dân số lớn có thể coi là 1
thị trường riêng lẻ như Sơn Đông (90,5 triệu người),
Hà Nam (90,4 triệu người), Quảng Đông (104,3 triệu
người), Tứ Xuyên (80,4 triệu người), Hà Bắc (71,8
triệu người), Giang Tô (75,6 triệu người),... Riêng hai
địa phương có biên giới tiếp giáp với Việt Nam là
tỉnh Vân Nam (48,0 triệu người) và Khu tự trị dân
tộc Choang Quảng Tây (48,8 triệu người) mang lại cơ
hội trực tiếp cho Việt Nam khai thác thương mại qua
biên giới.
Thứ hai, Việt Nam - Trung Quốc có đường biên
giới trải dài tạo lợi thế về logistics và tập quán giao
thương lâu đời.
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Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung
Quốc dài 1449,566 km, tiếp giáp giữa 7 tỉnh Điện
Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng
Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam
và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung
Quốc. Hoạt động giao thương giữa người dân khu vực
biên giới hai nước đã được hình thành qua hàng trăm
năm, trở thành tập quán lâu đời.
Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia ký kết
Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc
(ACFTA), có hiệu lực từ năm 2010, với mức thuế quan
giảm về 0% đối với 8.000 dòng sản phẩm.
Ngoài ra, Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt
Nam và Trung Quốc ký tại Bắc Kinh ngày 12/9/2016
đã có hiệu lực ngay ngày ký và thay thế cho Hiệp định
về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới giữa hai nước
ký ngày 19/10/1998, cũng khẳng định cam kết của hai
bên về tăng cường phối hợp, áp dụng các biện pháp,
tích cực khuyến khích, thúc đẩy hoạt động thương mại
biên giới phát triển lành mạnh, liên tục và ổn định.
Trong bối cảnh mới, chính quyền cấp cao hai nước
đã và đang tích cực trao đổi, phối hợp, đưa ra những
cam kết về bảo đảm thuận lợi hóa thương mại ở mọi
tình huống.
Đến nay, trên toàn tuyến biên giới phía Bắc có 76
cửa khẩu, lối mở, gồm 7 cửa khẩu quốc tế, 6 cửa khẩu
chính, 21 cửa khẩu phụ và 42 lối mở, điểm thông quan.
Hệ thống này mang lại lợi thế lớn về logistics cho hoạt
động thương mại Việt - Trung.
Thứ ba, hai thị trường có tính chất bổ trợ lẫn nhau.
Việt Nam hiện xuất khẩu sang Trung Quốc 4
nhóm hàng chính: Nhóm nguyên nhiên liệu: dầu thô,
than, quặng kim loại, các loại hạt có dầu, dược liệu
(cây làm thuốc); Nhóm nông sản: lương thực (gạo, sắn
khô), rau củ quả (đặc biệt là các loại hoa quả nhiệt đới
như chuối, xoài, chôm chôm, thanh long…), chè, hạt
điều; Nhóm thủy sản: thủy sản tươi sống, thủy sản đông
lạnh, một số loại mang tính đặc sản như rắn, rùa, ba
ba…; Nhóm hàng tiêu dùng: hàng thủ công mỹ nghệ,
giày dép, đồ gỗ cao cấp, bột giặt, bánh kẹo… Trong
đó, riêng nhóm hàng nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ
trọng trên 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu song
phương và chiếm trên 20% trong tổng kim ngạch xuất
khẩu nhóm hàng của Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung
Quốc chủ yếu là nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến
chế tạo. Trong các nhóm hàng mà Việt Nam nhập khẩu
từ Trung Quốc có 7 nhóm hàng thường đạt kim ngạch
trên 1 tỷ USD như máy móc thiết bị, phụ tùng; sắt thép
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các loại; điện thoại các loại và linh kiện; hóa chất; sản
phẩm từ chất dẻo; ô tô các loại; nguyên phụ liệu dệt
may da giày.
Thứ tư, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được
duy trì giữa bối cảnh trong và sau dịch bệnh Covid-19.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS),
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 của Trung
Quốc đạt 114.367 tỷ NDT (tương đương hơn 17.700 tỷ
USD), tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,1%, hoàn thành
mục tiêu dự kiến trên 6% của cả năm.
GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là
khoảng 12.551 USD, gần bằng mức “quốc gia có thu
nhập cao” theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới
và vượt qua GDP bình quân đầu người toàn cầu là
12.100 USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa
năm 2021 nước này vượt 6.050 tỷ USD, tốc độ tăng
trưởng đạt 21,4%, cao nhất từ trước đến nay. Trong
tháng 12/2021, các lô hàng xuất đi từ Trung Quốc đã
vượt dự báo và tăng 21%, nâng giá trị xuất khẩu của
Trung Quốc trong năm lên gần 3.400 tỷ USD.
Dù chính sách “Zero-Covid” được cho là ảnh
hưởng nặng nề đến xu hướng sụt giảm tăng trưởng
GDP theo từng quý năm 2021, khiến các tổ chức kinh
tế giảm dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
trong năm 2022, nhiều ý kiến lại kỳ vọng các thách
thức kinh tế có thể sẽ khiến Chính phủ Trung Quốc
phải nghĩ đến các biện pháp để giúp cho quá trình vận
hành kinh tế thông suốt hơn. Mặt khác, về dài hạn,
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR)
của Vương quốc Anh đưa ra dự báo Trung Quốc sẽ
vươn lên trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới vào
năm 2030, cho thấy vị thế của quốc gia này sẽ được
củng cố hơn nữa, mở ra nhiều cơ hội khai thác cho
doanh nghiệp Việt Nam.

Định vị đúng để có hành động hiệu quả

Theo đuổi chính sách “zero-Covid”, Trung Quốc
đã áp dụng các biện pháp mạnh chưa từng có, liên tiếp
dừng hoạt động nhập khẩu một số mặt hàng nông sản,
thực phẩm đông lạnh từ Việt Nam, cũng như hoạt động
thông quan tại nhiều cửa khẩu, lối mở; đồng thời ban
hành nhiều thay đổi về quy định, chính sách để siết
chặt hoạt động nhập khẩu.
Trong đó, phải kể đến Lệnh số 248 ngày
12/4/2021 về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản
xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài và Lệnh số
249 ngày 14/4/2021 về quản lý an toàn thực phẩm
xuất nhập khẩu, ban hành từ năm 2019 và chính thức
có hiệu lực từ 1/1/2022. Việc siết chặt các quy định

Cần chuẩn hóa vấn đề chất lượng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc

không chỉ áp dụng với doanh nghiệp, hàng hóa của
Việt Nam mà với tất cả các quốc gia xuất khẩu vào
Trung Quốc. Thậm chí, Hoa Kỳ và các nước châu Âu
đã phải nỗ lực đàm phán với Trung Quốc để gia hạn
việc thực thi hai lệnh này thêm 18 tháng do những
khó khăn, thách thức mà nó sẽ đặt ra cho doanh
nghiệp xuất khẩu.
Quay trở lại với Việt Nam, đã có thời điểm, chỉ có
13/76 cửa khẩu, lối mở trên tuyến biên giới phía Bắc
đang hoạt động.
Đáng chú ý, trong thời gian từ tháng 11 đến tháng
12/2021 phía Trung Quốc đã trả về qua cửa khẩu
Hữu Nghị (Lạng Sơn) 105,17 tấn hàng/4 xe cá cơm
khô của Việt Nam vì lý do dư lượng Axit Photphoric,
phốt phát vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn cho phép (ngày
10/11/2021 trả 1 xe và ngày 18/12 trả 3 xe).
Như vậy, không chỉ liên quan đến dịch bệnh, mà
chất lượng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang
Trung Quốc cũng chưa thực sự ổn định, ảnh hưởng
tới uy tín khi giao dịch với các đối tác; khi xuất sang
Trung Quốc thường phải phân loại lại, có trường hợp
do chất lượng không đảm bảo nên bị ép giá, thậm chí
không thể xuất khẩu.
Thực tế, từ trước khi dịch Covid-19 bùng phát,
khoảng giữa năm 2018 đến nay, các cơ quan quản lý
phía Trung Quốc đã tăng cường thực hiện quy định về
truy xuất nguồn gốc, giám sát kiểm dịch động thực vật
và chất lượng hàng hóa nông thủy sản nhập khẩu. Điều
này phần nào tác động đến tiến độ xuất khẩu nông thủy
sản của ta sang thị trường Trung Quốc, bên cạnh yếu tố
về cung cầu thị trường đối với một số mặt hàng cụ thể

như gạo, sắn… Và dịch Covid-19 tiếp tục đặt ra những
yêu cầu kép, chặt chẽ hơn về an toàn chất lượng và an
toàn dịch bệnh.
Nếu không chú trọng hơn nữa vào công tác nắm
bắt kịp thời, phổ biến những đòi hỏi từ nước bạn, để
kiểm soát chặt chẽ yếu tố an toàn, cố gắng đáp ứng
được nhiều nhất yêu cầu về bao gói, vận chuyển, tiêu
chuẩn hàng hóa,… thì câu chuyện hàng hóa bị trả về
do phát hiện vấn đề về dịch bệnh hay chất lượng hoàn
toàn có thể xảy ra một lần nữa, các cửa khẩu, lối mở
đang hoạt động có thể bị yêu cầu đóng lại bất cứ lúc
nào, chưa nói đến việc phục hồi hoạt động tại những
cửa khẩu, lối mở còn lại.
Xa hơn, tổ chức sản xuất gắn với tín hiệu thị trường
vẫn là chìa khóa cuối cùng, kết hợp với nâng cao chất
lượng hạ tầng thương mại khu vực cửa khẩu biên giới
thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành
và địa phương.
Quá trình chuyển đổi từ giao thương tiểu ngạch
sang hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch cần được
thúc đẩy nhanh hơn, nhưng song song với đó, khi mục
tiêu chính ngạch hóa chưa đạt được, cần tăng cường
công tác quản lý, tổ chức lại hoạt động buôn bán biên
mậu và buôn bán phi mậu dịch, giảm thiểu rủi ro trong
giao dịch. Đồng thời, định hình lại chuỗi phân phối, tạo
cơ chế và điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhiều hơn cho
các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, doanh nghiệp
kinh doanh nắm bắt cơ hội thị trường, từ đó quay trở
lại đặt hàng sản xuất, góp phần bảo đảm đầu ra ổn định
cho sản phẩmn
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Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh làm trưởng đoàn trao đổi với lãnh đạo
và lực lượng chức năng tại Móng Cái, Quảng Ninh trong chuyến công tác cuối tháng 12/2021

GIẢI TỎA ÙN TẮC
HÀNG HÓA TẠI CỬA KHẨU
VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

TRONG BỐI CẢNH MỚI, TRUNG QUỐC CÓ CƠ CHẾ LINH HOẠT HƠN ĐỐI
VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG QUA CỬA KHẨU, ĐIỀU NÀY ĐỒNG
NGHĨA VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG - PHỤC HỒI THÔNG QUAN
ĐƯỢC THAY ĐỔI VỚI TẦN SUẤT DÀY HƠN. CÁC ĐỊA PHƯƠNG CẦN LÀM
GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ KỊP THỜI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI TỪ PHÍA BẠN? NHIỀU
BÀI HỌC CẦN NHÌN NHẬN MỘT CÁCH THẲNG THẮN.

l KHÁNH CHI
8

Tình trạng ùn tắc diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ Công Thương, đã có thời điểm như tháng
2/2022, trên tuyến biên giới phía Bắc chỉ có
13/76 cửa khẩu, lối mở đang hoạt động. Như
vậy, lượng nông sản vốn được xuất qua 76 cửa
khẩu, lối mở phải dồn hết về 13 nơi, trong khi
năng lực thông quan tại mỗi cửa khẩu chỉ hạn
chế ở mức nhất định mà hàng hóa vẫn tiếp tục
được chuyển lên. Đây chính là nguyên nhân
chủ yếu khiến tình trạng ùn tắc vẫn diễn biến
phức tạp.
Chưa kể, tại một số thời điểm, hoạt động
xuất khẩu chỉ được thực hiện theo phương
thức phương tiện Trung Quốc sang nhận hàng
với năng lực thông quan rất hạn chế, rồi cũng
không kéo dài được lâu, như cặp cửa khẩu song
phương Chi Ma - Ái Điểm (Lạng Sơn) tạm dừng
thông quan hàng hóa từ ngày 8/12/2021, tuy
hoạt động trở lại từ ngày 22/12 nhưng có giai
đoạn chỉ xuất được 5-10 xe/ngày theo phương
thức nước bạn cho xe sang nhận hàng, sau đó
lại dừng vào ngày 17/1/2022.
Hoặc như có thời điểm trong tháng 3/2022,
cửa khẩu Chi Ma đã phải tạm dừng thông quan
hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng

Tây, Trung Quốc tiến hành đánh giá mức độ
nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch
bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp
cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm. Trung Quốc cũng
tạm dừng thông quan qua các cửa khẩu, lối mở
biên giới tỉnh Quảng Ninh ở một số thời điểm
trong tháng 2/2022 do phát hiện ca nhiễm
SarS-CoV-2 trong cộng đồng tại Thành phố
Đông Hưng.
Việc thường xuyên thay đổi phương thức
giao nhận hàng hóa xuất khẩu do các biện
pháp tăng cường phòng chống dịch của Trung
Quốc dẫn đến khó khăn, hạn chế cho xuất
khẩu nông sản; nhưng cần nhìn nhận yêu cầu,
công tác phòng chống dịch giữa hai bên còn
có những quy định khác nhau trong thực hiện.
Vài trường hợp phát hiện virus trên bao bì, sản
phẩm, phương tiện hay thậm chí là lực lượng
vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa đã khiến phía bạn
càng tăng cường biện pháp phòng chống dịch
“mạnh tay” hơn.
Rõ ràng, dù đã chủ động tự thiết lập vùng
an toàn tại khu vực cửa khẩu, thì các địa phương
vẫn chưa có một hướng dẫn chính thức, bài bản
để xây dựng được vùng xanh ở khu vực cửa
khẩu biên giới với quy trình, tiêu chuẩn phòng
chống dịch Covid-19 hài hoà hợp lý với phía
Trung Quốc, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành.

Vai trò “sát sườn” của các địa phương

Ở góc nhìn khác, trong hoạt động xuất
nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới,
các địa phương nắm giữ vai trò điều hành “sát
sườn” rất quan trọng.
Đối với các tỉnh biên giới phía Bắc có cửa
khẩu, vai trò này bao gồm trực tiếp trao đổi,
đàm phán với phía bạn Trung Quốc và thường
xuyên thông tin lại cho trong nước; điều hành
hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, cả về
hàng hóa, phương tiện và nhân lực vận chuyển.
Khi Trung Quốc siết chặt hơn các biện
pháp kiểm soát an toàn dịch bệnh đối với hàng
hóa, bên cạnh trao đổi cấp cao hai nước, lực
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lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu chính là
những nhà ngoại giao cần thiết nhất vào thời điểm
này. Việc thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai
bên không chỉ để thông báo quy trình, thủ tục, thậm
chí là đóng mở cửa khẩu, mà còn để cùng nhau “đi
tới cùng”, tìm ra một biện pháp chung giải quyết
hạn chế đang tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho hoạt động thông quan. Nâng cao chiều sâu cho
công tác trao đổi thông tin và đàm phán là cực kỳ
cần thiết.
Đơn cử, múi giờ Việt Nam và Trung Quốc
chênh nhau 1 giờ đồng hồ (GMT+7 và GMT+8),
dẫn đến thời gian bắt đầu thông quan, thời gian
nghỉ trưa, thời gian kết thúc công việc,… đều có sự
chênh lệch với nhau. Trong bối cảnh lượng xe hàng
ùn tắc đang lớn, cần tăng cường ca kíp với cơ chế
thay người linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe của
lực lượng chức năng, mà vẫn tối đa hóa thời gian
thông quan phục vụ thương lái, doanh nghiệp.

Quy hoạch bến bãi, phân luồng thông quan

Mặt khác, một trong những bài học được rút
ra là vấn đề quy hoạch bến bãi, phân luồng thông
quan. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu
sang Trung Quốc chủ yếu là hoa quả, nông sản
tươi; ngoài ra có các sản phẩm đã chế biến (đồ khô)
và linh kiện, sản phẩm chế tạo. Trong đó, riêng trái
cây tươi xuất sang quốc gia này chiếm đến 70%
tổng giá trị trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam
hàng năm.
Thời hạn bảo quản của các mặt hàng là khác
nhau, do đó cần có cơ chế rà soát, phân loại hàng
hóa (đặc biệt là các mặt hàng dễ hư hỏng như hoa
quả tươi, hàng đông lạnh), hỗ trợ các doanh nghiệp
thực hiện bảo quản hàng hóa; thực hiện sắp xếp kho
bãi, phân luồng xe hàng theo hướng ưu tiên thông
quan sản phẩm tươi sống trước, sau đó đến hàng
khô và máy móc thiết bị, cuối cùng là các xe rỗng
chờ nhập khẩu hàng về.
Tất nhiên, để làm được điều này, thì hạn chế
về hạ tầng cửa khẩu và năng lực bến bãi là thực tế
cần được giải quyết trước.
Theo tỉnh Lạng Sơn, trong bối cảnh số lượng xe
tăng hơn 2 lần so với mức cao điểm các năm trước,
toàn bộ bến bãi (kể cả các bãi được trưng dụng tạm
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thời) đều đã quá tải. Dù vậy, tỉnh cũng đang nỗ lực
hỗ trợ giảm phí sử dụng hạ tầng, giảm giá sử dụng
dịch vụ tại các cửa khẩu; đồng thời điều trị miễn phí
cho gần 400 lái xe đường dài bị nhiễm Covid-19 và
thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ tối
đa các điều kiện sinh hoạt cho lái xe thông qua huy
động các nguồn lực xã hội.
Tại Móng Cái (Quảng Ninh), 3 khu vực với
sức chứa 6.000 phương tiện và 6 kho lạnh với sức
chứa 770 container hàng hóa đã được bố trí. Các
doanh nghiệp có hàng hóa chờ thông quan được
hướng dẫn chuyển vào kho lạnh để giải phóng đầu
container, đồng thời lực lượng chức năng cũng sẵn
sàng phương án xử lý khi hàng hóa có nguy cơ hư
hỏng, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu hủy hàng hỏng.

Vẫn là câu chuyện thông tin

Đã nhiều hơn 1 lần, Lạng Sơn đã phải có văn
bản tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt
hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh
để xuất khẩu sang Trung Quốc. Quyết định này
được đưa ra khi có những thời điểm, chỉ trong 1
ngày có tới khoảng 250 xe chuyển hàng hoá mới từ
nội địa lên Hữu Nghị và Tân Thanh, trong khi tổng
cộng năng lực thông quan xuất khẩu tại cả hai cửa
khẩu này ở mức 80-100 xe mỗi ngày.
“Thực sự xe hàng đã lên đến khu vực cửa khẩu
không muốn bắt doanh nghiệp phải quay đầu chút
nào, mà nếu tiếp tục tiếp nhận thì càng thêm ùn
tắc”, đại diện lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn
chia sẻ.
Vấn đề này bộc lộ hạn chế trong công tác thông
tin, khi mà tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa
khẩu mỗi ngày vẫn được thường xuyên cập nhật
công khai trên website Sở Công Thương các tỉnh
biên giới phía Bắc. Đi kèm với đó là khuyến cáo về
điều tiết nhịp độ xe hàng lên cửa khẩu.
Có lẽ, cần sự chung tay hơn nữa của các địa
phương có vùng nuôi, vùng trồng, để kịp thời theo
dõi, phổ biến đến doanh nghiệp, thương nhân trên
địa bàn về tình hình hàng hóa ở cửa khẩu và phối
hợp điều tiết nhịp độ hàng hóa sao cho hợp lý.
Riêng với nông sản, chuyển hướng tiêu thụ một
phần tại thị trường nội địa là giải pháp đã được thực
hiện, nhưng nên được đẩy mạnh thêmn

TS. ĐẶNG KIM SƠN:

THẾ GIỚI ĐANG
NHÌN LẠI MÌNH,

CHÚNG TA
THÌ SAO?

TS. Đặng Kim Sơn - Chuyên gia chính sách nông nghiệp
Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp

“GIỜ ĐÂY TOÀN THẾ GIỚI ĐANG TỰ NHÌN LẠI MÌNH SAU DỊCH BỆNH COVID-19, SAU CĂNG
THẲNG CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ Ở CHÂU ÂU VÀ SAU CÁC CAM KẾT VỀ CHỐNG BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU. XU HƯỚNG TIÊU DÙNG VÀ XU HƯỚNG SẢN XUẤT ĐANG THAY ĐỔI TỪNG NGÀY.
KHÔNG CHỈ VẬY, TẤT CẢ CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ CŨNG ĐANG THAY ĐỔI. VẬY CHÚNG TA
ĐI THẾ NÀO CHO KỊP CÁC XU THẾ NÀY, ĐỂ GIỮ ĐƯỢC GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO HÀNG HÓA
CỦA CHÚNG TA?”, TS. ĐẶNG KIM SƠN - CHUYÊN GIA CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP CỦA
VIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ THỂ CHẾ NÔNG NGHIỆP, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP
ĐÃ CÓ NHỮNG TRAO ĐỔI VỚI TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG VỀ CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ, XUẤT
KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC.

l THY THẢO (thực hiện)
PV: Thưa Tiến sĩ, ông đánh giá thế nào về sự
phối hợp giữa các bộ, ngành trong công tác phát
triển thị trường, tổ chức ngành hàng và sản phẩm
nông sản thời gian qua?
TS. ĐẶNG KIM SƠN: Tôi nghĩ việc đàm
phán mở cửa thị trường đã được các Bộ phối hợp
với nhau thực hiện khá tốt. Công tác đàm phán đã
đi trước một bước xa. Việt Nam so với các nước
trong khu vực, dù đi sau, nhưng tốc độ đàm phán và

mức độ mở cửa thị trường rất nhanh, giúp đưa nông
sản Việt có vị thế rất tốt. Chúng ta cần đánh giá cao
những nỗ lực phối hợp này.
Công tác tổ chức ngành hàng cũng có rất nhiều
mặt tốt, chẳng hạn như ở Việt Nam, nếu chúng ta
coi phần nông dân là do Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn lo, phần doanh nghiệp là do Bộ
Công Thương lo, thì có thể nói vừa qua ngành nông
nghiệp là một trong những ngành mà doanh nghiệp
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đã trở thành nòng cốt trong chế biến, hình thành các
vùng chuyên canh, trong kinh doanh làm nòng cốt để
xuất khẩu, phát triển hệ thống bán lẻ trong nước.
Dù vậy, bên cạnh nhiều điểm tốt cũng còn những
hạn chế. Nỗ lực để đi đến kết quả thì cũng còn tùy
thuộc vào nhiều bộ, ngành khác. Chẳng hạn, bây giờ
muốn thay đổi lại hệ thống công nghệ thì phải có tiền,
Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc. Thay đổi lại về kỹ
thuật thì phải có đầu tư khoa học công nghệ, phải có
Bộ Khoa học Công nghệ. Thay đổi về đào tạo nghề thì
phải có Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo
dục - Đào tạo. Thay đổi nâng cấp hệ thống giao thông
vận tải, hệ thống cầu cảng, bến bãi,… thì phải, Bộ Kế
hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải…
Rõ ràng là chúng ta phải tính toán đến câu chuyện
rất đồng bộ với sự phối hợp đủ mạnh, tạo ra các chuỗi
giá trị gắn kết từ nơi sản xuất đến nơi chế biến, hệ
thống logistics và ra đến thị trường.
Tuy nhiên, phải nói thế này, chúng ta đừng chỉ
đổ trách nhiệm lên hai Bộ, hoặc là các Bộ. Trong một
nền kinh tế thị trường hiện đại, cơ quan nhà nước chỉ
nên tập trung vào xây dựng chiến lược, chính sách, hệ
thống tiêu chuẩn và quản lý vĩ mô, còn việc quản lý
thị trường, quản lý chất lượng kỹ thuật cần phải phân
cấp với sự tham gia chủ động của các bên liên quan.
Tôi nghĩ là vai trò của Hiệp hội, vai trò của hợp tác
xã, vai trò của cộng đồng là hết sức quan trọng. Phải
xây dựng các tổ chức “hội đồng ngành hàng” trong
đó có sự tham gia của đại diện nông dân, hợp tác xã,
người bán lẻ, người bán buôn, người chế biến, Bộ Công
Thương, Bộ Nông nghiệp,… Các bên phải có tiếng nói
như nhau, cùng tham gia vào quá trình quản lý, từ quy
hoạch cho đến đầu tư, quản lý thị trường, chứ không
phải chỉ liên kết công tư về đầu tư. Như thế, sự phối
hợp với nhau mới đồng bộ, tôi nghĩ đây là sự đổi mới
cần thiết.
PV: Theo ông, cần có những giải pháp thế nào để
thúc đẩy phát triển các ngành hàng nông sản trong
thời gian tới?
TS ĐẶNG KIM SƠN: Về phân khúc ngành
hàng, theo quy mô, ngành nông nghiệp hiện phân làm
3 loại ngành hàng.
Một là, ngành hàng chiến lược quốc gia: là những
ngành xuất khẩu ở mức hàng tỷ USD, hoặc là liên quan
đến tiêu dùng của đa số người dân trong nước, hay tạo
ra nhiều việc làm.
Hai là, ngành hàng phát huy lợi thế vùng, địa
phương, cấp tỉnh hoặc liên tỉnh.
Ba là, ngành hàng nhỏ, đặc sản địa phương, gắn
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liền với phát triển nông thôn mới, mang tính chất là các
ngành nghề kết hợp dịch vụ du lịch, như OCOP.
Trước hết, tôi nghĩ là ở cấp quốc gia, chúng ta phải
tập trung quyết liệt vào nhóm này, đầu tiên là hai Bộ và
sau đó là cả các thành phần kinh tế. Ở các ngành hàng
chiến lược này, có khoảng 7 - 10 ngành hàng nông
nghiệp gì đó, phải xây dựng các Hội đồng ngành hàng,
như đã nói ở trên. Toàn thế giới họ quản lý như vậy: cà
phê Brazil, cọ dầu Malaysia, lúa gạo Thái Lan,… đều
huy động sức mạnh tổng hợp thành công với mô hình
tổ chức này.
Chính các Hội đồng ngành hàng đóng vai trò giám
sát cung để đảm bảo chúng ta không tự giẫm lên chân
nhau, sản xuất thừa làm giảm giá bán của chính mình;
giám sát về kỹ thuật để phát hiện và và kịp thời xử lý
những đối tượng sai phạm, làm xấu để ảnh hưởng đến
tất cả. Chỉ có toàn bộ tập thể sản xuất và kinh doanh
cùng tự chủ giám sát nhau mới phát hiện được bao quát
và kịp thời. Khi xuất hiện tranh chấp quốc tế, Hội đồng
ngành hàng phải vào cuộc, thay vì chờ đợi cơ quan
quản lý nhà nước kiểm soát từng vụ việc. Muốn tránh
“một con sâu làm rầu nồi canh” thì trước hết phải có
cơ chế tự phát hiện, kiểm soát mỗi cọng rau, chứ đợi
người ăn chỉ ra thì quá muộn rồi.
Bởi vậy, theo tôi, đối với tất cả các ngành hàng
nông nghiệp chiến lược quốc gia, dứt khoát chúng ta
phải thống nhất với nhau sự cần thiết của xây dựng
các Hội đồng ngành hàng, đưa vấn đề này vào Luật,
quy định chính sách cụ thể về phân cấp, trao quyền và
trách nhiệm. Và với mỗi ngành chiến lược như thế phải
rõ các vùng chuyên canh về không gian, quy hoạch
là rõ ràng, quy mô cung đến đâu, các chuỗi giá trị tổ
chức thế nào, các hành lang logistics bố trí ra sao, phải
được thống nhất chủ trương đầu tư đồng bộ cả từ nguồn
trong nước và FDI.
Đặc biệt, đối với những ngành hàng này thì chúng
ta phải có một chiến lược để chúng ta làm chủ tình
hình, không để bị phụ thuộc đầu vào và cũng không
để phụ thuộc thị trường đầu ra ở một vài quốc gia. Và
chuyện đó không phải do Nhà nước quyết định, mà
phải cả Hội đồng ngành hàng, tất cả các thành phần
cùng có ý kiến, cùng chịu trách nhiệm và có quyền lực
để hành động.
Thứ hai, đối với ngành hàng cấp vùng và liên
tỉnh, thì các địa phương phải liên kết với nhau. Các địa
phương có cùng địa bàn sinh thái, cùng sản xuất một
loại mặt hàng như nhau phải cùng thống nhất, hợp tác
với nhau. Chính quyền địa phương cần chia sẻ tiếng
nói: xây dựng khu chế biến từ đâu, xử lý chất thải ra

làm sao, địa phương này làm sản phẩm tổng thành, địa
phương khác là đóng góp các sản phẩm cấu thành, sản
xuất vệ tinh, địa phương khác thì sản xuất nguyên vật
liệu,…
Đây chính là sự phối hợp, bổ sung cần thiết.
Chẳng hạn như địa phương làm dệt may thì phải gắn
với địa phương làm nhuộm, tơ sợi giúp họ chi phí xử
lý môi trường; địa phương chế biến gỗ thì phải phối
hợp với địa phương trồng rừng nguyên liệu; vùng dùng
nước thì trả phí cho vùng tích nước thượng nguồn;
vùng dùng lao động thì giúp cho nơi cung cấp nhân
lực,… Tổ chức liên kết phát triển vùng như hình thức
các quốc gia như Hà Lan, Israel quản lý châu thổ là
những bài học vô giá.
Thứ ba, đối với ngành hàng mang tính chất địa
phương nhỏ, làng xã, phải có vai trò của cộng đồng
nhân dân. Cộng đồng phải đứng ra tham gia quản lý,
chịu trách nhiệm về thương hiệu nhãn hiệu,… rồi kết
hợp giữa sản xuất với hoạt động dịch vụ, với hoạt động
bảo vệ tài nguyên, đưa thêm các giá trị văn hóa, lịch
sử,… vào trong sản phẩm. Các nước như Nhật bản,
Thái Lan rất giỏi về kinh nghiệm này.
Như vậy, việc phát triển các ngành hàng không
thể nói đơn thuần chỉ dùng các qui hoạch, chính sách,
cơ chế của Nhà nước để giải quyết là xong, mà cốt yếu
nhất là mô hình tổ chức và cơ chế vận hành các chủ
thể, các hệ sinh thái phát triển thông qua phân cấp và
huy động phối hợp.
PV: Ông có thể chia sẻ thêm về giải pháp cấp thiết
lúc này để Việt Nam thực hiện cơ cấu lại sản xuất, cơ
cấu lại thị trường nông sản?
TS. ĐẶNG KIM SƠN: Giờ đây toàn thế giới
đang tự nhìn lại mình sau dịch bệnh Covid-19, sau
căng thẳng chính trị - quân sự ở Châu Âu và sau các
cam kết về chống biến đổi khí hậu.
Xu hướng tiêu dùng và xu hướng sản xuất đang
thay đổi từng ngày. Người ta đã đi từ sản xuất sạch,
sang sản xuất ngon, bổ, rồi họ đi đến đề cao giá trị
cảnh quan, giá trị trách nhiệm xã hội, bây giờ họ lại bắt

đầu đi sang đến vấn đề là phải bảo vệ được môi trường,
chống biến đổi khí hậu, phải ngăn chặn được hiệu ứng
nhà kính, phải thích ứng các rủi ro đứt gãy chuỗi cung
ứng toàn cầu,… Vậy chúng ta đi thế nào cho kịp các
xu thế này, để giữ được giá trị gia tăng cho hàng hóa
của chúng ta?
Không chỉ vậy, tất cả các chuỗi giá trị cũng đang
thay đổi. Chẳng hạn thị trường dễ tính nhất, quen
thuộc nhất của Việt Nam là Trung Quốc cũng đang
loại bỏ dần xuất nhập khẩu theo đường tiểu ngạch,
chuyển sang chính ngạch. Nước này đã xây dựng
xong tuyến đường sắt cao tốc chạy xuyên sang Lào,
bắt đầu nối với Thái Lan, hàng của các nước trong
khu vực sẽ bắt đầu tràn ồ ạt sang thị trường Trung
Quốc theo những kênh mới mà Việt Nam chưa hề
có. Các kênh giao thông biển, hàng không cũng đang
thay đổi. Vậy Việt Nam mình vận chuyển thế nào, đi
đường nào để cạnh tranh được?
Những câu chuyện như vậy cho thấy rằng việc cơ
cấu lại sản xuất trong nước phải tính đến sự thay đổi
của bối cảnh xung quanh. Bây giờ chính là lúc chúng
ta sắp xếp lại. Cơ quan quản lý nhà nước, địa phương,
các thành phần kinh tế phải phối hợp với nhau. Tất cả
phải điều chỉnh lại, trên tinh thần lấy thị trường làm
gốc, lấy nhu cầu của thị trường làm gốc. Và muốn như
thế, Việt Nam phải xem lại, rà soát lại toàn bộ, cái gì là
rủi ro, vướng mắc trong chuỗi của chúng ta vừa rồi, cái
gì là thay đổi thị hiếu của thị trường, cái gì là thay đổi
kết cấu của chuỗi giá trị, cái gì là công nghệ mới xuất
hiện trong bối cảnh 4.0,…
Toàn bộ những vấn đề này, nhận diện ra và quay
trở lại bố trí lại sản xuất, bố trí lại kinh doanh một
cách hợp lý, hiệu quả. Muốn vậy, đã đến lúc cần hình
thành các tổ chức nghiên cứu tham mưu, tư vấn chuyên
nghiệp, ở trình độ quốc tế, bắt kịp thế giới. Cần tổ
chức và cơ chế chọn lọc, giữ lấy chất xám, nuôi dưỡng
những con người có động lực, nhiệt tình và năng lực
làm việc.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
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TÌM CÔNG THỨC
“CHIẾN THẮNG XUYÊN BIÊN GIỚI”
CHO DOANH NGHIỆP VIỆT
ÔNG GIJAE SEONG - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH AMAZON GLOBAL SELLING VIỆT
NAM ĐÃ CHIA SẺ VỚI TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG GÓC NHÌN CỦA MỘT DOANH
NGHIỆP TOÀN CẦU ĐỐI VỚI TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA VIỆT NAM VÀ “CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG” CHO
DOANH NGHIỆP VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH MỚI.
XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC.

l NGUYỄN PHƯƠNG
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PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tiềm
năng xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam hiện nay?
So sánh với một số quốc gia trong khu vực, Amazon
nhận định các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong
lĩnh vực này là gì?
ÔNG GIJAE SEONG: Việt Nam là một trong
số ít quốc gia trên thế giới có tốc độ tăng trưởng kinh
tế dương trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, giãn
cách xã hội và hạn chế đi lại góp phần thúc đẩy nhu
cầu thương mại điện tử, trong đó có thương mại điện
tử xuyên biên giới. Theo thống kê, doanh thu thương
mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng 18% trong năm
2020 và được dự đoán là tiếp tục giữ tốc độ trong các
năm sau. Còn theo báo cáo của Alphabeta năm 2021,
nếu coi “thương mại điện tử B2C” là một ngành hàng
xuất khẩu, đây sẽ là ngành xuất khẩu đứng thứ 5 tại
Việt Nam trong vòng 5 năm tới.
Tôi cho rằng, tiềm năng của Việt Nam có thể
nhìn thấy rõ qua một số điểm sau:
Thứ nhất, Việt Nam là đất nước có tốc độ phát
triển thương mại điện tử mạnh mẽ hàng đầu trong
khu vực. Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển đổi số, khai
thác thương mại điện tử trong kinh doanh vô cùng
“nóng”.
Thứ hai, Việt Nam hiện có năng lực sản xuất dồi
dào, nhiều thương hiệu quốc tế đã chuyển dịch sản
xuất sang Việt Nam, cho thấy “Made-in-Vietnam”
có thể tạo nên giá trị quốc gia.
Thứ ba, nếu riêng thống kê của Amazon tại thị
trường Việt Nam: trong vòng 1 năm (từ 1/9/2020 đến
30/8/2021), hàng ngàn đối tác doanh nghiệp Việt
đã tham gia Amazon và đạt được những mốc tăng
trưởng rất nhanh. 7,2 triệu sản phẩm của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam được bán cho
các khách hàng Amazon trên khắp thế giới. Tổng giá
trị xuất khẩu của SME Việt Nam qua Amazon trong
năm qua tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cũng cùng giai đoạn khảo sát kể trên, số lượng
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam bán hàng
qua các cửa hàng Amazon trên toàn thế giới vượt
mốc doanh số 100.000 USD, 500.000 USD và 1 triệu
USD cũng đã tăng lần lượt hơn 18%, 53% và 40%
chỉ sau 1 năm.

Trong 2 - 3 năm vừa qua, trong khu vực Đông
Nam Á, Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất so
với các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia,
Philippines.
PV: Trong đó, Việt Nam có thế mạnh ở những
ngành hàng nào trên Amazon, thưa ông?
ÔNG GIJAE SEONG: Năm 2021, Top danh
mục bán chạy nhất trên Amazon từ các doanh nghiệp
vừa và nhỏ Việt Nam bao gồm Đồ gia dụng, Dụng
cụ nhà bếp, Tiện ích gia đình, Sản phẩm dệt may và
Sản phẩm chăm sóc sức khoẻ & cá nhân. Tôi đánh
giá cao tiềm năng ngành hàng cứng, đặc biệt là Nội
thất, trang trí nhà cửa của Việt Nam. Nhóm ngành
hàng mềm như quần áo, giày dép, va-li cũng đang
phát triển mạnh mẽ trong năm qua.
Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy ngày càng có
nhiều các nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp kinh
doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp
tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới cùng
Amazon năm vừa qua, như gạo, bánh tráng, hạt
điều, cà phê hoặc các sản phẩm sấy khô và đặc biệt
có một sản phẩm nông ngư nghiệp Việt Nam được
quan tâm năm vừa qua là rong nho. Tất cả các sản
phẩm liên quan đến thực phẩm đều phải đáp ứng
các quy chuẩn như FDA hoặc US như quy định của
thị trường Hoa Kỳ về các sản phẩm thực phẩm hoặc
liên quan đến thực phẩm.
Thông qua Amazon, hàng triệu các sản phẩm từ
Việt Nam đã đến tay khách hàng toàn cầu. Tôi có thể
liệt kê một số cái tên như phở Hai Thiền, rong nho
Trường Thọ, cà phê Trung Nguyên, gốm sứ Minh
Long, mây tre Rataboo hay nón bảo hiểm Royal
Helmet... và nhiều thương hiệu Việt khác đang trở
nên quen thuộc với người dùng quốc tế. Các nhà sản
xuất Việt Nam có khả năng sản xuất nhiều loại sản
phẩm, năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm; cho
thấy sự sẵn sàng để xuất khẩu và tạo dấu ấn trên thị
trường thương mại điện tử quốc tế như Amazon.
PV: Những thách thức nào đang đặt ra cho
doanh nghiệp Việt khi tham gia xuất khẩu qua các
sàn thương mại điện tử quốc tế? Để giải quyết những
thách thức này, Amazon đã có những hoạt động hỗ
trợ doanh nghiệp thế nào?
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ÔNG GIJAE SEONG: Theo một khảo sát năm
2021 từ AlphaBeta đối với hơn 300 doanh nghiệp vừa,
nhỏ & siêu nhỏ Việt Nam, 88% doanh nghiệp được
khảo sát nhận định thương mại điện tử rất quan trọng
đối với khả năng xuất khẩu của họ. Tuy nhiên, các
doanh nghiệp được khảo sát cũng chia sẻ rằng họ gặp
một số rào cản nhất định trong kinh doanh xuất khẩu
trực tuyến như: hạn chế về thông tin, kiến thức về quy
định, chi phí và năng lực khi làm thương mại điện tử
xuyên biên giới.
Về phía Amazon Global Selling Việt Nam,
chúng tôi cũng nhìn thấy khía cạnh hạn chế về nhận
thức của ngành Thương mại điện tử xuyên biên giới
tại Việt Nam khiến nhiều doanh nhân, doanh nghiệp
chưa nhìn thấy cơ hội của họ ở sân chơi này. Thứ hai
là rào cản kiến thức thương mại điện tử xuyên biên
giới và tiếp theo đó là các bước triển khai cụ thể và
chiến lược phát triển dài hạn.
Amazon Global Selling có mặt nhằm hỗ trợ các
đối tác Việt Nam vượt qua các rào cản để tiến kịp với
mô hình kinh doanh toàn cầu. Chúng tôi mong muốn
xây dựng một tầm nhìn dài hạn và phát triển bền vững
cho những đối tác bán hàng thay vì doanh thu hay lợi
nhuận ngắn hạn.
Trọng tâm chiến lược mà Amazon mong muốn
đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong năm
2022 xoay quanh các điểm chính:
(1) Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng
thương hiệu toàn cầu trên Amazon. Bằng cách cung
cấp đào tạo, giới thiệu các công cụ và dịch vụ xây dựng
thương hiệu, Amazon sẽ hỗ trợ tiếp thị các thương hiệu
Made-in-Vietnam theo thị hiếu của khách hàng quốc tế;
(2) Cung cấp các dịch vụ logistics để đẩy tranh
quá trình đưa sản phẩm tới tay khách hàng;
(3) Đào tạo nâng cao kiến thức về thương mại
điện tử xuyên biên giới cho các đối tác bán hàng
Việt Nam với các tài liệu tiếng Việt được xuất bản
trên website, Youtube, Facebook, Zalo, và sắp tới
Amazon Global Selling sẽ có cả các chuyên gia đào
tạo chuyên nghiệp để hướng dẫn, đào tạo, cập nhật
các thông tin, quy trình, cách thức làm E-commerce
cho doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi cũng tái cấu
trúc lại đội nhóm để có các team chuyên trách từng
ngành hàng nhằm hỗ trợ hiệu quả và sát sao hơn cho
từng đối tác bán hàng Việt Nam.
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PV: Khi vào thị trường Việt Nam, Amazon còn
đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác
với cơ quan quản lý nhà nước. Ông có thể chia sẻ
thêm về những hoạt động này?
ÔNG GIJAE SEONG: Rõ ràng để phát triển
đồng bộ và toàn diện thì cần có thêm những hợp tác
với các cơ quan bộ ngành chính phủ cũng như các
Hiệp hội hỗ trợ từng ngành hàng. Amazon Global
Selling đã tăng cường hợp tác với các cơ quan bộ
ngành tại Việt Nam như Cục Thương mại điện tử và
Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, Cục Phát triển
doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Hiệp
hội ngành nghề… để hỗ trợ các doanh nghiệp nhận
thức được tiềm năng, từ đó nắm bắt cơ hội vươn ra
toàn cầu.
Từ năm 2019, Amazon và Bộ Công Thương đã
ký biên bản ghi nhớ hướng đến nâng cao các hoạt
động lâu dài hỗ trợ doanh nghiệp và người bán hàng
nội địa đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa
sang thị trường quốc tế.
Tháng 4/2021, Amazon Global Selling Việt Nam
và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA) - Bộ
Công Thương tiếp tục mở rộng hợp tác, chung tay hỗ
trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển với thương mại
điện tử xuyên biên giới thông qua việc đồng tổ chức
chuỗi hội thảo và các chương trình đào tạo giúp trang
bị những kiến thức cần thiết cho việc mở rộng hoạt
động kinh doanh trên Amazon.
Mỗi chuỗi sự kiện bao gồm một hội thảo quy mô
lớn với chủ đề “Bán hàng trên Amazon”, các lớp đào
tạo ở cấp độ vận hành và 2 lớp đào tạo nâng cao theo
nhu cầu về đăng ký nhãn hiệu cũng như xây dựng
thương hiệu. Với hợp tác này, Amazon cùng IDEA đã
và đang từng bước khai phá tiềm năng của người bán
hàng Việt Nam, hỗ trợ đưa các sản phẩm Việt đến gần
hơn với người tiêu dùng toàn cầu.
Năm 2022, chúng tôi đang tích cực thảo luận để
phát triển các chương trình hợp tác mới cùng Cục
Thương mại điện tử và Kinh tế số (IDEA) - Bộ Công
Thương và Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp
Việt Nam quan tâm tới thương mại điện tử xuyên
biên giới. Chi tiết sẽ được chúng tôi thông báo cụ
thể khi chương trình được thống nhất thông qua để
triển khai.

PV: Amazon có kế hoạch và đặt ra những mục
tiêu phát triển như thế nào tại Việt Nam trong thời
gian tới? Để đạt được những mục tiêu này, Amazon
có kỳ vọng, đề xuất gì đối với cơ quan quản lý nhà
nước, địa phương và các doanh nghiệp Việt?
ÔNG GIJAE SEONG: Hiện nay, hàng ngàn
các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Amazon,
tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy, đây mới chỉ là những
bước khởi đầu của các doanh nghiệp cũng như
Amazon tại thị trường Việt Nam. Tiềm năng của
Việt Nam ở thương mại điện tử xuyên biên giới
còn rất lớn trong những năm tới.
Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa các sản
phẩm địa phương độc đáo của Việt Nam và tầm
nhìn toàn cầu sẽ là công thức chiến thắng trong bối
cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay.
Hãy nắm bắt cơ hội từ xu hướng xuất khẩu
qua thương mại điện tử để tạo đột phát cho doanh
nghiệp của mình, vươn ra thị trường quốc tế rộng
lớn, khai thác tiềm năng mạnh mẽ của sản phẩm
Made-in-Vietnam.

Về sản phẩm, tạo tính cạnh tranh bằng chất
lượng sản phẩm là điều kiện tiên quyết. Bên
cạnh đó, việc phát triển bền vững và tầm nhìn
toàn cầu còn là việc xây dựng thương hiệu cho
sản phẩm của mình trên không gian số, phù
hợp với thị hiếu quốc tế và thuyết phục người
tiêu dùng đa dạng từ các quốc gia khác nhau.
Kế đó, đừng bỏ qua việc khai thác, tận dụng
lợi ích từ cơ sở hạ tầng hậu cần và các công cụ,
dịch vụ tiên tiến từ Amazon để nhanh chóng
triển khai hoạt động xuất khẩu qua thương mại
điện tử, tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng
trên toàn thế giới và phát triển trở thành thương
hiệu toàn cầu.
Chúng tôi cũng mong muốn thiết lập và tăng
cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước,
địa phương, các hiệp hội ngành công nghiệp khác
nhau để cùng hỗ trợ, đồng hành với các doanh
nghiệp Việt trên các khía cạnh về kiến thức, thông
tin, cập nhật, kết nối...
Xin trân trọng cảm ơn ông!
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KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

NHÀ MÁY THÔNG MINH

TƯƠNG
LAI
CỦA NGÀNH SẢN XUẤT
TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ (CÔNG
NGHIỆP 4.0) VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG NGHỆ SỐ LÀ YẾU TỐ CỐT LÕI
ĐÃ VÀ ĐANG ĐEM ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI LỚN NHẤT CHO HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT TRONG HƠN 100 NĂM QUA. ĐẠI DỊCH COVID-19 CÀNG KHIẾN CHO NHẬN
THỨC VỀ XU HƯỚNG HÌNH THÀNH NHÀ MÁY THÔNG MINH TRONG LĨNH VỰC
SẢN XUẤT CHẾ TẠO TRỞ NÊN CẤP THIẾT HƠN.

l PHẠM TÚ

T

hay vì phải xuống kiểm tra
trực tiếp từng dây chuyền
sản xuất và ghi chép thông
số trên giấy, một ngày làm việc
bình thường của các kỹ sư tại Nhà
máy GE Hải Phòng thuộc Tập đoàn
General Electric bắt đầu bằng việc
đọc các báo cáo được tổng hợp từ
hệ thống phòng điều khiển trung
tâm với dữ liệu chi tiết đến từng
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cánh tay robot hàn. Hệ thống phân
tích này nhanh chóng cho biết máy
nào đang hoạt động tốt, máy nào ở
tình trạng sản phẩm bị chậm, cũng
như nguyên nhân là do đâu (đang
chờ vật tư, đang bảo trì….) cũng
như gợi ý giải pháp phù hợp nhất.
Tại bộ phận kho, số liệu về
lượng dự trữ của hàng nghìn mã
linh kiện cũng được tự động cập

nhật và tải lên hệ thống toàn cầu
của Tập đoàn General Electric, các
nhân viên từ bất kỳ nơi nào trên thế
giới đều có thể truy cập, phân tích
dữ liệu để ra quyết định phù hợp,
đảm bảo nhu cầu vật tư tại GE Hải
Phòng luôn được đáp ứng kịp thời
và chuỗi cung ứng toàn cầu của
Tập đoàn không bị gián đoạn.
Trong khi đó, hàng nghìn cảm

Nhà máy thông minh ra đời để giải quyết hoàn toàn hạn chế của các nhà máy truyền thống vấn đề luôn khiến nhiều doanh nghiệp đau đầu tìm lời giải:
- Mọi quá trình sản xuất đều phụ thuộc vào con người;
- Luồng thông tin không thông suốt, dễ bị đứt gãy ở các tầng quản lý (chiến lược, hoạch định
nguồn nhân lực và vận hành sản xuất);
- Dữ liệu thường xuyên thiếu hụt, chất lượng thông tin không chính xác, khó kiểm chứng khiến
nhà quản trị khó phân tích, khó đưa ra được các quyết định kịp thời…;

biến công nghệ cao tại mọi ngóc
ngách nhà máy lặng lẽ thu thập các
dữ liệu theo thời gian thực, chuyển
đến các phần mềm để tổng hợp và
đưa ra các đề xuất tối ưu hóa hoạt
động toàn nhà máy, loại bỏ tối đa
lao động thủ công của con người
trong các khâu trung gian. Nhờ
vậy, Nhà máy GE Hải Phòng đã
tiết kiệm tới 30% thời gian hoàn
tất đơn hàng, giảm lượng hàng
tồn kho tới 20%, nâng cao năng
suất thêm 15% và hiệu suất tổng
thể tăng 25%. Nhà máy GE Hải
Phòng hiện là một trong 7 “nhà
máy thông minh” của Tập đoàn
General Electric trên toàn cầu.
Nhà máy thông minh hiện
là xu hướng phát triển chủ đạo
của ngành sản xuất thế giới trong
thời gian gần đây với sự xuất hiện
ngày càng nhiều nhà máy mới tại
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan,
Mexico… Với yếu tố cốt lõi là tận
dụng các đột phá công nghệ số như
Internet Vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn
(Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI)…,
nhà máy thông minh đánh dấu bước
nhảy vọt từ nhà máy tự động hóa
truyền thống 3.0 sang nhà máy 4.0
nơi hệ thống máy móc, cảm biến,
dữ liệu, con người… được kết nối
Internet, đồng bộ với nhau qua hệ
thống để đưa ra các quyết định sản
xuất hiệu quả.
Trong nhà máy thông minh,
các hệ thống cảm biến, robot
thông minh ở nhiều cấp độ liên
tục thu thập và số hóa các dữ liệu

thô từ các khâu trong sản xuất kinh doanh. Các dữ liệu rời rạc
này được cập nhập tức thời lên hệ
thống điện toán đám mây tạo ra
luồng dữ liệu lớn. Luồng dữ liệu
tiếp tục được tự động xử lý bởi các
phần mềm chuyên dụng, được tích
hợp đồng bộ và có khả năng đưa
ra các dự báo như Quản lý Vòng
đời Sản phẩm (MPL), Hoạch định
sản xuất (MES), Quản trị nguồn
lực doanh nghiệp (ERP), Nhà kho
Thông minh (AS/RS)…
Kết quả đầu ra sẽ giúp con
người gần như có thể kiểm soát
hoàn toàn, tức thời toàn bộ hoạt
động sản xuất của nhà máy và chủ
động lường trước các thách thức
trong vận hành, nhờ vậy có phương
án tối ưu hóa năng suất. Thực tiễn
cho thấy các nhà máy thông minh
đã thể hiện vượt trội năng lực duy
trì sản xuất linh hoạt trong tình
trạng chuỗi cung ứng toàn cầu bị
tắc nghẽn nghiêm trọng dưới tác
động của đại dịch Covid-19.
Ngoài việc đáp ứng vượt trội
các biến động từ nhà cung cấp,
việc kết nối đồng bộ các bộ phận
trong nhà máy thông minh còn
giúp giải đáp nhanh chóng các
câu hỏi về phát triển sản phẩm
mới: thời gian, cách thức tích hợp
sản xuất hiệu quả, kế hoạch tương
tác với hệ thống cung ứng… Mở
rộng ra, việc kết nối dữ liệu với
các khách hàng còn cho phép nhà
máy thông minh nhanh chóng điều
chỉnh các thông số sản phẩm phù

hợp với phản ứng thị trường, từ đó
nâng cao sự hài lòng của khách
hàng.
Theo nghiên cứu của Hãng Tư
vấn Deloitte (Hoa Kỳ), việc ứng
dụng nhà máy thông minh đã giúp
tăng trung bình 12% năng suất lao
động của công nhân, 11% hiệu
suất nhà máy và 10% tổng sản
phẩm đầu ra. Hãng Nghiên cứu tư
vấn kinh tế Frontier Economics
(Anh) cũng cho biết các ứng dụng
trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng
trưởng lợi nhuận tới 38% cho
ngành sản xuất vào năm 2035.
Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu
dùng, may mặc là những lĩnh vực
có tính đa dạng về sản phẩm, có
điều kiện thuận lợi để những nhà
máy thông minh được ứng dụng
và phát huy những đặc tính ưu
việt của chúng.
Đặc biệt, thực tế cho thấy việc
tối ưu hóa nhà máy giúp cắt giảm
số việc làm thừa tại các khâu trung
gian, giản đơn nhưng lại mở ra các
cơ hội việc làm mới cho con người
tại những vị trí kiểm soát hoặc tham
gia những công đoạn có giá trị gia
tăng cao. Các doanh nghiệp đang
vận hành nhà máy thông minh đều
thừa nhận con người vẫn đóng vai
trò không thể thay thế trong việc
đưa ra những ý tưởng mới về sản
phẩm, quy trình. Bởi vậy, các sáng
kiến về nhà máy thông minh vẫn
luôn theo hướng tiếp cận lấy con
người làm trung tâm, nhằm hỗ trợ
và cải thiện năng suất lao động n
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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

EVN SÁT CÁNH CÙNG LAI CHÂU

XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO
VỚI TỔNG KINH PHÍ GẦN 1.000 TỶ ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2021, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC
VIỆT NAM ĐÃ HỖ TRỢ ĐẮC LỰC ĐỂ CÁC HUYỆN THAN UYÊN, TÂN UYÊN, PHONG THỔ (TỈNH
LAI CHÂU) GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CẢI
THIỆN ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG.

l NGHI VIÊN
Giảm nghèo nhanh và bền vững

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai
Châu, khẳng định: Chương trình 30a được EVN triển
khai tại tỉnh Lai Châu rất thành công. Tập đoàn đã
hỗ trợ 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ rất
nhiều nội dung như: phát triển lưới điện nông thôn;
xóa nhà tạm; xây dựng nhà bán trú dân nuôi, nhà trẻ,
nhà mẫu giáo, trường học nội trú, bán trú; hỗ trợ đào
tạo và bố trí việc làm; hỗ trợ xi măng cứng hóa đường
giao thông nông thôn; đào tạo khuyến nông, khuyến
lâm, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp…
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Chương trình hỗ trợ 3 huyện nghèo Than Uyên,
Tân Uyên và Phong Thổ theo Nghị quyết 30a được
EVN thực hiện từ năm 2009. EVN đã phối hợp với
UBND tỉnh Lai Châu, UBND các huyện Tân Uyên,
Than Uyên, Phong Thổ tổ chức khảo sát thực trạng,
nhu cầu hỗ trợ, nghiên cứu đề xuất các nội dung hỗ trợ
nhằm tạo sự chuyển biến giảm nghèo nhanh và phát
triển bền vững trên cơ sở các thế mạnh của EVN và
phù hợp với đặc điểm, nhu cầu từng huyện và người
dân, từng giai đoạn.
Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH 30A CỦA EVN TẠI LAI CHÂU:
- Hỗ trợ phát triển lưới điện nông thôn, tập trung cho các xã, thôn, bản và hộ dân chưa có điện, với tổng chi phí
đầu tư trên 848 tỷ đồng, đưa Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ dân có điện thấp nhất cả nước (chỉ có 37% xã và
29,4% hộ dân có điện năm 2009) đạt 100% số xã có điện lưới quốc gia vào năm 2015 và đến năm 2021, tỷ lệ hộ
dân có điện là 97,7%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2021-2025.
- Hỗ trợ xóa 2.511 nhà tạm, với tổng chi phí 13,115 tỷ đồng.
- Hỗ trợ xây dựng 56 “nhà bán trú dân nuôi” với tổng chi phí 28,6 tỷ đồng.
- Hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu giáo cho 24 điểm trường mầm non tại trung tâm các xã, với tổng giá trị
21,1 tỷ đồng.
- Hỗ trợ xây dựng 4 trường học tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ với tổng kinh phí 40,5 tỷ đồng.
- Hỗ trợ đào tạo và bố trí việc làm cho 59 học sinh là con em các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đáp ứng tiêu
chuẩn về trình độ văn hoá.
- Hỗ trợ kinh phí mua và cung cấp 6.749 tấn xi măng để làm 72,7km đường giao thông thôn bản tại các xã xây
dựng nông thôn mới với chi phí 12,76 tỷ đồng.
- Đào tạo khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp với kinh phí 9,5 tỷ đồng.
- Các hỗ trợ khác: Triển khai các hoạt động hỗ trợ về y tế, ủng hộ các đồ dùng thiết yếu cho các em học sinh
bán trú và hỗ trợ sửa chữa, hướng dẫn các hộ dân nghèo, hộ dân tộc các hộ dân tái định cư sử dụng điện an
toàn, tiết kiệm….

nước, sự hỗ trợ của EVN tại 3 huyện đã thực sự đi vào
cuộc sống, đến được với người dân. Đặc biệt, giai đoạn
2018 - 2020, huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên là
2 huyện điển hình của tỉnh Lai Châu được Thủ tướng
Chính phủ đưa ra khỏi danh sách các huyện nghèo
trong cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của
Chính phủ.

Cải thiện đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa

Bà Đèo Thị Chân (bản Nậm Cáy, xã Khang Thèn,
huyện Phong Thổ) là một trong những hộ gia đình
chính sách được EVN hỗ trợ xây dựng nhà ở từ năm
2009. Trước đó, căn nhà gỗ nhỏ của gia đình trống
trước hụt sau, mùa mưa bão hay đêm đông giá buốt
thì vô cùng vất vả. Từ khi được ngành Điện hỗ trợ xây
dựng nhà, bà đã không còn phải nơm nớp lo lắng nữa.
“Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và ngành Điện nhiều
lắm”, bà Chân chia sẻ.
Anh Phùng A Cung, hiện đang là trực chính của
Nhà máy Thủy điện Bản Chát (Công ty Thủy điện
Huội Quảng - Bản Chát). Anh là một trong rất nhiều
con em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa ở 3 huyện
Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ được ngành Điện
cử đi học và hỗ trợ bố trí việc làm sau khi ra trường.
Anh Cung chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình vô cùng khó
khăn nên ước mơ theo học cao đẳng, đại học thực sự
quá xa vời. Rất may, năm 2010, anh được ngành Điện
cho đi học và khi tốt nghiệp được nhận về làm việc tại
Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Giờ đây,

anh đã có một công việc tốt với thu nhập ổn định và
cũng được ở gần gia đình.
Theo ông Mai Tống Giang, Giám đốc Công ty
Thủy Điện Huội Quảng - Bản Chát, công ty đã tiếp
nhận 19 lao động là con em các gia đình chính sách,
hộ nghèo tại địa phương sau khi tốt nghiệp từ Trường
Cao đẳng Điện lực miền Bắc. Sau đó, Công ty tiếp tục
đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm để các em nắm được dây
chuyền vận hành. Hiện nay, các em đều đáp ứng được
yêu cầu công việc, trở thành công nhân vận hành, sửa
chữa tại đơn vị.
Chương trình 30a do EVN hỗ trợ với rất nhiều
hoạt động đã góp phần cải thiện điều kiện sống, sinh
hoạt của nhân dân địa phương, nhất là các hộ nghèo
khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở 3 huyện Than
Uyên, Uyên, Phong Thổ. Điển hình, chương trình phát
triển lưới điện nông thôn đã góp phần “xóa vùng lõm”
về điện, tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Người dân có thể
yên tâm đầu tư máy móc chế biến, phát triển sản xuất
theo hướng phi nông nghiệp, tăng thu nhập cho gia
đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Có thể nói, với nguồn lực lớn, quyết tâm cao, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện hiệu quả Chương
trình 30a tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ
(tỉnh Lai Châu), mang lại giúp các địa phương giảm
nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục,
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dânn
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ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG
TRONG CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ
CỦA PETROLIMEX

VỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ HÀNG ĐẦU, ĐỒNG THỜI CUNG CẤP THÊM
NHIỀU TRẢI NGHIỆM VÀ DỊCH VỤ GIA TĂNG PHỤC VỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG, TẬP ĐOÀN XĂNG
DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX) ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG
DÙNG TIỀN MẶT (TTKDTM) MANG TÊN “THANH TOÁN THÔNG MINH - LỢI ÍCH ĐỒNG HÀNH”.

l TUẤN HÀ

T

hực hiện chủ trương của Chính phủ về việc
đẩy nhanh các giải pháp phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam,
từ ngày 19/11/2021, Petrolimex đã chính thức triển
khai dự án TTKDTM “Thanh toán thông minh - lợi ích
đồng hành” trên toàn quốc cùng chương trình Khuyến
mãi lớn dành cho khách hàng.
Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex
chấp nhận đầy đủ các hình thức thanh toán hiện đại
gồm: Thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard); Thẻ
ngân hàng nội địa thuộc hệ thống Napas; Các ví điện
tử thanh toán qua QR code trong liên minh VNPay. Dự
án TTKDTM ứng dụng công nghệ mới nhất về Thanh
toán - Xác thực - Tích điểm nhanh gọn, thuận tiện
và an toàn thông tin cao với sự đồng hành của Ngân
hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí
Minh (HDBank).
Cùng với đó, Petrolimex xây dựng chương trình
khách hàng thân thiết thông qua tài khoản Petrolimex
ID. Mỗi tài khoản Petrolimex ID sau khi được xác
thực hiệu lực lần đầu tiên và phát sinh giao dịch mua
xăng, dầu tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) thuộc
Petrolimex sẽ được tặng 01 mã dự thưởng để tham gia
chương trình quay số trúng thưởng bắt đầu từ ngày
19/11/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
Ngay sau khi Dự án “Thanh toán thông minh - Lợi
ích đồng hành” vận hành, ghi nhận tại một số CHXD
của Petrolimex tại các địa bàn lớn cho thấy khách hàng
hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ TTKDTM, tải ứng
dụng (hay còn gọi là app) Petrolimex và đăng ký thành
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viên Petrolimex ID để tận hưởng các dịch vụ gia tăng,
chương trình khuyến mại của Petrolimex.
Là khách hàng lâu năm của Cửa hàng số 01
Petrolimex Sài Gòn - anh Nguyễn Công Khanh (trú tại
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi được nhân viên
giới thiệu chương trình TTKDTM và tích điểm thưởng,
tôi thấy rất hào hứng. Sau khi tải app Petrolimex, chỉ
bằng một vài thao tác đơn giản, tôi đã được xác thực
là khách hàng thân thiết Petrolimex. Không cần mang
theo tiền mặt, tôi vẫn có thể mua xăng, dầu và thực
hiện thanh toán nhanh, chính xác, đồng thời kiểm soát
chính xác giao dịch qua app Petrolimex”.
Được nhân viên Cửa hàng số 80 Petrolimex Hà
Nội giới thiệu, anh Phạm Quang Hoà - Công ty TNHH
Hương Việt Sinh (Gia Lâm - Hà Nội) chia sẻ: “Khi
Petrolimex có chương trình khách hàng thân thiết dành
cho tổ chức, tôi đã đăng ký Petrolimex ID cho Công
ty để hưởng quyền lợi tích điểm thưởng và quy đổi, sử
dụng mua, xăng dầu. Thông qua app Petrolimex, lãnh
đạo công ty chúng tôi quản lý chi tiết lượng hàng hoá,
giá trị chi tiêu xăng dầu hàng ngày mà không phải thực
hiện đối chiếu thủ công. Công ty kiểm soát dễ dàng,
mọi lúc, mọi nơi qua báo cáo, thông tin chi tiết các lần
mua hàng ngay trên app. Tôi mong đợi thời gian tới,
Petrolimex tiếp tục cải tiến nâng cấp app, tối ưu hoá
các tính năng đăng ký, giao dịch, hỗ trợ,… để mang
đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng”.
Sự đón nhận của khách hàng được thể hiện thông
qua các con số “biết nói”. Chỉ trong một thời gian ngắn
triển khai dự án, đến nay, đã có trên 100.000 lượt đăng

Nhân viên CHXD số 29 của Petrolimex Tiền Giang phục vụ
khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

ký Petrolimex ID; trong đó gần 83.000 lượt tải app
Petrolimex trên 2 chợ ứng dụng App Store và Google
Play.
Tổng số lượng giao dịch đã thực hiện gần một triệu
lượt với trị giá gia tăng hàng ngày; trong đó, thanh toán
qua thẻ thuộc liên minh Napas chiếm 55% về số lượng;
thanh toán qua thẻ tín dụng (Visa & MasterCard)
chiếm 39% về số lượng; và thanh toán qua QR code
chiếm 6% về số lượng …
Tính đến thời điểm hiện tại, dù đại dịch Covid-19
vẫn đang có những diễn biến phức tạp, Petrolimex và
HD Bank đã nỗ lực phối hợp triển khai, lắp đặt được
5.085 máy POS tại 2.523 cửa hàng xăng dầu trên toàn
hệ thống Petrolimex tại 62/63 tỉnh, thành trên cả nước.
Chia sẻ về dự án, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex
Lưu Văn Tuyển - Trưởng Ban dự án TTKDTM
cho biết: “Việc chính thức ứng dụng các giải pháp

TTKDTM vào hệ thống CHXD thuộc Petrolimex trên
toàn quốc nằm trong chiến lược xây dựng Tập đoàn trở
thành Doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số, dựa
trên các nền tảng công nghệ thông minh, an toàn, đổi
mới sáng tạo theo mục tiêu tối ưu hóa chất lượng phục
vụ, tiếp tục bồi đắp niềm tin, sự hài lòng của khách
hàng; đồng thời, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
số tại Petrolimex”.
Ông Lưu Văn Tuyển cũng cho biết: Tập đoàn
đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đề xuất hợp
tác với một số đối tác như Be Group, mở rộng kênh
thanh toán trong liên minh VNPay (bao gồm cả ví điện
tử Momo), Mobile Money của Vinaphone và thẻ ngân
hàng đồng thương hiệu với HDbank.
“Petrolimex sẽ không ngừng đầu tư, nghiên cứu
và triển khai tích hợp các dịch vụ bán hàng trực tuyến
trên app Petrolimex, tiện ích TTKDTM để người tiêu
dùng được thụ hưởng các tiện ích tối ưu nhất” - ông
Lưu Văn Tuyển nhấn mạnh.
Có thể đánh giá, đến thời điểm hiện nay, dự án đã
được triển khai thành công cùng với sự đồng hành của
các đối tác, của các đơn vị thành viên và quan trọng
nhất là sự chấp nhận của khách hàng. Petrolimex tin
tưởng văn hóa tiêu dùng không tiền mặt sẽ là một xu
hướng tất yếu và dự án sẽ là một điểm nhấn quan trọng
trong chiến lược chuyển đổi số của Petrolimexn

Cảng dầu B12 mở rộng hệ thống phao quây dầu thường trực

C

ông ty Xăng dầu B12 vừa tiến hành nghiệm thu,
bàn giao cho Cảng dầu B12 đưa vào sử dụng “Hệ
thống phao quây dầu thường trực tại cầu 5.000 DWT”.
Công trình gồm: 105 m dài phao quây dầu thường
trực cố định và 195 m dài phao quây dầu thường trực
di động, là loại phao Permafence 24 inch của hãng
Elastec (Mỹ); 6 bộ thanh trượt thủy triều; 2 bộ thanh
chắn phao.
Hệ thống phao quây dầu thường trực được triển
khai thi công lắp đặt tại cầu 5.000 DWT nhằm ứng phó
sự cố tràn dầu trên biển, đảm bảo nếu trong trường hợp
xảy ra sự cố tràn dầu sẽ được phao quây dầu quây kín,
chặn lại trong mọi điều kiện thủy triều (lên, xuống),
giảm thiểu tối đa tác hại tới môi trường biển.
Sau 6 tháng kể từ ngày triển khai dự án, công trình
lắp đặt hệ thống phao quây dầu thường trực tại cầu
5.000 DWT đã hoàn thành đảm bảo mọi điều kiện an
toàn về yếu tố kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chính thức
bàn giao cho Cảng dầu B12 quản lý, khai thác sử dụng.
Trước đó vào tháng 9/2019, Công ty Xăng dầu

Hệ thống phao quây dầu thường trực tại cầu tàu
5.000 DWT

B12 đã đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống phao quây
dầu thường trực dài 560 m tại cầu 40.000 DWT - là cầu
tàu lớn nhất của Cảng dầu B12. Việc đầu tư hệ thống
phao quây dầu thường trực tại hai cầu tàu 40.000 DWT
và 5.000 DWT là chủ trương và giải pháp đúng đắn để
tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCN và bảo vệ
môi trường tại Cảng dầu B12.
MAI HƯƠNG - NGỌC NGHĨA
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XANH HÓA

MÔI TRƯỜNG KHAI THÁC MỎ

T

l HÀ ANH

heo báo cáo của Ban Môi trường TKV, năm
2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam (TKV) TKV đã chi hơn 1.100 tỷ
đồng cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), riêng
vùng Quảng Ninh là 1.076 tỷ đồng. Đáng chú ý năm
2021, TKV đã giám sát, đổ thải an toàn cho hơn 177
triệu m3 đất đá thải, trong đó riêng vùng Quảng Ninh
trên 153 triệu tấn.
Bên cạnh đó, Tập đoàn TKV đã trồng và cải tạo
phục hồi môi trường được hơn 160ha cây xanh các
loại. Đồng thời, đã đầu tư hơn 253 tỷ đồng cho 39 công
trình cải thiện môi trường, cảnh quan mặt bằng các khu
vực sản xuất.
Hiện, TKV đã có 50 trạm xử lý nước thải phục vụ
đáp ứng công tác xử lý nước thải trong quá trình sản
xuất than trước khi ra môi trường theo quy định, tổng
lượng nước thải mỏ đã qua xử lý trong năm 2021 đạt
hơn 141 triệu m3; đầu tư các xe chuyên dùng, thiết bị
phun sương dập bụi...
Năm 2022, thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất
gắn với BVMT, phát triển bền vững theo hướng kinh tế
xanh, thân thiện với môi trường, TKV sẽ tiếp tục triển
khai các công trình cải thiện môi trường cảnh quan mặt
bằng sản xuất của các đơn vị, khu vực bến cảng, chế
biến than - khoáng sản, bao gồm 59 công trình chuyển
tiếp và khởi công mới đã được phê duyệt, xử lý 156 triệu
m3 nước thải mỏ, xử lý 3.800 tấn chất thải nguy hại và
trồng mới 1 triệu cây xanh trên diện tích 210ha...
Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn
biến khó lường, thực hiện chiến lược phát triển bền
vững của tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục
thực hiện xử lý nước thải, đất đá thải, rác thải công
nghiệp, trồng cây cải tạo hoàn nguyên môi trường,
tái sử dụng nước thải, đất đá thải...; tiếp tục hiện đại
hóa công nghệ khai thác; hợp tác với các sở, ngành và
các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác
BVMT trong sản xuất của TKV và sự phát triển kinh
tế - xã hội của Quảng Ninh.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê
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Minh Chuẩn, có được kết quả về môi trường như hôm
nay là cả một quá trình TKV đã kiên trì thực hiện
mục tiêu, các giải pháp trong công tác BVMT từ quy
hoạch; thay đổi công nghệ, sắp xếp lại hệ thống kho,
bến cảng xuất than, di chuyển các nhà máy tuyển,
băng tải hóa vận chuyển than thay cho vận chuyển
bằng ôtô và đường sắt, trồng cây cải tạo các bãi thải
mỏ... Những việc làm đó đã làm thay đổi toàn diện,
tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các khu
vực sản xuất của TKV.
Để thực hiện chiến lược phát triển của TKV, Tập
đoàn sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và giải
pháp về môi trường như: Tuyên truyền nâng cao nhận
thức BVMT, giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất và đảm
bảo môi trường; nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và hệ
thống chính trị về môi trường; thực hiện chiến lược phát
triển sản xuất gắn với chiến lược BVMT, ứng phó với
biến đổi khí hậu; thực hiện quy hoạch BVMT gắn với
quy hoạch phát triển ngành Than.
TKV cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp về
công nghệ từ thiết kế, thi công, tạo ra “kinh tế tuần
hoàn”, tái sử dụng nước thải, đất đá thải, tro xỉ thải, các
giải pháp xanh hóa môi trường khai thác mỏ, đưa công
viên vào trong mỏ, nhà máy...
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải
cho biết, TKV sẽ thực hiện các cam kết về môi trường
của TKV với địa phương, dành các nguồn lực cho công
tác BVMT, tiếp tục trồng cây cải tạo hoàn nguyên môi
trường, triển khai các giải pháp ngắn hạn và dài hạn về
môi trường; thực hiện chiến lược phát triển của TKV
gắn với chiến lược về môi trường, thực hiện tiêu chí
“sáng - xanh - sạch” trong sản xuất.
Thời gian tới, Tập đoàn cũng sẽ có những phương
án cụ thể để đối phó với biến đổi khí hậu, tập trung
đổi mới công nghệ sản xuất, thân thiện với môi trường
cũng như duy trì công tác BVMT thường xuyên, xử lý
các vấn đề về chống bụi, độ ồn, rác thải công nghiệp,
khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, kinh tế tuần hoàn
để phát triển bền vững...n

TKV đẩy mạnh sản xuất, chế biến tiêu thụ than

T

heo báo cáo về tình hình sản xuất, chế biến than
tại Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP
Than Cao Sơn, trong những tháng đầu năm, do dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh, số
công nhân, lao động bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tăng
cao nên phải nghỉ việc cùng với giá nhiên liệu tăng…
dẫn đến sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Dự kiến quý I/2022, Công ty CP Than Đèo Nai
than sản xuất đạt trên 685.000 tấn, trong đó than
nguyên khai sản xuất đạt 611.642 tấn, đạt 36% KHN;
than tiêu thụ đạt hơn 570.000 tấn, đạt 25,5% KHN.
Công ty CP Than Cao Sơn là đơn vị khai thác than
lộ thiên với sản lượng than khai thác lớn nhất của TKV,
kế hoạch năm 2022 Công ty phấn đấu sản xuất trên 6,7
triệu tấn than; bóc xúc đất đá 64,7 triệu m3; than tiêu
thụ 6,647 triệu tấn…, đến hết ngày 22/3 Công ty sản
xuất đạt 1,721 triệu tấn, tiêu thụ đạt hơn 1,5 triệu tấn.
Do nhu cầu than tiêu thụ tăng cao, để đáp ứng
cho tiêu thụ nhất là than cho điện, Tập đoàn TKV đã
chỉ đạo các đơn vị lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận
lợi, tập trung cao độ cho sản xuất, khẩn trương xuống

moong đẩy mạnh ra than trước mùa mưa. Cùng với đó,
các đơn vị cũng cần tập trung cho sản xuất, huy động
tối đa các nguồn than, sản phẩm đất đá lẫn than, đẩy
mạnh chế biến, cân đối chất lượng than, đảm bảo cơ
cấu chủng loại than đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ, 6
tháng đầu năm hoàn thành đạt trên 60% kế hoạch năm
và phấn đấu đạt mức cao hơn.
BẢO NGUYÊN

Than Thống Nhất: Tiếp tục mang “Mái ấm Công đoàn” đến với người
lao động

Đ

ể hưởng ứng Chương trình nhà ở “Mái ấm Công
đoàn” do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) phát động, Ban Thường vụ Công đoàn
Công ty Than Thống Nhất đã có thông báo và hướng
dẫn các Đơn vị tổ chức triển khai chương trình nhà ở
“Mái ấm Công đoàn” năm 2022.
Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Ban
Thường vụ Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã
tích cực chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn bộ phận
thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời
sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ.
Việc làm này nhằm kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa
nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
đúng người, đúng đối tượng. Mỗi gia đình được hỗ trợ
xây mới mức tối đa là 60 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa
lại nhà là 20 triệu đồng. Năm 2022 chương trình được
triển khai thành 2 đợt vào tháng 4 và tháng 8.
Thời gian qua, Công đoàn đã phối hợp cùng với
Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất - TKV thường
xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho

người lao động. Trong đó, công tác hỗ trợ xây, sửa
nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn luôn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Than
- Khoáng sản Việt Nam và Công ty.
Đây là hoạt động có ý nghĩa của những người thợ
mỏ Than Thống Nhất, từ đó động viên người lao động
có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm động lực phấn
đấu vươn lên trong cuộc sống.
HÀ THÚY
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TKV tiêu thụ gần 7 triệu tấn than trong 2 tháng đầu năm

T

heo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), tháng 2 là tháng có
số ngày làm việc ít và có đợt nghỉ lễ dịp Tết Nguyên
đán. Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ dài, các đơn vị của
Tập đoàn đã bắt tay vào sản xuất với khí thế phấn khởi
và quyết tâm cao.
Nhờ triển khai hiệu quả các mặt công tác, tình hình
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn giữ được ổn định
trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các
chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
2 tháng đầu năm 2022, sản lượng than nguyên
khai đạt 6,38 triệu tấn, than sạch thành phẩm 6,14
triệu tấn, than tiêu thụ 6,69 triệu tấn, bóc đất đá 16,62
triệu mét khối, đào 32.577 mét lò. Các chỉ tiêu sản xuất
kinh doanh lĩnh vực khoáng sản, điện lực, hóa chất đều
hoàn thành kế hoạch đề ra.
Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt trên 19,9
nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 2,6 ngàn tỷ
đồng. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân đạt
14,58 triệu đồng/người/tháng.
Tháng 3/2022, Tập đoàn TKV đặt kế hoạch sản
xuất 4,0 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 5 triệu
tấn; bóc đất tổng số 18 triệu m3, đào 23,34 ngàn mét

lò; sản xuất Alumina 120 ngàn tấn; sản xuất 800 triệu
Kwh điện…
Để đạt được kế hoạch đề ra, Tập đoàn TKV sẽ xây
dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến thị trường
nguyên nhiên, vật liệu đầu vào, tạo điều kiện tối đa cho
các đơn vị để tăng sản lượng than khai thác. Huy động
tối đa sản phẩm than phục vụ nhu cầu hiện nay của thị
trường; cân đối phân phối than cho từng khách hàng,
đặc biệt ưu tiên than cho điện.
KHÁNH VY

TKV hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng Nhà học số 5 Trường Tiểu học & THCS
Đông Xuân

V

ừa qua, Đảng ủy xã Đông Xuân, Trường tiểu học
và THCS Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh
Thái Bình tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình
dãy nhà học số 5 Trường tiểu học và THCS Đông
Xuân. Đây là công trình do Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tài trợ kinh phí 7
tỷ đồng để xây dựng.
Công trình Nhà học số 5 Trường tiểu học và
THCS Đông Xuân cao 3 tầng, có 9 phòng học và nhà
ăn bán trú. Công trình được khởi công ngày 24/3/2021
và hoàn thành ngày 8/12/2021, sớm hơn so với tiến độ
ký kết, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng quy chuẩn
của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Trong quá trình sản xuất - kinh doanh, TKV luôn
chú trọng quan tâm đầu tư cải thiện môi trường, tích
cực trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đảm
bảo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng
trưởng GRDP của các địa phương nơi có hoạt động của
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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

TKV, nhất là tại các địa bàn chiến lược: tỉnh Quảng
Ninh, Lào Cai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Thái Bình…
Riêng năm 2021, TKV đã hỗ trợ cho tỉnh Thái
Bình 13 tỷ đồng để thực hiện các công trình an sinh
xã hội, trong đó giành 7 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu
học và trung học cơ sở tại xã Đông Xuân.
PHƯƠNG MINH

KHUYẾN CÔNG

HIỆU QUẢ TỪ 2 ĐỀ ÁN
KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA TẠI LAI CHÂU
l THĂNG LONG

N

ăm 2021, trước tác động và diễn biến phức
tạp của thiên tai, dịch bệnh Covid-19, Chương
trình khuyến công do Trung tâm khuyến công
và Tư vấn phát triển công nghiệp Lai Châu đã kịp thời
hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) khắc
phục khó khăn, duy trì sản xuất, giúp doanh nghiệp
phát triển.
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, năm
2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp Lai Châu đã hỗ trợ các đề án khuyến
công, đến nay các đề án đã mang lại hiệu quả thiết
thực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
ở các địa phương.
Cụ thể, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với HTX
Huyền Hữu và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu
cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong
sản xuất cán tôn 2 tầng 11 sóng và 6 sóng ngói rubi”
tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
Đề án được Sở Công Thương tỉnh Lai Châu,
Trung tâm Khuyến công công và Tư vấn phát triển
công nghiệp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Than
Uyên, UBND thị trấn Than Uyên nghiệm thu. Theo
đó, Máy cán tôn 2 tầng 11 sóng và 6 sóng ngói rubi
có tổng kinh phí đầu tư là 611 triệu đồng, trong đó,
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 300
triệu đồng, nguồn kinh phí đóng góp của đơn vị là
311 triệu đồng. Máy mới 100%, xuất xứ Việt Nam,
có tốc độ cán 2m-3m/phút. Sản phẩm sản xuất ra có
tính thẩm mỹ cao; Kết cấu sàn lợp gọn, nhẹ; tiết kiệm
được vật liệu đi kèm.
Đến nay, qua triển khai đã góp phần đẩy mạnh
việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất
tại đơn vị, qua đó tạo ra sản phẩm mới có chất lượng,
giá thành hợp lý, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm
trên thị trường.
HTX Biên Cương xã Mồ Sì San (huyện Phong
Thổ) thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên, hiện tại
đơn vị đang sản xuất, chế biến 4 sản phẩm chè, gồm:

Hoàng trà, Hồng trà, Bạch trà và Trà xanh. Từ khi áp
dụng máy móc tiên tiến theo Đề án vào chế biến chè
cổ thụ, sản lượng chè thành phẩm của HTX tăng 2,5
tạ so với cùng kỳ năm trước, đạt 6-7 tạ chè khô (sản
lượng lũy kế từ đầu năm đến thời điểm nghiệm thu);
giá bán của các loại sản phẩm chè dao động từ 2,5
triệu đồng - 12 triệu đồng/kg khô. Có được kết quả đó
là nỗ lực của HTX Biên Cương trong việc thực hiện
đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế
biến chè cổ thụ”.
Đề án được Trung tâm Khuyến công tỉnh và
HTX triển khai từ đầu tháng 1/2021 với tổng kinh
phí đầu tư trên 600 triệu đồng, gồm: 1 máy sấy lạnh
MST150V1, có công suất 15kg/lần sấy, thời gian sấy
3 tiếng/lần sấy; 2 máy sao chè (TMND-B02), mỗi
máy có công suất 10kg chè khô/lần sao, thời gian
khoảng 1 tiếng/lần sao. Trong đó, Trung tâm Khuyến
công hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn vốn Khuyến
công quốc gia năm 2021.
Có thể nói, việc triển khai thực hiện Đề án đã tạo
điều kiện cho HTX ứng dụng máy móc hiện đại vào
sản xuất chế biến chè cổ thụ đã giúp nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm chè, giảm chi phí đầu tư,
tăng khả năng cạnh tranh trên thị trườngn

27

KHUYẾN CÔNG

TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG

“HÚT”VỐN ĐỐI ỨNG
CỦA DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT; CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
VÀ ỨNG DỤNG MÁY MÓC TIÊN TIẾN, TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG HOẠT
ĐỘNG KHUYẾN CÔNG. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH THU HÚT MỘT LƯỢNG LỚN VỐN ĐỐI
ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG VIỆC ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG MÔ HÌNH, ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀO SẢN XUẤT.

l THĂNG LONG

N

ăm 2021, năm đầu thực hiện Chương trình
khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20
tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết
định số 1881/QĐ-TTg), cũng là năm đầu hầu hết các
địa phương trên cả nước đã tích cực xây dựng và triển
khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn
2021-2025.
Theo đó, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình
diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng
máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được các địa
phương xem là chương trình trọng tâm trong hoạt động
khuyến công.
Theo Cục Công Thương Địa phương - Bộ Công
Thương, năm 2021, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ
739 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm
môi trường; hỗ trợ xây dựng 14 mô hình trình diễn kỹ
thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, thí điểm
xây dựng mô hình trình diễn áp dụng giải pháp sạch
hơn; hỗ trợ 5 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT)
sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.
Kinh phí khuyến công thực hiện chương trình là 166,27
triệu đồng, ước thực hiện đạt 93,26% kế hoạch năm,
chiếm 68,72% tổng kinh phí khuyến công.
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc
gia hỗ trợ xây dựng 4 mô hình; hỗ trợ 136 cơ sở ứng
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Máy cán tôn 2 tầng 11 sóng và 6 sóng ngói rubi

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 ĐẶT RA MỤC TIÊU CỤ THỂ:
Xây dựng được 340 mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. Ứng dụng được 1.600 máy móc thiết
bị và 300 dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đánh giá sản xuất
sạch hơn cho 300 cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho 100 cơ sở
công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 cơ sở công nghiệp
nông thôn.
Đối tượng được xem xét hỗ trợ mô hình trình diễn:
Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và
các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá
5 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo
quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).
- Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ
khuyến công.

dụng máy móc hiện đại vào dây chuyền sản xuất công
nghiệp, kinh phí thực hiện là 61,75 tỷ đồng. Nguồn
kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ xây dựng 10
mô hình. Bên cạnh đó, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng
máy móc, thiết bị hiện đại cho 603 cơ sở CNNT; hỗ
trợ 5 cơ sở CNNT sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý
ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tư vấn, đánh giá, đào tạo
cho khoảng 92 cơ sở về sản xuất sạch hơn, kinh phí
thực hiện là 104,5 tỷ đồng. Đây là chương trình thu
hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ
sở CNNT trong việc đầu tư xây dựng mô hình, đầu tư
mua sắm máy móc thiết bị vào sản xuất với số vốn đầu
tư khoảng trên 738 tỷ đồng.
Một số ngành nghề được tập trung hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và
ứng dụng máy móc tiên tiến gồm: khuyến khích cơ giới
hoá trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm, giúp các cơ sở tăng hiệu
quả kinh doanh để duy trì và ổn định sản xuất trong bối
cảnh cơ sở chịu nhiều tác động của dịch bệnh; khuyến
khích các cơ sở công nghiệp đầu tư chế biến nông, lâm,
thủy sản; sản xuất, gia công, sửa chữa cơ khí phục vụ
nông nghiệp, nông thôn; sản xuất hàng tiêu dùng….
Các cơ sở CNNT được hỗ trợ ứng dụng dây chuyền
công nghệ mới đã tạo ra sản phẩm có chất lượng, thân
thiện với môi trường, các sản phẩm về thực phẩm được
cấp chứng nhận quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm:

BRC, ISO 22000, HACCP, HALAL…, đáp ứng được
nhu cầu của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị
trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật,… Các cơ sở được
hỗ trợ góp phần thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao
động, tăng thu cho ngân sách địa phương. Các mô
hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp giúp cải thiện môi trường khu vực sản xuất, góp
phần thúc đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia
về biến đổi khí hậu, tạo cơ hội phát triển sản xuất công
nghiệp bền vững, hướng đến sản xuất xanh.
Thời gian tới, bám sát các mục tiêu của Chương
trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính
phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ
kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, đánh giá
phân tích bối cảnh tình hình để xây dựng kế hoạch
khuyến công. Trong đó, tập trung hỗ trợ các cơ sở
CNNT thông qua các hoạt động: Hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên
tiến vào sản xuất; đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu
của các cơ sở, giải quyết việc làm cho lao động chịu
ảnh hưởng dịch Covid-19 di dân về nông thôn; hỗ
trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; tăng
cường hoạt động tư vấn, trợ giúp thông tin, nâng cao
năng lực sản xuất thích ứng bối cảnh dịch Covid-19
cho cơ sở công nghiệp nông thônn
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KHUYẾN CÔNG QUẢNG NINH:

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Đ

ại dịch Covid-19 đã gây
hạn chế về nguồn cung,
giá một số nguyên vật liệu
cơ bản và các nguyên phụ liệu tăng
dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao,
cùng với nhiều chi phí phát sinh
trong công tác phòng chống dịch
bệnh khiến nhiều doanh nghiệp
gặp không ít khó khăn.
Trước thực tế đó, Trung
tâm Xúc tiến và Phát triển Công
Thương Quảng Ninh đã xây dựng
kế hoạch khuyến công được Bộ
Công Thương, UBND tỉnh Quảng
Ninh phê duyệt thực hiện 17 đề án,
nhiệm vụ khuyến công với tổng
kinh phí hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng
nhằm tạo điều kiện giúp các cơ sở
công nghiệp nông thôn (CNNT)
đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế
hoạch sản xuất năm 2021.
Kết quả tình hình sản xuất
công nghiệp trên địa bàn trong
năm 2021 nhìn chung có nhiều tích
cực: chỉ số phát triển sản xuất công
nghiệp (IIP) tháng 10 ước tính tăng
13,12% CK; sản lượng than sạch
sản xuất tháng 10/2021 ước đạt
3,876 triệu tấn, lũy kế 10 tháng
đâầu năm 2021 ước đạt 39,212 triệu
tấn, đạt 82,38% so với kế hoạch cả
năm 2021.

Hiệu quả từ hoạt động
khuyến công

Trung tâm Xúc tiến và Phát
triển Công Thương Quảng Ninh
đã thực hiện 1 đề án thuộc nhóm
khuyến công quốc gia là “Hỗ trợ
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên
tiến trong sản xuất thực phẩm, đồ
uống” với tổng kinh phí 800 triệu
đồng cho 3 cơ sở công nghiệp nông
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Từ nguồn vốn hỗ trợ, Công ty TNHH MTV Newstar mạnh dạn đầu tư máy móc
thiết bị, sản xuất mắm sá sùng nâng cao chất lượng sản phẩm.

thôn (CNNT) đầu tư máy móc
vào sản xuất thực phẩm đồ uống,
gồm: Công ty TNHH MTV Nước
khoáng Công đoàn Quang Hanh,
Công ty CP Sữa Đông Triều, Công
ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Thủy sản Quảng Ninh. Bên cạnh
đó, Trung tâm tiếp tục rà soát và
đăng ký bổ sung kế hoạch kinh
phí khuyến công, gửi Cục Công
Thương địa phương trình Bộ Công
Thương phê duyệt đề án “Hỗ trợ
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên
tiến trong sản xuất gỗ ghép thanh
xuất khẩu” nhằm hỗ trợ Công ty
CP Chế biến lâm sản Quảng Ninh
đầu tư máy móc tiên tiến vào chế
biến gỗ để đạt được 100% kế hoạch
năm 2021.
Về công tác khuyến công địa
phương, Trung tâm đã thực hiện
16 đề án, nhiệm vụ với tổng kinh
phí hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó có
8 đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư máy

móc, thiết bị phục vụ sản xuất với
kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho các
cơ sở CNNT. Nội dung hỗ trợ bao
gồm ứng dụng máy móc thiết bị
tiên tiến vào sản xuất cơ khí, sản
xuất nước uống tinh khiết và nước
đá, sản xuất hàng may mặc, chế
biến nông sản. Bên cạnh đó, Trung
tâm cũng thực hiện công tác tuyên
truyền khuyến công qua tờ rơi, tờ
gấp, sổ tay, ấn phẩm, trang thông
tin điện tử, hoạt động tư vấn hỗ trợ
các cơ sở CNNT; tổ chức lớp tập
huấn kiến thức về sản xuất sạch
hơn, trao đổi học tập kinh nghiệm
công tác khuyến công, rà soát
đánh giá hiệu quả sản xuất kinh
doanh của các cơ sở CNNT trong
giai đoạn hỗ trợ kinh phí khuyến
công 2016-2020 với tổng kinh phí
714 triệu đồng.
Trung tâm đã tổ chức thành
công các hội chợ triển lãm, sự kiện
chuyên đề về sản phẩm OCOP -

Phiên chợ hàng Việt Nam về nông
thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh,
như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh
2021 tổ chức vào tháng 11/2021
với quy mô gần 300 gian hàng; Tổ
chức 2 Tuần kết nối tiêu thụ nông
sản và thủy sản Quảng Ninh năm
2021 tại thành phố Móng Cái và
huyện Hải Hà với quy mô 35 gian
hàng trên một sự kiện. Các sự kiện
đều nhận được hiệu ứng tích cực
của người dân và du khách đến mua
sắm, tham quan tìm hiểu thông tin.
Ngoài ra, thực hiện triển khai Cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, Trung tâm
đã tổ chức thành công 2 Phiên chợ
đưa hàng Việt về nông thôn miền
núi Ba Chẽ và Đầm Hà với 35 gian
hàng của các doanh nghiệp sản
xuất của Tỉnh và trong nước.
Công tác đào tạo tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý
Ngành cũng được Trung tâm thực
hiện thường xuyên. Trong quý

IV/2021, Cục Xúc tiến thương mại
(Bộ Công Thương) phối hợp cùng
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội,
Đại học Ngoại thương tổ chức 3 lớp
tập huấn về thương mại điện tử, kỹ
năng bán hàng, kỹ năng đàm phán
kinh doanh, phát triển hệ thống
phân phối… với hơn 700 học viên
là các cán bộ lãnh đạo, cán bộ kinh
doanh của các doanh nghiệp, HTX
trên địa bàn Tỉnh.

Huy động nguồn lực, khai
thác thế mạnh địa phương

Nhằm thúc đẩy chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trung
tâm đã đề ra phương hướng nhiệm
vụ trọng yếu giai đoạn tới là huy
động các nguồn lực trong và ngoài
nước tham gia đầu tư phát triển
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp và các dịch vụ khuyến
công; tập trung hỗ trợ phát triển các
cơ sở CNNT thuộc các ngành có
tiềm năng, thế mạnh và khả năng

cạnh tranh trên thị trường trong và
xuất khẩu như: chế biến nông,lâm
nghiệp, chế biến thực phẩm, sản
xuất hàng công nghiệp tiêu dùng,
vật liệu xây dựng, cơ khí… Trong
đó, ưu tiên các cơ sở không gây ô
nhiễm môi trường và có lợi thế xuất
khẩu; khuyến khích hỗ trợ áp dụng
công nghệ sản xuất sạch hơn tại các
cơ sở CNNT nhằm nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên,
giảm phát thải, đảm bảo phát triển
bền vững.
Để đảm bảo tính thiết thực và
hiệu quả cao trong công tác khuyến
công, Trung tâm xác định cần tăng
cường phối hợp với UBND các
huyện, thị xã, thành phố, các đơn
vị thụ hưởng và đơn vị liên quan để
đánh giá khả năng thực hiện đề án,
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng
mắc, tạo điều kiện cho các đề án
triển khai thuận lợi, hiệu quả cao
và hoàn thành đúng tiến độ nămn
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KHUYẾN CÔNG THANH HÓA:

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 100% KẾ HOẠCH
NĂM 2022, TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THANH HÓA (TRUNG
TÂM) TIẾP TỤC RÀ SOÁT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ HƯỞNG THỤ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG
KHUYẾN CÔNG ĐÁP ỨNG VỚI HOÀN CẢNH THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP. PHẤN ĐẤU HOÀN
THÀNH 100% KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ VỚI TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN THỰC HIỆN GẦN 10 TỶ ĐỒNG.

l HOÀNG DƯƠNG

N

ăm 2021, Chương trình khuyến công quốc gia
đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại tỉnh
Thanh Hóa, với kinh phí được giao là 1.350
triệu đồng. Chương trình triển khai cho 4 đề án, gồm:
Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến lâm sản
cho 2 đơn vị; Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản
xuất hàng thủ công mỹ nghệ cho 1 đơn vị;Hỗ trợ dây
chuyền thiết bị công nghệ đồng bộ trong sản xuất sản
phẩm phân bón hữu cơ cho 1 đơn vị.
Bên cạnh đó, Chương trình khuyến công địa
phương cũng được triển khai cho 8 đề án, với tổng
kinh phí thực hiện là 1.472 triệu đồng, gồm: hỗ trợ
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất
hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 7 đơn vị
và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 1 phiên hội chợ hàng
công nghiệp - thương mại tại Hà Nội.
Những nội dung của hoạt động khuyến công được
tập trung thực hiện hỗ trợ vào các nội dung, như: hỗ trợ
xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ cho các
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng công
nghệ, thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng
suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu
và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đặc
biệt là chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, tạo ra
nhiều sản phẩm mới. Các ngành nghề được hỗ trợ kinh
phí khuyến công đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên
liệu, lao động tại địa phương.
Ông Hoàng Xuân Phong - Giám đốc Trung tâm
chia sẻ: “Việc triển khai hiệu quả công tác khuyến
công tại địa phương đã góp phần không nhỏ đến sự
phát triển của các cơ sở CNNT, nhất là ở thời điểm
dịch Covid-19 đang phát triển. Sự hỗ trợ kinh phí
khuyến công tuy còn hạn hẹp, song chính sự quan tâm,
song hành của Chương trình khuyến công đã tạo động
lực giúp cho các cơ sở CNNT thêm tự tin, mạnh dạn
đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”.
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Ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công
đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại
địa phương nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng
cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu
nhập và giải quyết việc làm ổn định cho lao động trên
địa bàn nông thôn, đáp ứng phương châm: “ ly nông
không ly hương”, xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ
nạn xã hội, góp phần tích cực thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu lao động
ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2022, Trung tâm phấn đấu hoàn thành 100%
kế hoạch đăng ký với tổng kinh phí dự kiến thực hiện
gần 10 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc
gia hơn 6 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là
hơn 3 tỷ đồngn

SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
TRONG MÙA NẮNG NÓNG
Các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang vào hè, bắt đầu có những đợt nắng nóng, nhiệt độ cao làm cho nhu cầu
sử dụng điện của người dân tăng cao. Để giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vào mùa
nắng nóng, một số phương pháp hữu ích và cách sử dụng thiết bị điện đúng cách sau đây sẽ giúp tăng tuổi
thọ thiết bị, giúp tiết kiệm điện ở mức tối ưu:
l LAN ANH
TIẾT KIỆM ĐIỆN ĐIỀU HÒA
Trời nóng, máy lạnh cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa
nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ làm mát trong phòng. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng
thêm 1 độ thì lượng điện tiêu thụ của máy lạnh tăng từ 2-3%, nhiệt độ tăng khoảng
5 độ thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%.
Do đó, dù thời gian sử dụng máy lạnh không thay đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường
tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ
của máy lạnh vẫn tăng lên rất nhiều làm cho tiền điện hàng tháng sẽ tăng cao.
Nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với
nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C). Có thể sử dụng máy lạnh cùng với quạt để làm
mát không khí trong phòng. Vệ sinh máy lạnh theo định kỳ để giúp máy lạnh hoạt
động ổn định tăng khả năng làm lạnh và ít tiêu hao điện năng.

TIẾT KIỆM ĐIỆN MÁY GIẶT
Nên giặt quần áo bằng máy giặt với chế độ nước lạnh để tiết kiệm điện. Điều này
sẽ giúp tiết kiệm một khoản đáng kể trong hóa đơn tiền điện.

TIẾT KIỆM ĐIỆN TIVI, CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Tivi, hay các thiết bị điều khiển từ xa không nên đặt ở chế độ chờ sẵn, không
dùng thì tắt hẳn, tránh để chế độ sáng của màn hình quá cao sẽ hao điện và hại
mắt. Khi không sử dụng trong thời gian dài thì tắt hẳn nguồn và rút phích cắm ra
khỏi ổ điện.

TIẾT KIỆM ĐIỆN BÀN LÀ (BÀN ỦI)
Với bàn là khuyến cáo đầu tiên là không là quần áo vào giờ cao điểm. Lau sạch bề
mặt bàn là trước khi dùng. Tập trung quần áo lại để là một lần theo thứ tự quần áo
mỏng trước, xong đến đồ dày, sau đó rút phích cắm và tận dụng sức nóng quay trở
lại ủi quần áo mỏng. Khi là nên kiểm tra cài đặt nhiệt độ của bàn là thích hợp cho
từng loại vải, tránh dùng trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ.

TIẾT KIỆM ĐIỆN TỦ LẠNH
Bạn nên sắp xếp các loại thực phẩm trong tủ gọn gàng, có khe hở để khí lạnh lưu
thông. Không nên để thức ăn nóng vào tủ lạnh, ngoài ra cần dùng hộp kim loại
thay hộp nhựa để rút ngắn thời gian làm lạnh, ít tốn hao điện.

TIẾT KIỆM ĐIỆN NỒI CƠM ĐIỆN
Bạn không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 - 45
phút để giảm thời gian hâm nóng. Bạn cũng nên lau chùi sạch đáy nồi cơm và mâm
nhiệt nồi cơm để điện tiếp xúc tốt hơn, tránh lãng phí điện.
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CẢ NƯỚC ĐÃ TIẾT KIỆM
HƠN 576 TRIỆU ĐỒNG
TRONG 1 GIỜ TẮT ĐÈN
CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022 “SHAPE OUR FUTURE” - “KIẾN TẠO
TƯƠNG LAI” CÓ MỤC ĐÍCH NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA TỪNG CÁ NHÂN
VÀ TỔ CHỨC ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỰ THIẾU HỤT
CỦA NGUỒN NĂNG LƯỢNG DO SỰ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CỦA CON NGƯỜI
LÀM NGUỒN TÀI NGUYÊN TRÊN TRÁI ĐẤT NGÀY CÀNG CẠN KIỆT...

l LAN ANH

T

heo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến
dịch Giờ Trái đất 2022 (từ 20h30-21h30 ngày
26/3/2022), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện
là 309.000 kWh, tương đương với 576,1 triệu đồng.
Trước đó, nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Công
Thương đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ
chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút người
dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia, vận động
tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn
ra sự kiện.
Theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết
kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công
Thương), Giờ Trái đất là hoạt động xã hội với mục đích
kêu gọi sự chung tay, đồng lòng trong các hoạt động
bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một
cách tiết kiệm. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã và
đang xây dựng các cơ chế để hỗ trợ cho các doanh
nghiệp như hỗ trợ kỹ thuật thông qua các nguồn ngân
sách, kinh phí sự nghiệp của Chương trình Quốc gia về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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Cùng đó, Bộ đã xây dựng cơ chế tài chính ưu đãi
như dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp
Việt Nam vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới.
Nguồn kinh phí này được hỗ trợ cho các doanh nghiệp
công nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm để doanh
nghiệp có thể giải quyết được bài toán về vốn đầu tư
cho các giải pháp và thay thế công nghệ, nâng cao hiệu
quả sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp.

Nhiều nhà hàng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm thực hiện
tắt bớt thiết bị điện trong khung giờ sự kiện

Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất tại TP. Hồ Chí Minh

Với mục tiêu đổi mới công tác tuyên truyền vận
động hưởng ứng chiến dịch theo hướng sáng tạo, thiết
thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao,
EVN và các đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện
tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến
dịch Giờ Trái đất 2022 thông qua các thông tin, hình
ảnh, video-clip... trên các trang thông tin điện tử, trang
mạng xã hội của các đơn vị.
Bên cạnh đó, các Tổng công ty Điện lực, Công ty
Điện lực các tỉnh, thành phố còn đồng thời triển khai
thực hiện: tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết
kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm
giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị trong cả
tháng 3/2022.
Đặc biệt, các đơn vị Điện lực của EVN đã vận
động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện
tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian
diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn
ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3
năm 2022.
Theo đó, trong ngày diễn ra sự kiện trong Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham gia giải chạy

“Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”.
Tương tự, tại thành phố Hồ Chí Minh, 250 đoàn viên,
thanh niên và người lao động Tổng công ty Điện lực
thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tham gia
giải chạy “Bước chân xanh” hưởng ứng Giờ Trái đất
năm 2022 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân năm 2022. Giải chạy có lộ trình 3,5km, đi qua
các tuyến đường trung tâm thành phố. Tại Hải Phòng,
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng
đã cùng các đơn vị điện lực tổ chức nhiều hoạt động
hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2022 như đạp xe diễu
hành, siêu thị xanh mini,... nhằm kêu gọi và tuyên
truyền tới người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả,
góp phần bảo vệ môi trường.
Theo EVN, với mục đích ý nghĩa tốt đẹp của
chương trình, chiến dịch Giờ Trái đất 2022 sẽ không
chỉ dừng lại ở Sự kiện Tắt đèn mang tính biểu tượng
mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để
cùng hành động vì một Trái đất xanh phát triển bền
vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm
năng lượng và bảo vệ môi trườngn
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PC THANH HÓA

GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

NHỜ ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN
THÔNG MINH
VIỆC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, NĂM 2021, TỶ LỆ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG
TY ĐIỆN LỰC (PC) THANH HÓA THỰC HIỆN GIẢM XUỐNG CÒN 4,82%, ĐẢM BẢO CUNG CẤP HƠN
6,53 TỶ KWH ĐIỆN VỚI ĐỘ TIN CẬY VÀ CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, TĂNG 13,54% SO VỚI NĂM
TRƯỚC ĐÓ VÀ TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ CÓ SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM
TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT CẢ NƯỚC.

l HƯƠNG LINH
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C

ông ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã
triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Trung
tâm điều khiển xa và tiến tới tự động hóa hoàn
toàn các TBA 110 kV không người trực đối với lưới
điện cao thế. Trên lưới phân phối trung thế, Công ty đã
tăng cường kết nối mạch vòng, đảm bảo các xuất tuyến
trung thế đều có mạch liên lạc với các xuất tuyến khác.
Cùng với đó, PC Thanh Hóa còn tích cực triển khai hệ
thống tự động hóa lưới điện phân phối và đẩy mạnh
công tác thi công, sửa chữa đường dây nóng (hotline),
vệ sinh cách điện đang mang điện để giảm thời gian
mất điện.
PC Thanh Hóa đặc biệt coi trọng công tác đầu tư
xây dựng và coi đây là giải pháp cốt lõi, then chốt,
mang lại hiệu quả cao nhất. Chỉ riêng trong năm 2021,
PC Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng mới được 135 km
đường dây trung thế; 187 km đường dây hạ thế; 215
TBA phụ tải với tổng dung lượng tăng thêm đạt 44.601
kVA; Cải tạo khoảng 259 km đường dây trung áp và
cải tạo 198 TBA phụ tải; Công tác thay thế, lắp đặt
công tơ, chỉnh trang lưới điện 5S đều đạt và vượt kế
hoạch được giao.
Ngoài ra, Công ty cũng đã phối hợp với các bên
liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa
chữa lớn, đầu tư xây dựng xuất tuyến mới, đa chia đa
nối; Lắp thêm máy cắt phụ tải và thiết bị điện đóng cắt

tự động hiện đại, được tích hợp các cảm biến và công
nghệ thông minh giúp bảo vệ đường dây, hệ thống
lưới điện cũng như các thiết bị điện (Recloser). Mặt
khác, PC Thanh Hóa còn thường xuyên làm việc với
chính quyền trên địa bàn tỉnh để nắm bắt được các dự
án đầu tư xây dựng hạ tầng sẽ triển khai; Làm việc
trực tiếp với các chủ đầu tư các dự án khu vực có liên
quan đến lưới điện để yêu cầu khi thực hiện dự án phải
liên hệ ngay với ngành Điện địa phương, cũng như có
sự phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
hành lang lưới điện…; Đẩy mạnh tăng cường công tác
truyền thông tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trên
các phương tiện thông tin đại chúng…
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong
năm 2021 vừa qua, PC Thanh Hóa đã đảm bảo cung
cấp hơn 6,53 tỷ kWh điện với độ tin cậy và chất lượng
tốt nhất cho khách hàng, tăng 13,54% so với năm trước
đó và trở thành một trong những đơn vị có sản lượng
điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước; Tỷ lệ
tổn thất điện năng của Công ty thực hiện giảm xuống
còn 4,82%.
Để tiếp tục giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, năm 2022,
PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các
giải pháp, không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện và chất lượng điện năng để đáp ứng nhu cầu về điện
cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngn

Đà Nẵng: Phát động giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả”

M

ới đây, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID),
tổ chức công bố và phát động giải thưởng “Sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. Đà
Nẵng - năm 2022”.
Theo đó, đối tượng tham gia giải thưởng là 52 cơ
sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành
phố. Ban tổ chức sẽ đánh giá sản phẩm của doanh
nghiệp dựa trên mức độ và phương pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả; tính bền vững; tính đổi mới,
sáng tạo; tính điển hình...
Đây là lần đầu tiên TP. Đà Nẵng phát động cuộc
thi sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với tổng giá
trị giải thưởng gần 200 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng
gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Song song

Lễ khai mạc cuộc thi “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trên địa bàn TP. Đà Nẵng - năm 2022”

với đó, các doanh nghiệp tham gia được tạo cơ hội
quảng bá hình ảnh, thương hiệu tại các diễn đàn về sử
dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Lễ công bố và
trao giải thưởng dự kiến vào ngày 30/6.
MINH QUÂN
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VIỆT NAM - ĐAN MẠCH:

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HỢP PHẦN
3 CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG
VỪA QUA, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC NĂNG LƯỢNG ĐAN MẠCH VÀ ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH
TẠI VIỆT NAM ĐÃ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN
VỮNG (BỘ CÔNG THƯƠNG) VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM - ĐAN MẠCH GIAI ĐOẠN 2020-2025
(CHƯƠNG TRÌNH DEPP3).
l THÁI BÌNH

Ô

ng Phương Hoàng Kim,
Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm
năng lượng và Phát triển
bền vững (TKNL & PTBV) khẳng
định: Sự hợp tác từ Chương trình
DEPP giai đoạn trước đã hỗ trợ tích
cực trong việc xây dựng các đề xuất
chính sách thúc đẩy carbon thấp
trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng
thời, các hoạt động cũng giúp đánh
giá hiệu quả sử dụng năng lượng,
triển khai hoạt động tiết kiệm năng
lượng tại một số doanh nghiệp công
nghiệp; từ đó nâng cao năng lực
thực thi các quy định về sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Đại diện Vụ TKNL & PTBV
cho biết, hiện tại Chính phủ Việt
Nam đã có một số định hướng
chính sách mới, bao gồm thúc đẩy
chuyển dịch dần sang các nguồn
năng lượng ít phát thải và cam kết
net-zero. Do đó, các hoạt động
của Chương trình trong giai đoạn
tới cũng cần gắn với các mục tiêu
chính sách mới của Việt Nam.
Đại diện Bộ Công Thương đề
nghị phía Đan Mạch nghiên cứu, hỗ
trợ đề xuất những chính sách nhằm
thúc đẩy thị trường dịch vụ năng
lượng tại Việt Nam, như phát triển
mạng lưới kiểm toán năng lượng,
nâng cao năng lực cho các doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ ESCO.
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Theo Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, DEPP3 sẽ là
nấc thang mới trong quá trình hợp tác đối tác năng lượng giữa hai quốc gia

Đại diện phía Đan Mạch,
ông Ulrik Eversbusch, Giám đốc
Trung tâm Hợp tác toàn cầu (Cục
Năng lượng Đan Mạch) khẳng
định Hợp phần 3, Phát triển
carbon thấp trong lĩnh vực công
nghiệp, có ý nghĩa quan trọng
trong việc hỗ trợ thực hiện các
hoạt động, sáng kiến nâng cao
mức độ tuân thủ các quy định về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, đặc biệt ở cấp tỉnh. Dựa
trên kinh nghiệm của Đan Mạch,
Chương trình sẽ hỗ trợ Việt Nam
xây dựng các cơ chế khuyến khích
sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả. Các hoạt động, theo ông
Ulrik Eversbusch, sẽ bám sát tình

hình thực tế tại Việt Nam, đồng
thời đưa ra các gợi ý phù hợp với
định hướng của Chính phủ về phát
triển năng lượng carbon thấp.
Trong thời gian tới, Chính
phủ Đan Mạch sẽ phê duyệt bổ
sung nguồn vốn cho Chương
trình DEPP3 nhằm thúc đẩy hơn
nữa các hoạt động sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả tại
Việt Nam. Vụ TKNL & PTBV và
Cục Năng lượng Đan Mạch thống
nhất sẽ tiếp tục phối hợp xúc tiến
các hoạt động của Hợp phần 3 và
nghiên cứu xây dựng nội dung đề
xuất chi tiết cho một số hoạt động
mới sử dụng nguồn kinh phí bổ
sung cho DEPP3n

Nhật Bản nghiên cứu, phát triển điện sinh khối tại Việt Nam

V

ừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê
Văn Thành đã tiếp ông Honna Hitoshi, Chủ tịch
kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex (Nhật Bản),
đơn vị đang nghiên cứu, phát triển các dự án điện sinh
khối tại Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, kế hoạch đầu
tư phát triển dự án điện sinh khối và chuyển đổi các
dự án điện than hiện nay sang nhà máy điện sinh khối
của Tập đoàn Erex phù hợp với thời điểm Việt Nam
đang nỗ lực thực hiện cam kết tại Hội nghị Thượng
đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26
(COP26), trong đó có việc chuyển đổi từ năng lượng
hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo. Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Công
Thương phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện
dự thảo Quy hoạch Điện VIII, trong đó có việc xem xét
nâng tỉ trọng phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm cả
điện sinh khối.
Tập đoàn Erex đã đi khảo sát tại 16 tỉnh, thành ở
Việt Nam và lập được danh sách các dự án tiềm năng.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Lê Văn
Thành với Tập đoàn Erex (Nhật Bản). Ảnh: VGP

Nếu công việc được thuận lợi, dự kiến việc đầu tư xây
dựng có thể diễn ra sau khoảng 1 năm chuẩn bị.
MINH QUÂN

EVNHANOI khuyến nghị người dân tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Đ

ể đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục,
EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không
cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều
điện trong giờ cao điểm.
Hàng tháng, các Công ty điện lực sẽ thống kê sản
lượng điện tiêu thụ của khách hàng, nếu tăng từ 10%
trở lên so với cùng kỳ năm trước sẽ khuyến cáo cho
khách hàng biết.
Ngoài ra, EVNHANOI cũng chú trọng đến việc
triển khai các phương án kỹ thuật để giảm tổn thất điện
năng, thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa
lớn để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất kỹ
thuật, thực hiện phương án cải tạo nâng cấp lưới điện,
các phương án sửa chữa củng cố, nâng cấp lưới điện
đáp ứng các kịch bản đảm bảo điện hè.
HUYỀN MY

Tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết
kiệm, hiệu quả.
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Bộ Công Thương tổ chức khoá đào tạo “Kiểm toán viên Năng lượng”

V

ụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững,
Bộ Công Thương vừa phối hợp với Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng ENERTEAM, tổ chức các khóa đào tạo “Kiểm toán
viên Năng lượng”. Khóa đào tạo nhằm mục đích đào
tạo đội ngũ chuyên gia kỹ thuật kiểm toán năng lượng
có chức năng, có chứng chỉ hành nghề thực hiện các
hoạt động tư vấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
Đối tượng tham gia khóa đào tạo là người tốt nghiệp
Đại học trở lên trong lĩnh vực năng lượng hoặc ngành
kỹ thuật liên quan và có từ 3 năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực năng lượng.
Khóa đào tạo dự kiến sẽ diễn ra trong 11 ngày
của tháng 5/2022. Học viên sẽ được giới thiệu về các
quy định của pháp luật về việc sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả, các kiến thức về tiết kiệm năng
lượng trong các hệ thống tiệu thụ năng lượng lớn như:
Bơm, quạt; hệ thống điện; hệ thống khí nén; hệ thống
điều hòa không khí, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ
thống hơi và nhiên liệu.

Bên cạnh đó, học viên sẽ được giới thiệu về các
thiết bị đo kiểm dùng trong kiểm toán năng lượng,
hướng dẫn và thực hành lập báo cáo kiểm toán năng
lượng theo quy định. Kết thúc khóa đào tạo, học viên
vượt qua được kỳ thi sát hạch sẽ được Bộ Công Thương
cấp chứng chỉ hành nghề “Kiểm toán viên năng lượng”
có giá trị toàn quốc.
THÁI BÌNH

EVNHCMC phấn đấu tiết kiệm từ 2% điện thương phẩm trở lên

Đ

ể đạt được mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu ≥ 2%
tổng sản lượng điện thương phẩm, Tổng công ty
Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã xây dựng
những biện pháp triển khai dành riêng cho từng nhóm
khách hàng. Cụ thể, chương trình “Nhà trọ sử dụng
năng lượng xanh” sẽ vận động khách hàng gồm các
chủ nhà trọ kiện toàn hệ thống điện đảm bảo an toàn,
tiết kiệm, mỹ quan và sử dụng một phần năng lượng
mặt trời mái nhà. Chương trình “Tòa nhà sử dụng năng
lượng hiệu quả” vận động các doanh nghiệp, chủ các
tòa nhà văn phòng áp dụng các quy chuẩn sử dụng
năng lượng hiệu quả, năng lượng xanh.
Đặc biệt, chương trình “Kiện toàn hệ thống đèn
chiếu sáng dân lập” đặt mục tiêu kiện toàn 20% hệ
thống đèn chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố
theo hướng sử dụng đèn Led và cải tạo đèn chiếu sáng
ngõ hẻm sang đèn chiếu sáng giao thông. Năm 2021,
EVNHCMC đã tiết kiệm được 583,89 triệu kWh, chiếm
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Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn khách hàng cài app
CSKH để theo dõi lượng điện sử dụng hàng ngày

2,26% sản lượng điện thương phẩm; góp phần giảm
được gần 440.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường.
HUYỀN MY

BẮC NINH

25năm

ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
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BẮC NINH - 25 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

BẮC NINH:

PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
SAU 25 NĂM TÁI LẬP
SAU 25 NĂM TÁI LẬP (1997 - 2022), ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BẮC NINH ĐÃ PHÁT HUY
TRUYỀN THỐNG, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG, KIẾN THIẾT
QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, TẠO NHIỀU DẤU ẤN NỔI BẬT.

l CẢNH HƯNG

T

hời gian qua, kinh tế Bắc
Ninh liên tục tăng trưởng
cao (bình quân giai đoạn
1997 - 2021 đạt 13,9%/năm);
GRDP năm 2021 gấp 23,8 lần năm
1997 (năm 2021 tăng 6,9%, đứng
thứ 13 cả nước); Quy mô nền kinh
tế đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình
quân đầu người đạt 155,6 triệu
đồng, đứng thứ 4 cả nước;
Sản xuất công nghiệp bứt
phá đã tạo đà cho kim ngạch xuất
nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn
tăng mạnh, năm 2021 đạt hơn 84
tỷ USD và dẫn đầu cả nước. Trong
đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
đạt trên 45 tỷ USD, vượt 24% kế
hoạch năm, tăng 15,7% so với cùng
kỳ năm 2020.
Bắc Ninh không chỉ trở thành
cực tăng trưởng của Vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Thủ đô
mà còn đóng góp quan trọng vào tăng
trưởng chung của cả nước. Tổng thu
ngân sách giai đoạn 1997-2021 tăng
bình quân 23,7%/năm; năm 2021
đạt 33.260 tỷ đồng, gấp 168 lần năm
1997, vượt 19,5% dự toán. Bắc Ninh
là tỉnh tự cân đối thu - chi ngân sách
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và có điều tiết về ngân sách Trung
ương đứng thứ 8 toàn quốc.
Tại địa phương, công tác chi
ngân sách được quản lý chặt chẽ,
hiệu quả, ưu tiên cho đầu tư phát
triển, tạo động lực cho phát triển
kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Quốc phòng, an ninh được giữ
vững, mở rộng đối ngoại, hợp tác,
hội nhập quốc tế được tăng cường;
tạo môi trường thuận lợi thu hút các
nhà đầu tư.

Mô hình thành công trong
thu hút đầu tư và phát triển
công nghiệp
Đóng góp quan trọng trong
thành tựu đó là sự phát triển mạnh

mẽ của lĩnh vực công nghiệp theo
hướng hiện đại, công nghệ cao. Với
nhiều cơ chế, chính sách được vận
dụng linh hoạt đã góp phần đẩy
nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh
tế. Quy mô công nghiệp tăng nhanh,
đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm
công nghiệp điện tử, công nghiệp
công nghệ cao của cả nước.
Hiện nay, trong cơ cấu kinh
tế của tỉnh Bắc Ninh khu vực công
nghiệp - xây dựng chiếm 77,3%;
Trên địa bàn tỉnh đang có 16 khu
công nghiệp tập trung, 1.780 dự
án với tổng số vốn đăng ký sau
điều chỉnh 21,1 tỷ USD (gấp 151
lần năm 1997) đứng thứ 7 cả nước,
với nhiều tập đoàn kinh tế lớn có

Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh sẽ là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh theo hướng “Hiện đại, văn
minh, hài hòa và bền vững”.

hoạt động trên địa bàn tỉnh như:
Samsung, Canon, Pepsico, Amkor,
ABB… Theo Cục Thống kê tỉnh
Bắc Ninh, năm 2021, giá trị sản
xuất công nghiệp của tỉnh có năm
thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước.
Đặc biệt, Bắc Ninh vẫn là điểm
sáng về thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI). Tính đến 20/12/2021,
tỉnh đã thu hút được131 dự án đăng
ký cấp mới, giảm 17,6% so với
năm 2020 nhưng tổng vốn đăng
ký tăng tới 41,6%, đạt hơn 1,2 tỷ
USD. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu
vào ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo chiếm 89,1% tổng vốn đầu
tư. Đến cuối tháng 12/2021, toàn
tỉnh có 1.717 dự án FDI còn hiệu
lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
đạt hơn 21 tỷ USD.

Xây dựng thành phố công
nghiệp hiện đại, công nghệ
cao

Định hướng đến năm 2030,
Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành
phố có nền công nghiệp hiện đại,
công nghệ cao; một trong những
trung tâm thương mại - dịch vụ,

giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm
sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng
và phát triển khoa học - công nghệ,
đáp ứng yêu cầu của thành phố trực
thuộc Trung ương; là động lực phát
triển của Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.
Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh
là thành phố công nghiệp công
nghệ cao, thông minh theo hướng
“Hiện đại, văn minh, hài hòa và
bền vững”.
Theo đó Bắc Ninh sẽ thực hiện
các giải pháp trọng tâm như: Đẩy
mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao đóng góp của năng suất
các nhân tố tổng hợp và kinh tế
số, tạo động lực mới trong phát
triển kinh tế theo hướng hiện đại,
bền vững; Rà soát, điều chỉnh quy
hoạch, tập trung đầu tư hạ tầng,
phát triển đô thị, đáp ứng các tiêu
chí trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương.
Tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh, tiếp tục thúc đẩy
phát triển các thành phần kinh tế;
Tăng thu ngân sách, quản lý hiệu

quả đầu tư công, thúc đẩy các hoạt
động tài chính, ngân hàng, đáp ứng
nguồn vốn cho phát triển.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh
phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã
hội; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng
dụng khoa học, công nghệ, tăng
cường quản lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường và phát triển bền
vững; Đẩy mạnh phát triển thông
tin truyền thông, tăng cường đầu
tư nâng cao chất lượng, hiệu quả
chính quyền điện tử, thành phố
thông minh; Xây dựng chính quyền
vững mạnh, kiến tạo và phục vụ,
nâng cao mức độ hài lòng của nhân
dân.
Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tập trung
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công
tác nội chính, cải cách tư pháp;
tăng cường công tác phòng chống
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí;
Tăng cường quốc phòng, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội; Tiếp tục triển khai hiệu quả
hoạt động đối ngoại và hội nhập
quốc tế; Đẩy mạnh và tạo chuyển
biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác
xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thển
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THÀNH PHỐ BẮC NINH:

HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ
VĂN MINH, HIỆN ĐẠI
NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM, THÀNH PHỐ BẮC NINH ĐÃ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP
ĐỒNG BỘ ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2022 VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN, TRONG ĐÓ TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN
ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ.

l NGUYÊN KHANG
Tạo điều kiện phát triển sản
xuất - kinh doanh an toàn

Năm 2021, trong bối cảnh dịch
bệnh diễn biến căng thẳng, thành
phố Bắc Ninh đã triển khai hiệu
quả chủ đề công tác năm và cơ bản
hoàn thành 5 quyết tâm chính trị,
hoàn thành vượt mức 15/20 chỉ tiêu
chủ yếu đề ra.
Kết quả, tổng sản phẩm trên
địa bàn (GRDP, theo giá so sánh
năm 2010) ước đạt 39.399,4 tỷ
đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 7%
so với năm 2020 (mức tăng trưởng
của toàn tỉnh là 6,9%). Về cơ cấu
kinh tế, tỷ trọng khu vực dịch vụ
chiếm 52,24%; công nghiệp - xây
dựng chiếm 46,98%; nông, lâm
nghiệp và thủy sản chiếm 0,78%
(tương ứng với năm 2020 là 52,6%;
46,6%; 0,8%).
Thành phố đã triển khai thực
hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó
khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát
triển sản xuất - kinh doanh an toàn
trên địa bàn. Trong năm 2021 đã
thành lập mới 605 doanh nghiệp,
nâng tổng số doanh nghiệp trên địa
bàn lên 5.961 doanh nghiệp. Sản
xuất công nghiệp tăng trưởng khá,
giá trị ước đạt 142.756 tỷ đồng, vượt
10,5% kế hoạch, tăng 10,7% so với
năm 2020. Giá trị sản xuất nông,
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lâm nghiệp và thủy sản ước đạt
642,3 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch.
Hoạt động thương mại - dịch
vụ mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19, song thành phố đã
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
giải pháp phù hợp đảm bảo cung
cầu, thông thương hàng hóa, thúc
đẩy thương mại, dịch vụ điện tử.
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và

doanh thu dịch vụ ước đạt 34.030
tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020.
Công tác quản lý đất đai, tài
nguyên và môi trường được tăng
cường. Công tác duy trì nền nếp
quản lý trật tự đô thị được triển
khai tốt; công tác xử lý ô nhiễm
môi trường có nhiều chuyển biến
tích cực, tập trung quyết liệt các
biện pháp khắc phục, giảm thiểu

Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh được đầu tư khang trang,
hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho công dân

Một góc Trung tâm thành phố Bắc Ninh hiện nay

ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại
làng nghề Phong Khê đã nhận được
sự đồng thuận của cả người dân và
doanh nghiệp.

Đầu tư xây dựng hạ tầng đô
thị theo hướng hiện đại

Thực hiện Nghị quyết số 25NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và
phát triển thành phố Bắc Ninh đến
năm 2030, định hướng đến năm
2045, công tác quy hoạch, đầu tư
xây dựng (ĐTXD), quản lý, chỉnh
trang và mở rộng không gian đô thị
tiếp tục được Thành phố triển khai
tích cực.
Nhằm thích ứng linh hoạt với
tình hình mới, trong năm qua, với
chức năng nhiệm vụ được giao,
Ban Quản lý dự án xây dựng
Thành phố đã tham mưu UBND
Thành phố đề nghị tỉnh và đã
được HĐND tỉnh ban hành các
Nghị quyết chấp thuận chuyển
hình thức đầu tư dự án từ BT
sang đầu tư công đối với một số
dự án hạ tầng kinh tế quan trọng.
Điển hình như: Dự án ĐTXD

tuyến đường từ QL.18 đến trung
tâm xã Kim Chân; Dự án ĐTXD
đường vào khu trung tâm hành
chính phường Phong Khê; Dự án
ĐTXD Trung tâm thương mại,
Trung tâm văn hóa thể thao, kè
hồ và các công trình hạ tầng kinh
tế phường Thị Cầu; Dự án ĐTXD
tuyến đường liên phường Vạn An
- Khúc Xuyên - Phong Khê...
Bên cạnh đó, Ban quản lý chủ
động khắc phục khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19, hoàn
thành và bàn giao cho các đơn
vị vận hành, sử dụng nhiều công
trình đảm bảo đúng tiến độ theo kế
hoạch như: Dự án ĐTXD Trường
Mầm non Suối Hoa; Dự án ĐTXD
Trường Tiểu học Ninh Xá...
Năm 2022 dự báo còn nhiều
khó khăn, thành phố Bắc Ninh tiếp
tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội trong tình
hình mới. Triển khai các giải pháp
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
công trình, giải ngân vốn đầu tư
công và cho cả giai đoạn trung hạn.
Rà soát tất cả các công trình, lựa
chọn thứ tự ưu tiên để tập trung đầu

tư; Làm tốt công tác quy hoạch,
quản lý quy hoạch; tăng cường
kiểm soát quản lý hạ tầng đô thị.
Phát triển hạ tầng thương mại đảm
bảo đồng bộ, hiện đại, phù hợp với
xu thế hiện nay.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây
dựng các dự án kết cấu hạ tầng
trọng điểm, tăng cường kết nối giữa
các địa phương để khơi thông tiềm
năng phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố, Ban Quản lý dự án xây
dựng Thành phố dự kiến khởi công
nhiều dự án mới ngay trong Quý
I/2022 như: Dự án ĐTXD tuyến
nhánh giao thông hướng Lạng
Sơn đi Quảng Ninh thuộc nút giao
QL.18 với QL.1A; Dự án ĐTXD
cải tạo, hạ ngầm đường điện đường
Nguyễn Đăng Đạo; Dự án ĐTXD
cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường
Nguyễn Gia Thiều...
Trong bối cảnh toàn tỉnh Bắc
Ninh đang hướng tới xây dựng và
phát triển trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương, thành phố Bắc
Ninh phấn đấu đi đầu và trở thành
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội
tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tớin
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TỪ SƠN:

SỨC VƯƠN
CỦA MỘT THÀNH PHỐ TRẺ
l MINH HUẾ

T

heo Nghị quyết đã được
Ủy ban Thường vụ Quốc
hội thông qua vào ngày
22/9/2021, từ ngày 1/11/2021,
thị xã Từ Sơn đã chính thức trở
thành thành phố Từ Sơn, thuộc
tỉnh Bắc Ninh. Tự hào là mảnh
đất địa linh, nhân kiệt, có truyền
thống lịch sử, văn hóa lâu đời,
Từ Sơn đã nỗ lực vươn mình
phát triển mạnh mẽ, mang dáng
dấp của một thành phố trẻ văn
minh, hiện đại.
Trong Quy hoạch vùng tỉnh
Bắc Ninh, vùng Thủ đô, Quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, Thành phố Từ Sơn được

định hướng là đô thị vệ tinh của
Thủ đô Hà Nội, nằm trong lõi đô
thị thành phố trực thuộc Trung
ương trong tương lai. Thành phố
Từ Sơn giữ vai trò là trung tâm
kinh tế, công nghiệp, thương mại
dịch vụ và là một trong số các
“đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Bắc Ninh. Lợi thế về vị trí
địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn
lực, văn hóa, tốc độ đô thị hóa
cùng với sự phát triển cơ sở hạ
tầng trong thời gian qua sẽ là
tiền đề, động lực và điều kiện
thúc đẩy kinh tế - xã hội của
Thành phố ngày một phát triển.

Hiện nay, Thành phố có 3
khu công nghiệp gồm: Khu công
nghiệp VSIP, Khu công nghiệp
Tiên Sơn, Khu công nghiệp
Hanaka; 9 cụm công nghiệp, dịch
vụ làng nghề cùng 432 doanh
nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt
động. Bên cạnh phát triển các
ngành kinh tế mũi nhọn, Thành
phố còn lưu giữ và phát triển các
làng nghề thủ công, truyền thống
lâu đời. Điển hình như: làng nghề
sản xuất sắt thép Châu Khê, Đa
Hội; sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở
Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương Mạc;
nghề dệt ở Tương Giang. Doanh
thu từ các khu, cụm công nghiệp

Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ sẽ được xây dựng góp phần thay đổi diện mạo của thành phố
Từ Sơn.
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Một góc thành phố Từ Sơn hôm nay

chiếm hơn 70% tổng doanh thu của
địa phương.
Hoạt động thương mại dịch
vụ của Thành phố những năm gần
đây luôn duy trì tốc độ tăng trưởng
ổn định, hàng hóa đa dạng, phong
phú. Hiện nay, trên địa bàn Thành
phố có 1.029 doanh nghiệp thương
mại đang hoạt động. Ngoài hệ
thống chợ truyền thống, các trung
tâm thương mại, siêu thị đã và
đang được đầu tư phát triển, đáp
ứng được nhu cầu mua sắm thiết
yếu của người dân như: Trung tâm
thương mại Dabaco, chợ Giầu;
siêu thị Anh Đức, Từ Sơn, Trường
Giang... Có thể nói sự hình thành
và phát triển các hoạt động thương
mại dịch vụ đã góp phần làm thay
đổi diện mạo của thành phố trẻ,
thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng
thu nhập cho người dân. Đồng thời
cũng góp phần giữ vững nhịp độ
tăng trưởng kinh tế của Thành phố
thời gian qua.
Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch thành phố chia sẻ,
những năm tới, Từ Sơn đề ra các
giải pháp thu hút đầu tư cho xây
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển văn
minh đô thị và xây dựng đô thị

phát triển bền vững: Tập trung
xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ
thuật và xã hội, thực hiện nghiêm
túc theo quy hoạch, đẩy nhanh lộ
trình nâng cấp đô thị, khắc phục ô
nhiễm môi trường; nâng cao năng
lực quản lý kinh tế thích ứng với
sản xuất công nghệ cao và quá
trình đô thị hóa.
Thành phố sẽ tập trung đầu tư
xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng
hiện đại, thông minh để phát triển
xây dựng theo hướng “Văn hóa,
sinh thái, kinh tế, tri thức, đô thị
thông minh”.
Từ Sơn sẽ xây dựng chương
trình phát triển đô thị; quy hoạch
phân khu, tuân thủ quy hoạch đô
thị lõi theo hướng phát triển xanh,
hiện đại, thân thiện với môi trường.
Trước mắt tập trung đầu tư xây
dựng các tuyến đường giao thông
quan trọng và các bãi đỗ xe, bến
xe; cải tạo, nâng cấp mạng lưới
điện trên địa bàn thành phố; Xây
dựng các bãi đỗ xe ô tô ở các khu
dân cư; Đầu tư xây dựng các công
trình phúc lợi xã hội hoàn thiện tiêu
chí thành phố, như: Xây dựng Bệnh
viện đa khoa gắn với nhà tang lễ
thành phố ở địa điểm mới, xây

dựng Trung tâm văn hóa thể thao
và Nhà văn hóa thiếu nhi, Khu di
tích Cụ Tú Ba, xây dựng các trục
đường giao thông 277, 295C, 287,
Hoa Lư,... và các công trình quan
trọng khác.
Đồng thời Thành phố cũng
tăng cường quản lý kiến trúc, cảnh
quan đô thị theo hướng hiện đại,
phát triển đô thị với trọng tâm là
phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng xã hội, bảo vệ cảnh quan,
môi trường, ứng dụng công nghệ
thông tin vào quản lý và xây dựng
các khu đô thị, khu du lịch.
Thành phố sẽ tập trung cải
tạo, chỉnh trang các tuyến phố cũ,
các công viên cây xanh trên địa
bàn thành phố tạo điểm nhấn về
đô thị kiểu mới, hiện đại, phù hợp
với đô thị thành phố như: cải tạo
Hồ Đại Đình, khu du lịch văn hóa
Đền Đầm, tiếp tục đầu tư xây dựng
các công trình, tôn tạo khu di tích
Đền Đô, sông Tiêu Tương, Nhà lưu
niệm đồng chí Lê Quang Đạo gắn
với công viên thị xã Từ Sơn, Khu di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lăng
mộ và đền thờ các vị vua triều Lý;
xây dựng hệ thống giao thông đấu
nối từ các lăng mộ với đền Đôn
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HUYỆN TIÊN DU:

HƯỚNG TỚI CỰC TĂNG TRƯỞNG
CỦA ĐÔ THỊ LÕI BẮC NINH
HUYỆN TIÊN DU NẰM TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ LÕI CỦA TỈNH BẮC NINH
VỚI ĐỊNH HƯỚNG LÀ ĐÔ THỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; LÀ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ CÔNG NGHIỆP SẠCH.

l CẢNH HƯNG
Thích ứng linh hoạt trong tình hình mới

Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức
tạp, ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã
hội, nhưng huyện Tiên Du đã nỗ lực hoàn thành mục
tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo
phát triển kinh tế - xã hội.
Huyện đã chủ động triển khai các giải pháp tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; Kịp thời
thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đơn vị,
địa phương thực hiện tốt giải pháp “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh
doanh, góp phần giữ ổn định giá trị sản xuất công
nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện.
Do vậy, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện
được duy trì và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp

toàn huyện ước đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, tăng 10,05%
so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 1.798 tỷ đồng, đạt
114,2% dự toán tỉnh giao... Huyện cũng tiếp tục thực
hiện có hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công
các dự án trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có
bước phát triển, công tác an sinh xã hội được thực hiện
tốt.

Tập trung đầu tư và tối ưu hóa các công trình
cơ sở hạ tầng

Trên cơ sở định hướng chung của tỉnh và huyện,
thời gian qua UBND huyện Tiên Du đã tập trung chỉ
đạo, phối hợp tạo điều kiện cho đầu tư xây dựng và tối
ưu hóa các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện
như: hệ thống hạ tầng giao thông, các kho bãi, các khu,
cụm công nghiệp... Mục tiêu nhằm kết nối, giao lưu
phát triển kinh tế toàn vùng tỉnh và khu vực, song song
với phát huy giá trị công trình văn hóa, lịch sử của địa

Nhiều dự án được đầu tư vào Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
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Đường giao thông huyện Tiên Du được quan tâm đầu tư

phương, tạo điều kiện thuận lợi khai thác các thế
mạnh để thu hút, phát triển công nghiệp - thương
mại - dịch vụ.
Là đơn vị được UBND huyện giao làm Chủ
đầu tư nhiều công trình hạ tầng kinh tế trên địa bàn,
Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du
luôn chủ động đổi mới trong quản lý điều hành để
thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Điều này càng
được thể hiện rõ nét trong thời gian qua khi đơn vị
nỗ lực, thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 ngay trên mỗi công trình.
Để các hoạt động đầu tư xây dựng không bị
gián đoạn, Ban quản lý chủ động đánh giá, phân
loại cấp độ dịch tại địa bàn các công trình thi
công; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch gắn
với trách nhiệm cụ thể, đặc thù của Chủ đầu tư,
nhà thầu, người lao động. Nhờ vậy, mặc dù diễn
biến dịch Covid-19 phức tạp, Ban quản lý tiếp
tục làm tốt công tác quản lý dự án, giám sát các
công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả
đề ra. Các dự án được hoàn thành, bàn giao đều
đạt hiệu suất cao trong quản lý vận hành, khai
thác và sử dụng, góp phần vào phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn.
Có thể kể đến những dự án, công trình tiêu biểu
do Ban quản lý thực hiện thời gian qua như: Dự án
ĐTXD đường nhánh nội bộ trung tâm hành chính
mới huyện Tiên Du (giai đoạn 1); Dự án ĐTXD
đường từ TL.287 đi TP.Bắc Ninh (giai đoạn 1); Dự
án ĐTXD Trường THCS trọng điểm huyện Tiên
Du; Dự án ĐTXD công trình Trường THCS xã
Cảnh Hưng; Dự án ĐTXD công trình Trường Tiểu

học Hoàn Sơn; Dự án ĐTXD Công viên cây xanh
và hồ điều hòa Vân Tương - thị trấn Lim...

Tập trung phát triển công nghiệp - dịch vụ
Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19
còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn,
thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng
thời là năm bản lề thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp. Huyện Tiên Du tiếp tục phát huy
tiềm năng, lợi thế, triển khai đồng bộ các giải pháp
đột phá để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.
Hướng tới xây dựng phát triển Tiên Du thành
cực tăng trưởng của đô thị lõi Bắc Ninh, thời gian
tới, huyện tập trung thực hiện Kế hoạch hành động
và 4 nhóm giải pháp. Trong đó, chú trọng phát triển
công nghiệp - dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế; Tạo môi trường thuận lợi và huy
động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển đô thị, đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế tương xứng với
chức năng của đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế của tỉnh và vùng liên huyện theo quy
hoạch; Phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình
sản xuất - kinh doanh hiệu quả cao gắn với nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân và kiến thiết
diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn
minh, hiện đại, bền vững....
Định hướng và các giải pháp đồng bộ của
huyện thể hiện quyết tâm sớm đưa Tiên Du đạt tiêu
chuẩn đô thị loại IV và thành lập thị xã trước năm
2025, dự kiến đạt đô thị loại III và trở thành một
quận thuộc thành phố Bắc Ninh trước năm 2030n
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HUYỆN THUẬN THÀNH:

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA
l AN KHANG
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận
Thành được định hướng xây dựng thành đô thị dịch
vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; nằm trên
hành lang kết nối 6 phân khu đô thị Bắc Ninh - Tiên
Du - Từ Sơn - Quế Võ - Yên Phong - Thuận Thành,
đồng thời giữ vai trò liên kết giữa đô thị Bắc Ninh với
Thủ đô Hà Nội và 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên.
Những năm gần đây, Thuận Thành đang tập trung
phát triển theo hướng công nghiệp hóa, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công
nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành
nông nghiệp một cách hợp lý gắn với bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững. Thuận Thành cũng là
một trong những địa bàn tập trung nhiều khu công
nghiệp (KCN) nhất tỉnh Bắc Ninh với 4 KCN, trong
đó 2 KCN đã đi vào hoạt động; huyện cũng được quy
hoạch khu đô thị sinh thái dọc sông Đuống với tổng
diện tích lên tới 760ha.
Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch

Covid-19, huyện Thuận Thành đã tập trung mọi nguồn
lực, thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng,
chống dịch có hiệu quả, đồng thời cơ bản hoàn thành
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, giá
trị sản xuất công nghiệp đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng
13,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2020.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng ước đạt 3.137 tỷ đồng, tăng 1,3%. Thu ngân sách
địa phương ước đạt hơn 2.800 triệu đồng, đạt 161%
so với dự toán. An ninh chính trị được giữ vững, đời
sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng
được nâng lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92%. Các
tiêu chí để trở thành thị xã vào năm 2022 đều cơ bản
hoàn thành.

Diện mạo đô thị mới, hiện đại dần hiện hữu
Bên cạnh định hướng trở thành đô thị dịch vụ,
công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh,
Thuận Thành còn giữ vai trò trung tâm tổng hợp, đầu

Khu bảo tồn văn hóa dân gian Luy Lâu (thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)
là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thiết thực cho nhân dân địa phương.
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Toàn cảnh Trung tâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh
tế - xã hội vùng phía Nam sông Đuống và khu vực lân
cận. Huyện Thuận Thành đã bám sát lộ trình phát triển
theo Quy hoạch, Kế hoạch và Chương trình phát triển
của tỉnh, tạo nên những chuyển biến rõ nét về diện mạo
đô thị mới hiện đại.
UBND huyện và các Phòng, ban chức năng của
huyện như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý
các dự án xây dựng huyện... đặc biệt tập trung triển
khai các nhiệm vụ tham mưu công tác quy hoạch,
đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình cơ sở hạ
tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác
chỉnh trang đô thị nhằm tạo nền tảng phát triển đô
thị Thuận Thành trong thời gian tới cũng được chú
trọng thực hiện.
Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng của
dịch Covid-19, Ban Quản lý các dự án xây dựng
huyện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để triển
khai các dự án trên địa bàn. Việc thực hiện các dự
án đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật
công trình, thời gian hoàn thành cơ bản đáp ứng tiến
độ đề ra.
Trong năm qua, Ban đã phối kết hợp cùng các đơn
vị liên quan tổ chức bàn giao 16 công trình đã thi công
xong cho đơn vị quản lý, khai thác sử dụng. Có thể kể
đến các công trình quan trọng góp phần phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội của huyện như: Cải tạo, nâng
cấp tuyến đường Đại Đồng Thành - Thanh Khương;
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ TL.283
đi QL.17 đoạn qua xã Trí Quả; các hạng mục cải tạo,

duy tu Hệ thống điện chiếu sáng khu đô thị thị trấn Hồ
(giai đoạn 1); Hồ cảnh quan khu trung tâm huyện lỵ
Thuận Thành...
Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí
về cơ sở hạ tầng để trở thành thị xã. Hệ thống cơ sở hạ
tầng của thị trấn Hồ và các xã An Bình, Song Hồ, Gia
Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả,
Xuân Lâm, Ninh Xá cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn
để thành lập phường thuộc thị xã theo tiêu chí đô thị
loại IV.
Năm 2022, Thuận Thành tập trung bám sát và
thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh. Rà
soát các quy hoạch, kế hoạch, tập trung khai thác các
nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh
đó, huyện tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác vệ
sinh môi trường, đặc biệt tại các cụm công nghiệp,
làng nghề; Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống
của nhân dân, nhất là rà soát các tiêu chí trở thành thị
xã trong năm 2022.
Việc được đầu tư xây dựng trở thành thị xã - đô
thị đầu mối phía Nam sẽ là động lực mạnh mẽ tăng
cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế,
tiềm năng sẵn có để Thuận Thành bứt phá vươn lên,
phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại.
Đồng thời nâng cao chất lượng, điều kiện cuộc sống đô
thị cho người dân địa phương và góp phần hướng tới
cùng toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ đưa Bắc Ninh trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những
năm tới đâyn
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HUYỆN YÊN PHONG:

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ
THỜI GIAN QUA HUYỆN YÊN PHONG ĐÃ LUÔN CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG HẠ TẦNG KINH TẾ, ĐÔ THỊ VỚI HÀNG LOẠT DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM,
TẠO ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

l NGUYÊN KHÔI

Y

ên Phong là trung tâm phát triển phía Tây
của tỉnh Bắc Ninh với tính chất khu vực
công nghiệp - dịch vụ; hỗ trợ cho việc hình
thành hành lang phát triển Đô thị - Công nghiệp
theo QL18. Huyện cũng có vị trí thuận lợi, đầu mối
giao thông và tác động qua lại về giao thương kinh
tế với các đô thị lớn trong tỉnh.

Nhiều chính sách thúc đẩy phát triển công
nghiệp - thương mại

Hiện trên địa bàn huyện đã được quy hoạch
1.660,23ha đất công nghiệp, chiếm khoảng 17%
diện tích của huyện. Trong đó có 2 khu công
nghiệp (KCN) tập trung với diện tích 1.315ha; 5
KCN đã và đang thực hiện với diện tích 310,23ha;
2 cụm công nghiệp Tam Đa - Dũng Liệt với diện
tích 125ha.

Bên cạnh những chính sách ưu đãi của tỉnh,
thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều chính
sách để thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực công
nghiệp - thương mại như: chính sách thúc đẩy phát
triển doanh nghiệp, ưu đãi thuế, hỗ trợ mặt bằng
sản xuất, hỗ trợ tài chính, xúc tiến thương mại...
Nhờ đó, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp
FDI tham gia đầu tư, hoạt động sản xuất - kinh
doanh tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Từ lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp phát triển, hoạt động thương mại trên địa
bàn huyện cũng có nhiều thuận lợi và khởi sắc.
Hiện nay toàn huyện có 15 chợ, gồm 1 chợ hạng
2 và 14 chợ hạng 3. Trong thời gian tới xây dựng
bổ sung 1 chợ Chi Long. Dự án đầu tư xây dựng
(ĐTXD) Chợ và Trung tâm thông mại tại thôn Ấp

Khu công nghiệp Yên Phong - huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
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Toàn cảnh Trung tâm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đồn, xã Yên Trung đã được cấp phép và đang được
triển khai với diện tích 2ha. Bên cạnh đó, huyện hiện
có 2 siêu thị và đang đẩy nhanh xây dựng siêu thị mới
tại xã Đông Thọ.

Tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị

Thời gian qua huyện Yên Phong luôn chú trọng
đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, đô thị với hàng loạt dự
án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương. Các đồ án quy hoạch thường xuyên
được rà soát, điều chỉnh, nghiên cứu lập mới các quy
hoạch vùng, quy hoạch chung làm cơ sở ĐTXD hạ tầng
kỹ thuật. Đây là động lực quan trọng góp phần thu hút
đầu tư, phát triển đô thị, hướng tới sự phát triển bền vững
đô thị Yên Phong.
Là đơn vị sự nghiệp thực hiện các chức năng, nhiệm
vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án đầu tư
công trên địa bàn huyện, Ban Quản lý các dự án xây
dựng huyện Yên Phong luôn nỗ lực đảm bảo tiến độ và
chất lượng các công trình xây dựng, góp phần vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt, Ban chú
trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình nhà thầu
thi công công trình tại hiện trường. Đồng thời thường
xuyên nâng cao kiến thức chuyên môn, hoàn thiện các
chứng chỉ hành nghề… cho đội ngũ cán bộ nhân viên,
thực hiện tốt vai trò giám sát, quản lý trực tiếp các dự
án. Qua đó đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của nguồn vốn
ngân sách. Nhiều dự án do Ban quản lý làm Chủ đầu tư
đã phát huy hiệu quả khi đưa vào hoạt động như: Dự án
ĐTXD công trình nhà làm việc liên cơ quan huyện Yên
Phong; Dự án ĐTXD Khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại
xã Tam Giang...

Năm 2022, huyện Yên Phong tiếp tục chú trọng
phát huy hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên
địa bàn; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển
thương mại dịch vụ, kết cấu hạ tầng kinh tế. Bên cạnh
đó, Huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng để triển khai các dự án trọng điểm; Phân bố hợp lý
không gian và tổ chức cách thức quản lý đô thị, quản lý
trật tự xây dựng. Tăng cường giải quyết vấn đề ô nhiễm
môi trường, nhất là tại các làng nghề, cụm công nghiệp.
Nhằm phấn đấu xây dựng Yên Phong lên thị xã
trước năm 2025, thời gian tới huyện tập trung các nguồn
lực ngân sách ĐTXD các dự án hạ tầng thiết yếu. Tích
cực kêu gọi xã hội hóa ưu tiên đầu tư các tiêu chí trở
thành thị xã hiện còn thiếu, yếu. Tập trung đẩy mạnh
tiến độ giải phóng mặt bằng và ĐTXD KCN Yên Phong
I mở rộng, KCN Yên Phong II và các cụm công nghiệp
trên địa bàn huyện. Huyện sẽ xây dựng Đề án mô hình
“Chính quyền đô thị”, tiếp tục triển khai Chương trình
xây dựng phát triển đô thị huyện Yên Phong với sự tham
gia của toàn Đảng, toàn dân và các cơ quan đoàn thể để
sớm đạt được các mục tiêu đề ran
Một số chỉ tiêu huyện Yên Phong đã đạt năm 2021:
- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 1.400 tỷ đồng,
tăng 2,4% so với năm 2020;
- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2020;
- Thu ngân sách huyện đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 205%
so với dự toán tỉnh giao, đạt 196% dự toán huyện xây
dựng;
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,18%...
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HUYỆN LƯƠNG TÀI:

PHẤN ĐẤU “MỖI LÀNG MỘT NGHỀ,
MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM”
LƯƠNG TÀI LÀ HUYỆN ĐỒNG BẰNG NẰM Ở PHÍA ĐÔNG NAM CỦA TỈNH BẮC NINH,
ĐƯỢC TÁI THÀNH LẬP NĂM 1999. NHỮNG NĂM QUA, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG
NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP (TTCN) VÀ CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN TOÀN HUYỆN
ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TÍCH CỰC, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ
HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG.

l MINH HUẾ

N

ăm 2021, giá trị sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp của huyện
ước đạt 3.024.481 triệu đồng, bằng
102% kế hoạch năm; Giá trị sản
xuất khu vực dịch vụ ước thực hiện
2.180.330 triệu đồng; Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ là 2.148.520 triệu đồng, đạt
101,5% kế hoạch.
Năm 2022, huyện Lương Tài
phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế
đạt 8,5%; thu nhập bình quân đầu
người đạt 60,6 triệu đồng/người/
năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 1,54%. Trong đó, phát triển
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và
các làng nghề được coi là mục tiêu
quan trọng trong năm 2022 nhằm
tăng thu nhập cho người dân, giải
quyết việc làm cho người có nhu
cầu lao động theo phương châm “ly
nông, bất ly hương” góp phần giảm
nghèo bền vững, từng bước nâng
cao đời sống của nhân dân.
Thực hiện phương hướng,
nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, tăng tỷ trọng công nghiệp,
tiểu - thủ công nghiệp và xây
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Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
bà Đào Hồng Lan; ông Nguyễn Nhân Chiến. Tham dự điểm trưng bày và giới
thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh

dựng, huyện Lương Tài chủ trương
tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, sản
xuất - kinh doanh thuận lợi, thu
hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2025
tỷ lệ lấp đầy 100% hai cụm công
nghiệp (Cụm công nghiệp Lâm
Bình và Khu đô thị dịch vụ: Cụm
công nghiệp Táo Đôi). Huyện

Lương Tài đang tập trung đẩy
nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng
Cụm công nghiệp Lâm Bình, triển
khai xây dựng Cụm công nghiệp
làng nghề Quảng Bố, xã Quảng
Phú; mở rộng sản xuất, đa dạng
hóa sản phẩm, tạo điều kiện phát
triển ngành nghề truyền thống và

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự
Hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh đợt 1 năm 2021

chế biến nông sản thực phẩm.
Ngày 28/11/2018, Ban chấp
hành Đảng bộ huyện Lương Tài
có Nghị quyết số 05-NQ/HU về
phát triển công nghiệp - TTCN,
làng nghề trên địa bàn huyện đến
năm 2020, định hướng đến năm
2025. Mục tiêu của Nghị quyết
tập trung phát triển ngành nghề ở
tất cả các thôn trên địa bàn huyện
theo phương châm “mỗi làng một
nghề” và thực hiện Chương trình
“Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm
(OCOP)”, để hình thành được
nhiều vùng dân cư có nghề và làm
nghề quy mô hàng hóa, có năng
suất, chất lượng, hiệu quả và có
khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng
nhu cầu thị trường.
Phấn đấu đến năm 2022,
huyện Lương Tài được tỉnh công
nhận 1 làng nghề đạt tiêu chí làng
nghề hoặc làng nghề truyền thống
là: Làng nghề vận tải thủy thôn

Hoàng Kênh, xã Trung Kênh. Đến
năm 2025, đề nghị tỉnh công nhận
tiếp 3 làng nghề là: Làng nghề đúc
đồng, nhôm, gia công cơ khí thôn
Quảng Bố; Làng nghề đồ gỗ mỹ
nghệ thôn Lĩnh Mai, xã Quảng
Phú; Làng nghề sản xuất mỳ, bánh
đa thôn Tử Nế, xã Tân Lãng. Đưa
tổng số làng nghề trên địa bàn
huyện là 4 làng nghề.
Mục tiêu nhiệm vụ đến năm
2025, giá trị sản xuất công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp của huyện
đạt 8.127,89 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 39,8% cơ cấu kinh tế huyện;
Số lượng lao động có việc làm
trong các ngành nghề tiểu thủ
công nghiệp và làng nghề khoảng
10.000 người, trong đó lao động đã
qua đào tạo nghề đạt trên 45%.
Thực hiện chủ trương của
tỉnh về phát triển công nghiệp trên
địa bàn, UBND huyện Lương Tài
đã rà soát và đề nghị UBND tỉnh

Bắc Ninh bổ sung vào quy hoạch
tỉnh: 2 Khu công nghiệp (Khu công
nghiệp An Thịnh với diện tích
khoảng 250ha và Khu công nghiệp
- đô thị - dịch vụ tại 5 xã: Lâm
Thao, Phú Lương, Trung Chính,
Bình Định, thị trấn Thứa với diện
tích 665ha); 3 cụm công nghiệp
(Cụm công nghiệp Lâm Phú, tại
2 xã Lâm Thao và Phú Lương với
diện tích 75ha; cụm công nghiệp
Phú Hòa với diện tích 75ha, Cụm
công nghiệp Mỹ Hương với diện
tích 60ha).
Địa phương cũng sẽ mở rộng
Cụm công nghiệp làng nghề Quảng
Bố, xã Quảng Phú thêm với tổng
diện tích 30ha. Việc triển khai thực
hiện các Khu công nghiệp, cụm
công nghiệp trên địa bàn huyện
Lương Tài sẽ tạo công ăn việc làm
cho người lao động, nâng cao đời
sống nhân dân, tăng thu ngân sách,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
Để huyện Lương Tài phát
triển bền vững, hướng tới xây
dựng huyện trở thành điểm du lịch
có môi trường xanh, sạch, đẹp.
Ngày 08/10/2019, Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện Lương Tài đã có
Nghị quyết số 11-NQ/HU về phát
triển du lịch sinh thái trên địa bàn
huyện. Trong đó tập trung về du
lịch trải nghiệm về nông nghiệp
nông thôn, kết hợp với tham quan
các làng nghề truyền thống, các
hoạt động văn hóa, lễ hội của
địa phương, từng bước nâng cấp
cải tạo hạ tầng kỹ thuật phục vụ
sản xuất, tạo điều kiện thu hút du
khách tham quan và tiếp cận các
sản phẩm làng nghề đặc trưng, các
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
của địa phương, góp phần thực
hiện vững chắc Chương trình Mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới và xây dựng đô thị văn minhn
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PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở BẮC NINH:

NHIỀU ĐIỂM SÁNG
TỪ SỰ ĐẦU TƯ BÀI BẢN

B

ắc Ninh là một tỉnh công
nghiệp, tuy nhiên phát triển
sản xuất nông nghiệp vẫn
luôn nhận được sự quan tâm đặc
biệt của địa phương. Tính đến hết
năm 2021, tổng giá trị sản xuất
nông, lâm, thủy sản đạt 8.363,4
tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao chiếm khoảng hơn 30%, tổng
giá trị sản xuất nông nghiệp.
Để có được kết quả trên, ngành
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Bắc Ninh đã tham mưu trình
HĐND tỉnh ban hành nhiều chính

l CẢNH HƯNG
sách khuyến khích hỗ trợ phát triển
sản xuất nông nghiệp, trong đó có
sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Việc tạo mọi điều
kiện thuận lợi thông qua các chính
sách đã khuyến khích được nhiều
tổ chức, cá nhân tham gia phát triển
sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là
nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao.

Hiệu quả vượt trội từ ứng
dụng công nghệ
Hiện trên địa bàn tỉnh có 56 cơ
sở trồng trọt ứng dụng công nghệ

Mô hình chuyên sản xuất Lan trong nhà kính tại Bắc Ninh
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cao với diện tích 213,45 ha, trong
đó: sản xuất rau, hoa cao cấp theo
công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà
kính là 82,86 ha; 7 vùng sản xuất
lúa an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP
với tổng diện tích 150 ha; 14 vùng
sản xuất rau áp dụng VietGAP với
tổng diện tích 91,2 ha…
Trong đó, lĩnh vực trồng trọt
tập trung sản xuất theo hướng hữu
cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP, phát
triển cây rau màu, hoa có giá trị
kinh tế cao trong nhà màng, nhà
kính. Tích cực ứng dụng công nghệ
thông tin, tự động hóa, công nghệ

Mô hình chuyên sản xuất dưa trong nhà màng, nhà kính tại Bắc Ninh

sinh học nhằm nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, an toàn dịch
bệnh trong lĩnh vực chăn nuôi.
Với lĩnh vực thủy sản, ngành
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Bắc Ninh đã áp dụng công
nghệ sinh học, công nghệ về giống,
công nghệ nuôi lồng, để phát triển
nuôi thâm canh, siêu thâm canh,
nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.
Nhiều cơ sở, doanh nghiệp, HTX,
trang trại đã mạnh dạn đầu tư, đưa
công nghệ cao vào sản xuất, đem lại
hiệu quả vượt trội so với sản xuất
thông thường như: Công ty TNHH
xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong
(xã Minh Tân, huyện Lương Tài)
sản xuất rau, quả an toàn trong nhà
màng nhà kính với quy mô 5ha;
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển
chăn nuôi gia công Dabaco (xã Lạc
Vê, huyện Tiên Du) với 20.000 m2
chuồng kín nuôi gần 1 triệu con gà
đẻ trứng, mỗi năm cung cấp trên
200 triệu quả trứng thương phẩm
cho thị trường; HTX Dịch vụ nông
nghiệp Xuân Mai (xã Nhân Thắng,
huyện Gia Bình) chuyên sản xuất
dưa Baby trong nhà màng, nhà kính
cung cấp cho chuỗi liên kết với quy
mô hơn 0,5ha….
Với nhiệm vụ tham mưu cho
ngành Nông nghiệp tỉnh nhanh
chóng ứng dụng công nghệ cao vào

sản xuất, Trung tâm Khuyến nông
và Phát triển Nông nghiệp công
nghệ cao Bắc Ninh đã xây dựng
nhiều mô hình ứng dụng công nghệ
cao, mô hình đảm bảo an toàn thực
phẩm, mô hình theo hướng hữu cơ,
mô hình sản xuất theo chuỗi liên
kết gắn với tiêu thụ sản phẩm… để
tuyên truyền, nhân rộng, góp phần
nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế
trên cùng đơn vị diện tích.
Bên cạnh công tác xây dựng
mô hình trình diễn, Trung tâm cũng
thường xuyên phối hợp với các
viện nghiên cứu, trường đại học, tổ
chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ
cán bộ, các doanh nghiệp, HTX, cơ
sở, hộ nông dân nâng cao trình độ,
tay nghề đáp ứng được yêu cầu về
nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hướng đến phát triển nông
nghiệp số

Để tiếp tục đưa nhanh nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch về
“Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
theo hướng ứng dụng công nghệ
cao, sản xuất hàng hóa giai đoạn
2021-2025”.
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát
triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, nông nghiệp thông minh
để tạo đột phá về năng suất, chất

lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát
triển ổn định, bền vững, nâng cao
giá trị gia tăng và chất lượng sản
phẩm. Tỉnh Bắc Ninh hướng tới
xây dựng, phát triển các vùng sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa
chuyên canh theo chuỗi giá trị, nhất
là đối với các sản phẩm chủ lực cấp
tỉnh...
Để đạt được các mục tiêu trên,
ngành Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã tham mưu với tỉnh
triển khai thực hiện một số giải
pháp trọng tâm như: Phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn
với xây dựng nông thôn mới nâng
cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đưa
nhanh các tiến bộ kỹ thuật, công
nghệ cao vào sản xuất phù hợp
với từng vùng, từng địa phương và
từng đối tượng cây trồng, vật nuôi,
thủy sản. Tăng cường công tác đào
tạo, tập huấn nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nông nghiệp công
nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh
các hoạt động xúc tiến thương mại,
xây dựng và quảng bá thương hiệu
sản phẩm; khuyến khích phát triển
các doanh nghiệp nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao; tổ chức thực
hiện tốt các chính sách hỗ trợ của
Trung ương, của tỉnhn
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC NINH:

CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT

CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
(LĐLĐ) TỈNH BẮC NINH ĐÃ CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH CÁC CHƯƠNG
TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỂ CHĂM LO, HỖ TRỢ HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

l MINH HƯNG
Kịp thời hỗ trợ người
lao động

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh
đã tổ chức thành công cuộc đối
thoại giữa lãnh đạo tỉnh với gần
1.000 cán bộ Công đoàn và công
nhân lao động tại 16 điểm cầu.
Nhiều ý kiến tồn đọng qua các năm
đã được giải quyết thỏa đáng ngay
trước và sau ngày tổ chức đối thoại,
bảo vệ quyền lợi cho hơn 600 người
lao động (NLĐ) với gần 7 tỷ đồng
về tiền lương, BHXH, trợ cấp thất
nghiệp và hỗ trợ phòng, chống dịch.
Tháng 5/2021, khi Bắc Ninh là
tâm dịch của cả nước, LĐLĐ tỉnh
đã chủ động, tích cực huy động
nguồn lực từ cộng đồng xã hội,
kịp thời hỗ trợ lương thực, thực
phẩm giúp NLĐ cư trú trong các
khu dân cư bị phong toả yên tâm
phòng, chống dịch; tuyên truyền
vận động NLĐ trong các nhà máy
sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”,
“1 cung đường, 2 điểm đến”, thực
hiện nghiêm quy định của Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch. Những
hoạt động này đã góp phần tích cực
trong việc đảm bảo an sinh xã hội,
ổn định nguồn nhân lực sẵn sàng
đi vào sản xuất khi dịch từng bước
được kiểm soát, không để bị đứt
gãy chuỗi sản xuất.
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Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - Xuân
bình an năm 2022

LĐLĐ tỉnh đã vận động được
cả hệ thống chính trị trong tỉnh
cùng tham gia tổ chức các hoạt
động chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần cho NLĐ. Đông đảo các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
đã chung tay cùng Công đoàn hỗ
trợ cho NLĐ thông qua tổ chức
các hoạt động “Tháng công nhân”,
chương trình “Tết sum vầy” một
cách linh hoạt, thích ứng với tình
hình thực tiễn, đặc biệt là trong
công tác phòng, chống dịch. Năm
2021 đã có 471.490 lượt đoàn viên,
NLĐ được hỗ trợ, tặng quà với tổng
kinh phí 118,585 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng 		
hoạt động
Là một trong những địa
phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi
dịch Ccovid-19 trong năm 2021,
nhiều hoạt động trong chương trình
công tác năm phải điều chỉnh hình
thức tổ chức, thậm chí có hoạt động
phải tạm dừng. Song, với sự nỗ lực
đổi mới và tập trung, LĐLĐ tỉnh
Bắc Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các
cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai
đồng bộ các giải pháp nhằm đạt kết
quả cao nhất.
Toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả
chủ đề hoạt động Công đoàn năm

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng lãnh đạo Công đoàn các KCN trao hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19 tại xã Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ Công đoàn cơ sở” và kỷ niệm
75 năm thành lập Công đoàn tỉnh
Bắc Ninh (12/1946-12/2021). Tập
trung nguồn lực cho công tác thành
lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn
viên, chú trọng bồi dưỡng nâng cao
năng lực, kỹ năng đối thoại, thương
lượng cho cán bộ Công đoàn, đặc
biệt là công đoàn cơ sở trong công
tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ
tốt hơn, tạo sự gắn kết giữa đoàn
viên với tổ chức Công đoàn, thu hút
người lao động tự nguyện gia nhập
tổ chức Công đoàn.
Kết quả, trong số 16 chỉ tiêu
được Tổng Liên đoàn giao từ đầu
năm, có 6 chỉ tiêu đạt 100%, 10
chỉ tiêu vượt từ 1,7% - 112,3%.
Đặc biệt, toàn tỉnh đã thành lập
được 102 công đoàn cơ sở có từ
05 NLĐ trở lên, trong đó 50 công
đoàn cơ sở có từ 25 NLĐ trở
lên, đạt 135,1%, phát triển được
11.890 đoàn viên, đạt 103,4% kế
hoạch Tổng Liên đoàn giao. Ký
mới được 57 bản Thỏa ước lao
động tập thể đạt 114% kế hoạch
Tổng Liên đoàn giao.
Năm 2022 là năm cuối thực
hiện Nghị quyết Đại hội Công
đoàn các cấp trong bối cảnh dịch

COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Những nhiệm vụ thường xuyên
thực hiện chủ đề năm “Chăm lo
việc làm, đời sống cho người lao
động; phấn đấu hoàn thành cao
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn
Việt Nam”, đã được LĐLĐ tỉnh tập
trung thực hiện, hoàn thành xuất
sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
LĐLĐ tỉnh đã chú trọng triển
khai Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày
12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi
mới tổ chức và hoạt động của Công
đoàn Việt Nam trong tình hình
mới và Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày
17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh
đạo Đại hội Công đoàn các cấp và
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện tốt

các nhiệm vụ thường xuyên trong
công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp chính đáng và thiết
thực chăm lo đời sống cho đoàn
viên, NLĐ.
Tích cực nghiên cứu đề xuất và
tham gia xây dựng, triển khai, giám
sát việc thực hiện chính sách, pháp
luật liên quan đến quyền lợi của
NLĐ, đặc biệt là các chính sách
hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19…
Đồng thời, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp
tục phát động và triển khai các
phong trào thi đua, phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả,
khắc phục khó khăn, phục hồi sản
xuất, đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19n

Điểm sáng thành công nhất là năm qua LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành quá
trình đàm phán qua 6 vòng kéo dài 9 tháng đúng vào thời điểm dịch
phức tạp. Qua đó, thương lượng, ký kết thành công Bản Thỏa ước lao
động tập thể nhóm với 7 doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc. Trong đó có
15 điều khoản cao hơn quy định pháp luật, đã đề cập được các vấn đề
cốt lõi về tiền lương, tiền thưởng và nhiều chế độ phúc lợi, đem lại lợi ích
cho hơn 80.000 NLĐ, chiếm gần 1/3 số lượng NLĐ toàn tỉnh. Bản Thoả
ước này đã tạo ra mặt bằng mới về quyền, lợi ích của NLĐ trong các khu
công nghiệp.
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CÔNG NGHỆ

BƯỚC ĐI ĐỘT PHÁ CỦA BẮC NINH
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP ĐANG THỰC SỰ LÀ MỘT GIẢI
PHÁP QUAN TRỌNG, HIỆU QUẢ, TẠO CHUYỂN BIẾN MANG TÍNH ĐỘT PHÁ TRONG SẢN
XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH BẮC NINH.

T

hời gian qua, Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
đã phối hợp với ngành Nông
nghiệp và các huyện, thị xã, thành
phố, đơn vị nghiên cứu triển khai
thực hiện các đề tài, dự án chuyển
tiếp; đánh giá, nghiệm thu 9 đề tài,
dự án đã hoàn thành.
Việc đưa những tiến bộ kỹ
thuật về giống mới, quy trình sản
xuất, ứng dụng công nghệ sinh
học trong sản xuất nông nghiệp đã
góp phần nâng cao hiệu quả kinh
tế, đa dạng nguồn giống cây trồng
trên địa bàn tỉnh như: Ứng dụng
công nghệ cao trong xây dựng mô
hình sản xuất nho đen siêu ngọt
(Hạ đen) với quy mô 5.000 m2 tại

l MINH HUẾ
huyện Gia Bình, có giá trị kinh tế
cao, năng suất dự kiến 13-15 tấn/
ha,; Ứng dụng công nghệ sinh học
trong chọn lọc, bảo tồn, ươm tạo
và nhân giống cây dược liệu như
hoài sơn, địa liền, sinh địa hoàng…
nhằm phát triển vùng sản xuất dược
liệu định hướng theo tiêu chuẩn
GACP- WHO trên địa bàn huyện
Tiên Du với quy mô 2,6 ha.
Các tiến bộ kỹ thuật trong sản
xuất nông nghiệp được áp dụng
triển khai, góp phần thực hiện chủ
trương tăng cường phát triển nông
nghiệp toàn diện theo hướng hiện
đại hóa, sản phẩm nông nghiệp
cho năng suất, chất lượng cao.
Điển hình là ứng dụng mô hình

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất nho đen siêu ngọt (Hạ
Đen) tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình
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sản xuất giống lúa chất lượng cao
mới (Dự Hương 8, VNR20,…),
góp phần phát triển sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh với quy
mô 60ha/2 vụ.
Vụ mùa 2020, đã triển khai
áp dụng kỹ thuật canh tác tiên
tiến trên diện tích 20ha tại HTX
Vọng Nguyệt và HTX Đông Xá
(huyện Yên Phong)... năng suất
Dự Hương đạt 62,2 tạ/ha, VNR20
đạt 71,7 tạ/ha.
Vụ xuân 2021 đã triển khai
tại địa bàn huyện Yên Phong với
diện tích 40ha, Dự Hương cho
năng suất đạt 65,1 tạ/ha, VNR20
đạt 73,4 tạ/ha. Đây là cơ sở để tiếp
tục duy trì, mở rộng diện tích lớn
hơn tại các địa phương khác trên
địa bàn tỉnh…
Năm 2022, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp
tục tập trung nghiên cứu, đề xuất
các giải pháp phát triển nông
nghiệp bền vững theo hướng nông
nghiệp công nghệ cao, nâng cao
chất lượng, hiệu quả gắn với yêu
cầu của thị trường; chuyển dịch cơ
cấu cây trồng, vật nuôi, giống thủy
sản; phát triển sản xuất hàng hóa
quy mô lớn, từng bước hình thành
chuỗi giá trị khép kín trong nông
nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn
VietGAP, GlobalGAP để sản xuất
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, an
toàn, chất lượng cao...n

NGƯT. TS. Nguyễn Quốc Huy - Hiệu trưởng nhà trường
trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

Lễ ký hợp đồng làm việc của doanh nghiệp và
sinh viên nhà trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
TIỀN THÂN LÀ TRƯỜNG CÔNG NHÂN XÂY DỰNG, TRẢI QUA HƠN 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH HIỆN LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
UY TÍN, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG
LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP.
l ANH THƯ
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năm qua, Nhà trường đã đào tạo gần 45.000
học sinh, sinh viên chính khóa; bồi dưỡng
tay nghề trên 52.000 lượt lao động, trở
thành nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội cho Ngành, địa phương và đất nước.
Nắm bắt xu hướng phát triển hiện đại, Nhà
trường không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ, giáo viên và ứng dụng công nghệ thông tin
vào giảng dạy, học tập. Nhờ đó, chất lượng đào tạo
ngày một nâng cao. Trong các kỳ Hội giảng, Hội thi
kỹ năng nghề các cấp, giảng viên và sinh viên của
Nhà trường tham gia đều đạt kết quả cao, 100% học
sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên
ngành với mức thu nhập bình quân từ 8 - 15 triệu
đồng/tháng, một số em có mức thu nhập 15 - 20
triệu đồng/tháng.
NGƯT. TS. Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Nhà
trường cho biết: “ Năm vừa qua, tuy ảnh hưởng bởi
dịch bệnh Covid-19 nhưng nhờ sự kết hợp chặt chẽ
giữa Nhà trường với doanh nghiệp và địa phương mà
đến nay, 90% học sinh của trường từ năm thứ 3 trở đi
đã được các doanh nghiệp nhận.
Có thể kể đến các kết quả nổi bật của năm 2021
Nhà trường đã đạt được như: Tuyển sinh vượt chỉ

tiêu, số học sinh, sinh viên nhập học là 1228/1205
em; 52 đề tài sáng kiến, 43 đề tài nghiên cứu khoa
học của cán bộ giảng viên được công nhận cấp
trường; Thực hiện thành công chương trình nâng
cao năng lực tiếng Anh cho gần 600 sinh viên khóa
47, 48; 100% học sinh sinh viên được tư vấn giới
thiệu việc làm. Trong đó, 100% học sinh sinh viên
tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng phù hợp với
chuyên ngành đào tạo.
Với những kết quả đạt được, năm 2021, Nhà
trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng
đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học
2020-2021; ông Trương Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh
được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều
tập thể, cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh
khen thưởng.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản
lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục
tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, toàn trường quyết
tâm, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực để
thực hiện tốt các kế hoạch đề ran
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH:

HIỆU QUẢ LỚN TỪ MÔ HÌNH

“ĐÀO TẠO KÉP”
l CẢNH HƯNG

Nâng cao chất lượng thực
học, thực hành

Để đáp ứng nhu cầu về nhân
lực phục vụ cho sự phát triển kinh
tế - xã hội cũng như đáp ứng nhu
cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc
Ninh liên tục nghiên cứu, đổi mới
phương pháp dạy và học gắn với
thực tiễn, phù hợp với định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
nói riêng, cả nước nói chung.
Một trong những điểm sáng
trong hoạt động đào tạo của Nhà
trường là việc phối hợp với các
doanh nghiệp lớn trong và ngoài
tỉnh thực hiện mô hình “Đào tạo
kép”, gắn kết chặt chẽ việc thực
học, thực hành và trang bị cho
học sinh, sinh viên (HSSV) nhiều
kỹ năng mềm để thích ứng với
môi trường làm việc công nghiệp
hiện đại.
Mô hình “đào tạo kép” giúp
doanh nghiệp được tham gia vào
quá trình đào tạo, thuận lợi tuyển
dụng nguồn nhân lực chất lượng;
đồng thời giúp Nhà trường nâng
cao chất lượng đào tạo, tạo cơ hội
cho HSSV có việc làm ngay sau
khi ra trường. Trình độ tay nghề
của HSSV nhà trường ngày càng
cao, được doanh nghiệp tin tưởng
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Giảng viên, sinh viên nhà trường nghe các kỹ sư hướng dẫn lắp đặt dây
chuyền tự động tại trường

tuyển dụng với tỷ lệ HSSV sau tốt
nghiệp có việc làm đạt trên 95%.
Với hiệu quả mang lại cho
cả nhà trường, doanh nghiệp và
xã hội, mô hình này đã thu hút
nhiều doanh nghiệp lớn tham gia
như: Công ty TNHH Canon Việt
Nam - Chi nhánh Tiên Du, Công
ty TNHH Samsung Display Yên
Phong, Công ty Sản xuất phụ tùng
ô tô và thiết bị công nghiệp JAT…
Đối với HSSV năm cuối cần

được thực tập thường xuyên, Nhà
trường xây dựng phương án phối
hợp với doanh nghiệp tổ chức thực
tập theo mô hình “3 tại chỗ” (học
tập, ăn uống và nghỉ ngơi) ngay tại
trường. Dưới sự hỗ trợ, giám sát,
hướng dẫn của các kỹ thuật viên
từ doanh nghiệp, các giảng viên,
HSSV có điều kiện được thực hành,
thực tập ở nhiều chuyên ngành
như: Chế tạo máy, thiết kế cơ khí,
cơ điện tử, điện tử công nghiệp, tự

Tập đoàn Công nghệ HCL (Ấn Độ) thăm và làm việc tại BCi - mở ra cơ hội hợp tác mới

động hóa… Đây là bước đổi mới có
tính đột phá trong công tác tổ chức
dạy và học của Nhà trường trong
năm học này.

Sớm xây dựng trường đào tạo
nghề chất lượng cao

Phát huy những thành tích đạt
được, thời gian tới Trường Cao
đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tiếp
tục tập trung huy động các nguồn
lực, tăng cường cơ sở vật chất và
bồi dưỡng, phát triển chất lượng
đội ngũ giảng viên và cán bộ quản
lý theo lộ trình của Đề án trường
chất lượng cao. Cập nhật công
nghệ mới, tiếp tục chuyển đổi số
mạnh mẽ các hoạt động chủ yếu
của Nhà trường, tổ chức tốt hiệu
quả các hoạt động nghiên cứu và
ứng dựng khoa học trong giảng
dạy, thực hành sản xuất, dịch vụ
kỹ thuật; Đẩy mạnh liên kết sản
xuất tại Trung tâm công nghệ cao,

các xưởng thực hành ô tô, Điện điện tử...
Nhà trường sẽ tiếp tục thực
hiện lộ trình từng bước để Trường
Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
trở thành trường chất lượng cao
trước năm 2025. Trong thời gian

tới, phấn đấu xây dựng Trường trở
thành nơi đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh
vực định hướng hội nhập quốc
tế, hướng tới cơ sở giáo dục nghề
nghiệp có uy tín, chất lượng cao
trong khu vực ASEANn

Năm học 2021 - 2022:
- Nhà trường tuyển sinh mới 786 HSSV hệ chính quy, nâng tổng số HSSV
toàn trường là 2.186 em, trong đó hệ Cao đẳng chiếm hơn 70%.
- Nhà trường đào tạo thêm một số nghề mới như: Thương mại điện tử;
Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn CHLB Đức…
- Đến nay, tỷ lệ cán bộ, giáo viên có trình độ sau Đại học của Nhà trường
chiếm 43% với 1 Tiến sĩ, 39 Thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng
thường xuyên được tập huấn, tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp để kịp
thời cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng mới phục vụ việc giảng dạy.
Bên cạnh đó, Nhà trường còn liên kết mời các kỹ sư, chuyên gia tham gia
vào quá trình giảng dạy, hướng dẫn, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho việc
thực học, thực hành của học sinh, sinh viên.
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ĐỊA CHỈ TIN CẬY

ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC Y TẾ TỈNH BẮC NINH

T

iền thân là Trường Trung cấp
Y tế Bắc Ninh được thành
lập từ năm 1999, Trường Cao
đẳng Y tế Bắc Ninh hiện nay là cơ
sở giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo
nguồn nhân lực y tế chất lượng cao
phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe nhân dân.
Qua hơn 20 năm xây dựng,
phát triển, đến nay Nhà trường đã
đi vào hoạt động ổn định, có hiệu
quả. Nhà trường hiện có 34 cán bộ,
giảng viên với quy mô đào tạo 450
học sinh, sinh viên. Đội ngũ giảng
viên có chuyên môn vững vàng,
phần lớn có kinh nghiệm giảng
dạy trên 10 năm, có tinh thần trách
nhiệm và luôn được Nhà trường tạo
điều kiện học tập cập nhật, nâng
cao trình độ chuyên môn.
Cơ sở vật chất Nhà trường
được xây dựng khang trang, sạch
đẹp, trang thiết bị dạy học được
hiện đại hóa, áp dụng khoa học kỹ
thuật vào giảng dạy và quản lý các
hoạt động đào tạo. Thời gian qua,
Nhà trường đã nhận được sự quan
tâm, đầu tư của tỉnh: Xây trường
mới, đầu tư trang thiết bị nâng cấp
trường, cấp kinh phí thường xuyên
và mua sắm thiết bị bổ sung. Đầu tư
giai đoạn 2 đã được phê duyệt kinh
phí (khoảng 190 tỷ đồng).
Năm qua, các chương trình
đào tạo được xây dựng có tỷ lệ thời
gian thực hành cao. Trường nhận
được sự phối hợp có trách nhiệm và
chất lượng của các bệnh viện, trung
tâm y tế trong việc đào tạo thực
hành, đảm bảo tốt nguyên lý “Học
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l TRUNG DŨNG

Giờ thực hành điều dưỡng

đi đôi với Hành”. Công tác tuyển
sinh linh hoạt theo hình thức trực
tuyến, quảng bá trên internet và đài
phát thanh một số huyện. Qua đó,
kết quả tuyển sinh năm 2021 cao
hơn 30% so với năm trước.
Nhà trường cũng tích cực phối
hợp với các cơ sở y, dược để tuyển
dụng học sinh, sinh viên sau tốt
nghiệp. Năm 2021, mặc dù nhiều
hoạt động bị chậm tiến độ, trường
đã cố gắng kịp thời hoàn thành tốt
nghiệp cho sinh viên trước kỳ tuyển
dụng lớn của ngành y tế tỉnh.
Trước nhu cầu bức thiết của
ngành Y tế, Trường đã thực hiện
tốt việc tuyên truyền, tập hợp lực
lượng giảng viên, sinh viên tham
gia các hoạt động chống dịch trong
tỉnh. Năm 2021 có 91 giảng viên,
sinh viên tham gia chống dịch,
2 tập thể khoa (Điều dưỡng - Kỹ

thuật Y học, Dược) và 91 cá nhân
được nhận Bằng khen của Bộ Y tế.
Vượt qua 1 năm với nhiều biến
động, thách thức, các thế hệ thầy
và trò Trường Cao đẳng Y tế Bắc
Ninh vẫn luôn nỗ lực không ngừng
để tiếp tục gặt hái được nhiều
thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp
đào tạo nhân lực y tế. Trong thời
gian tới, nhà trường đặt ra một số
mục tiêu trọng tâm như: Xây dựng
đội ngũ, cơ sở vật chất, mở rộng
ngành nghề đào tạo để đạt quy mô
1.000 - 1.200 học sinh, sinh viên;
Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc
biệt ngành Điều dưỡng, đáp ứng
yêu cầu nhân lực của ngành y tế,
nhu cầu nhân lực điều dưỡng tại
các nước đang phát triển; Phấn đấu
100% sinh viên được giới thiệu
việc làm phù hợp chuyên môn sau
khi tốt nghiệpn

PETROLIMEX BẮC NINH:

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
CÙNG ĐỊA PHƯƠNG

V

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh trao
tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

l CẢNH HƯNG

ới lợi thế là tỉnh phát triển công nghiệp, cùng
với thương hiệu, uy tín của Petrolimex đã được
khẳng định, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh
(Petrolimex Bắc Ninh) có nhiều thuận lợi trong phát
triển mạng lưới kinh doanh và đa dạng hóa đối tượng
khách hàng. Trong hoạt động, Chi nhánh luôn bám sát
chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty chủ
quản là Công ty Xăng dầu khu vực I, đặc biệt là những
chủ trương, chính sách về kinh doanh xăng dầu.
Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chú trọng đổi mới,
chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành và triển
khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, qua đó
nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đặc biệt trong
những giai đoạn, thời điểm có nhiều yếu tố tác động
khách quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Điều
này được thể hiện rõ trong thời gian qua khi cả nước
nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng bị ảnh hưởng
nặng bởi dịch COVID-19.
Trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”: vừa
phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển KT XH, Petrolimex Bắc Ninh xác định tập trung cao cho
công tác phòng chống dịch những vẫn quan tâm đến
các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sản lượng bán hàng
và doanh thu. Trong đó, Chi nhánh chú trọng nâng cao
chất lượng quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất

lượng phục vụ, văn minh thương mại. Phát huy hiệu
quả cơ chế bán hàng dịch vụ cấp lẻ để duy trì, phát
triển khách hàng dịch vụ cấp lẻ tiềm năng.
Năm 2022, Chi nhánh phấn đấu thích ứng với các
thách thức, khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu kế hoạch công ty giao. Đồng thời, đảm bảo an toàn
tuyệt đối về mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên chi
nhánh; gia tăng sản lượng/doanh thu, hiệu quả trên
từng phương thức bán hàng và mặt hàng kinh doanh;
Tiếp tục giữ vững và nâng cao uy tín, thương hiệu
Petrolimex trên địa bàn.
Thời gian tới, Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh sẽ
tập trung đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng
dầu hiện đại, đảm bảo an toàn cao, đồng bộ nhận diện
thương hiệu Petrolimex; Tổ chức kinh doanh các sản
phẩm xăng dầu chất lượng cao, góp phần giảm khí thải
độc hại gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường; Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong
sản xuất - kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
Chi nhánh sẽ không ngừng nâng cao chất lượng
dịch vụ, văn minh thương mại và khẳng định uy tín của
Petrolimex. Đơn vị cũng sẽ đồng hành với các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tích cực tham gia
các chủ trương, định hướng xây dựng Bắc Ninh thành
thành phố trực thuộc trung ươngn
Petrolimex Bắc Ninh:
Những con số ấn tượng sau 25 năm xây dựng và phát
triển
- Chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu toàn tỉnh
- 2 kho dầu F0
- 24 cửa hàng xăng dầu bán lẻ
- 42 cửa hàng xăng dầu nhượng quyền
- 3 cửa hàng xăng dầu của tổng đại lý ngành
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VIETCOMBANK BẮC NINH:

TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ
TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 PHÁT TRIỂN NHANH
CHỐNG TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ TRÊN PHẠM VI TOÀN CẦU, TRONG ĐÓ CÓ VIỆT NAM. TẠI NGHỊ
QUYẾT 52/NQ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH 749/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, NGÂN HÀNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
LÀ LĨNH VỰC CÓ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, LIÊN QUAN HÀNG NGÀY TỚI NGƯỜI DÂN, CẦN ƯU TIÊN
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRƯỚC.
l AN KHANG

K

ế hoạch chuyển đổi số
ngành Ngân hàng đến năm
2025, định hướng đến năm
2030 đặt mục tiêu phát triển các
mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện
ích, trải nghiệm khách hàng. Tại
Bắc Ninh, thực hiện Quyết định số
749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của
Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch Chuyển đổi
số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 20212025, định hướng đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2030,
tỉnh sẽ chuyển đổi số đồng bộ, toàn
diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa
Bắc Ninh trở thành 1 trong 10 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
có chỉ số cao nhất về Chính phủ số,
kinh tế số của cả nước; hình thành
và phát triển môi trường số an toàn,
tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản
xuất, kinh doanh cũng như sinh
hoạt cộng đồng của người dân.
Mặc dù dịch bệnh Covid-19
đã tác động tiêu cực đến mọi mặt
của nền kinh tế nhưng lại là động
lực thúc đẩy việc thực hiện các giao
dịch trên nền tảng ngân hàng số trở
nên sôi động. Thanh toán trên thiết
bị di động tại Việt Nam tăng trưởng
mạnh hàng năm với mức 90% về số
lượng và 150% về giá trị. Từ tháng
3/2021 ngay sau khi thông tư 16
của Ngân hàng Nhà nước có hiệu
lực cho phép áp dụng phương thức
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định danh điện tử (eKYC), đến nay
đã có thêm hơn 1,8 triệu tài khoản
thanh toán được mở trực tuyến
trong số hơn 100 triệu tài khoản
thanh toán đang hoạt động tại
Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng về
Mobile-banking tại Việt Nam đạt
200% với khoảng 30 triệu người sử
dụng mỗi ngày.
Nhận thức tiềm năng lớn
trong mảng dịch vụ này, trong
tháng 7/2020 Vietcombank đã ra
mắt dịch vụ ngân hàng số hoàn
toàn mới - VCB Digibank dành
cho khách hàng cá nhân, thay thế
các dịch vụ Internet Banking và
Mobile Banking trước đây. Mới
đây tháng 11/2021, Vietcombank
tiếp tục triển khai Dịch vụ ngân
hàng số VCB DigiBiz dành cho
các khách hàng doanh nghiệp, giúp
doanh nghiệp có thể giao dịch một
các tiện lợi, nhanh chóng và tiết
kiệm chi phí tối đa.
Là một chi nhánh trong hệ
thống Vietcombank, chi nhánh
VCB Bắc Ninh luôn tích cực trong
việc triển khai cung cấp các dịch
vụ ngân hàng tiên tiến hiện đại tới
người dân và doanh nghiệp tại tỉnh
Bắc Ninh. Đến nay, Vietcombank
Bắc Ninh đã phát triển mạng lưới
63 máy ATM, hơn 1.000 đơn vị
chấp nhận thẻ và 500 QR Code tại
các điểm bán lẻ trên địa bàn tỉnh,

phát hành được gần 400.000 thẻ ghi
nợ trong nước, quốc tế, thẻ tín dụng
với doanh số thanh toán và sử dụng
thẻ trên 2.000 tỷ đồng/năm. Tổng
số khách hàng cá nhân đăng ký
dịch vụ VCB Digibank trong năm
2021 lên tới trên 60.000 lượt đăng
ký; số lượng khách hàng doanh
nghiệp đăng ký/chuyển đổi sang
dịch vụ DigiBiz trong 2 tháng đạt
gần 100 khách hàng.
Đồng thời Vietcombank Bắc
Ninh đã triển khai kết nối thanh
toán trực tuyến với Kho bạc Nhà
nước, Bảo hiểm xã hội, Điện lực,
Công ty nước sạch tại khắp địa bàn
thành phố và các huyện nhằm thực
hiện thanh toán tiền thuế, phí, lệ phí,
tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước.
Trong thời gian tới, Vietcombank
Bắc Ninh có kế hoạch tiếp tục triển
khai mở rộng hợp tác thanh toán
học phí, viện phí với các trường
học, bệnh viện; triển khai thực hiện
kết nối thanh toán trực tuyến với
Trung tâm hành chính công tỉnh,
thành phố cũng như cấp huyện.
Mặc dù năm 2021 đã trải
qua với rất nhiều khó khăn, thách
thức do ảnh hưởng kéo dài từ đại
dịch Covid-19, tuy nhiên, bằng sự
cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán
bộ, nhân viên Chi nhánh, hoạt
động kinh doanh của Vietcombak
Bắc Ninh đã thu được kết quả

đáng khích lệ. Đến nay, số lượng
khách hàng mở tài khoản giao
dịch tại VCB Bắc Ninh lên tới
hơn 3.000 khách hàng doanh
nghiệp, 450.000 khách hàng cá
nhân. Tổng huy động vốn đạt trên
13.000 tỷ đồng, tăng 21%; dư nợ
đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 21%,
doanh số TTQT đạt trên 3,8 tỷ
USD, tăng trên 50%.
Thời gian tới, việc chuyển đổi
số trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn
rất nhiều việc phải làm. Mặc dù có

những chuyển biến tích cực song
thực tế có thể thấy mức độ sử dụng
tiền mặt tại Việt Nam nói chung và
tại Bắc Ninh vẫn còn rất lớn và còn
xa so với mục tiêu đề ra. Chính sách
miễn, giảm phí cũng đã được các
ngân hàng đưa ra để thu hút người
dân, doanh nghiệp tăng cường sử
dụng kênh thanh toán điện tử. Điều
quan trọng tới đây là cần tăng cường
hơn nữa công tác truyền thông để
nâng cao nhận thức của công chúng
từ đó làm thay đổi hành vi, thói

l TRỤ SỞ CHI NHÁNH:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh
Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3811568
l 1. PGD QUẾ VÕ

Địa chỉ: Lô G1, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3634315
l 2. PGD YÊN PHONG
Địa chỉ: Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, huyện Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3699668

quen sử dụng phương thức thanh
toán không dùng tiền mặt.
Với những nỗ lực không
ngừng, Vietcombank Bắc Ninh
mong muốn được đồng hành, sẵn
sàng góp sức trong tiến trình chuyển
đổi sổ tại tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục
đóng góp vào sự phát triển của tỉnh,
xây dựng Bắc Ninh trở thành thành
phố trực thuộc trung ương vào năm
2022, xây dựng thành công mô
hình thành phố thông minh đến
năm 2030n

l 3. PGD THUẬN THÀNH

Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3865988
l 4. PGD THÀNH PHỐ
Địa chỉ: Lô số 06/N16 dự án khu ĐTM đường Lê Thái Tổ,
phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3906.961
l 5. PGD PHỐ MỚI
Địa chỉ: Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3898168
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CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

NỖ LỰC VÌ MỘT THÀNH PHỐ
XANH - SẠCH - ĐẸP, VĂN MINH

C

ông ty cổ phần Môi trường
và Công trình đô thị Bắc
Ninh hoạt động trong lĩnh
vực cung cấp dịch vụ sự nghiệp
công và sản phẩm, dịch vụ công
ích đô thị với các mảng chính:
Thu gom, vận chuyển rác thải sinh
hoạt; quản lý hệ thống công viên
- cây xanh; điện trang trí, chiếu
sáng công cộng; quản lý và vận
hành nghĩa trang thành phố; quản
lý các công trình hạ tầng đô thị.
Công ty hiện có 588 lao động
và gần 30 đầu xe các loại. Khối
lượng các sản phẩm dịch vụ công
cộng đô thị và nhiệm vụ quản lý
khai thác, vận hành các công trình
đô thị tăng qua từng năm. Thời
gian qua, công ty đã triển khai
thực hiện xây mới, cải tạo, nâng
cấp hàng chục công viên, vườn
hoa, hàng trăm tuyến đường, dải
phân cách; Đầu tư mới, tiếp nhận
và đưa vào quản lý vận hành, bảo
trì có hiệu quả, an toàn tuyệt đối
hệ thống điện chiếu sáng, trang trí
đô thị.
Ngoài nhiệm vụ thường
xuyên, Công ty được tỉnh và thành
phố Bắc Ninh giao nhiệm vụ làm
chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án
chỉnh trang đô thị quan trọng.
Công ty đã tổ chức thu hồi gần 60
ha đất tại xã Phù Lãng (Quế Võ),
để xây dựng khu xử lý chất thải
tập trung của tỉnh Bắc Ninh, xây
dựng tuyến đường vào khu xử lý,
hoàn thành đưa vào sử dụng bãi
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l MINH HUẾ

Công nhân môi trường chăm sóc hoa trên dải phân cách

rác Đồng Ngo, Công viên Nguyễn
Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh),
xử lý xong điểm ô nhiễm nghiêm
trọng bãi rác Đồng Ngô và hàng
chục dự án chỉnh trang đô thị góp
phần quan trọng vào phát triển của
tỉnh và thành phố Bắc Ninh.
Thời gian qua, Công ty đã
thực hiện tốt hợp đồng đặt hàng
cung ứng sản phẩm dịch vụ công
ích đô thị, đảm bảo chất lượng,
tiến độ theo yêu cầu. Nổi bật như
Công ty đã triển khai nhiều giải
pháp sáng tạo, nâng cao hiệu quả
công tác thu gom rác thải sinh
hoạt. Trong 3 năm, từ 2019 -

2021, Công ty đã trồng mới được
hơn 12.000 cây xanh các loại.
Công tác bảo vệ, chăm sóc, cắt tỉa
cây xanh được thực hiện thường
xuyên; duy trì tốt việc chăm sóc
vườn hoa, công viên, thảm cỏ, hệ
thống điện chiếu sáng, đèn trang
trí vận hành hiệu quả.
Thời gian tới, công ty Cổ
phần Môi trường và Công trình đô
thị Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ
cơ giới hóa thu gom rác trên toàn
địa bàn, góp phần thay đổi bộ mặt
cảnh quan đô thị, vì một Bắc Ninh
sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh
phát triền bền vữngn
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CÔNG TY NAM HỒNG
Địa chỉ: Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3831.727 website: sanbatdongsannamhong.com.vn

Phương châm
“năng suất,
chất lượng,
hiệu quả
đúng tiến độ”
Tổng giám đốc Nguyễn Thế Nam

C

ông ty Nam Hồng thi công nhiều công trình trong và ngoài tỉnh được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát đánh giá
là Đơn vị thi công đạt tiến độ, đảm bảo yêu cầu về kỹ, mỹ thuật như: Nút giao khác mức giữa TL271 với QL1A
mới; Cải tạo, nâng cấp TL271; Đường qua khu du lịch Đền Đầm; Khu công viên cây xanh và tượng đài trung tâm
thành phố Từ Sơn; Cải tạo, nâng cấp TL295; Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ba Gia, Từ Sơn,
Đường Lê Thái Tổ 1, thành phố Bắc Ninh; Đường Lê Thái Tổ 2, thành phố Bắc Ninh; Cải tạo, nâng cấp TL295B giai
Khu nhà ở kêt hợp thương mại dịch vụ
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Trung tâm thương mại đồ gỗ mỹ nghệ

đoạn I, giai đoạn II; Khu đô thị mới phường Đình Bảng; Cải tạo, nâng cấp đường QL38 đoạn thành phố Bắc Ninh...

Công ty luôn nhận thức rõ về vị trí, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tập thể cán bộ Công ty luôn tích cực tham gia các phong trào
thi đua, đóng góp vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người nghèo ở địa phương.

toàn cảnh dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, trường
học, công trình công cộng, khu đô thị đồng kỵ thành phố từ sơn
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NINH BÌNH

THÀNH TỰU
30 NĂM TÁI LẬP TỈNH
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NINH BÌNH - THÀNH TỰU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH

30 NĂM TÁI LẬP TỈNH NINH BÌNH
THÀNH QUẢ CỦA KHÁT VỌNG ĐỔI MỚI
NGÀY 27/3/2020, TỈNH NINH BÌNH ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 200 NĂM DANH XƯNG NINH BÌNH
(1822 - 2022) VÀ 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH (1/4/1992 - 1/4/2022). SAU 30 NĂM, BẰNG NHIỀU QUYẾT SÁCH
TÁO BẠO, GIẢI PHÁP LINH HOẠT, NINH BÌNH ĐÃ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỚI NHỮNG ĐỔI THAY
VƯỢT BẬC.

l CHUNG THẮNG

N

gày đầu mới tái lập, là một
tỉnh thuần nông, xuất phát
điểm thấp, kinh tế - xã hội
gặp nhiều khó khăn, công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, phân tán,
hiệu quả sản xuất thấp, tình trạng
ô nhiễm môi trường do sản xuất
vật liệu xây dựng tràn lan. Tỷ trọng
nông, lâm nghiệp, thủy sản trong
cơ cấu GDP cao, chiếm tới 62,9%.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn
chỉ đạt 40 tỷ đồng, thu nhập bình
quân đầu người chưa đầy 1 triệu
đồng/năm. Hạ tầng kinh tế - xã hội
yếu kém, hệ thống giao thông, thủy
lợi, trường học, bệnh viện, trạm y
tế, nhà văn hóa đều thiếu, cơ sở
vật chất, trang thiết bị xuống cấp
nghiêm trọng. Đời sống nhân dân
gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo
trên 20%. Đội ngũ cán bộ thiếu và
không đồng bộ.
Thực hiện đường lối đổi mới
của Đảng, với tinh thần đoàn kết,
chủ động, sáng tạo và bằng nhiều
quyết sách táo bạo của các cấp lãnh
đạo tỉnh Ninh Bình qua nhiều thời
kỳ, đến hôm nay Ninh Bình đã đạt
được nhiều thành tựu quan trọng.
Quy mô nền kinh tế của tỉnh không
ngừng mở rộng, đến hết năm 2021,
GRDP của tỉnh đạt trên 72 nghìn tỷ
đồng, gấp 105 lần so với năm 1992.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tích cực, tỷ trọng công
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nghiệp, dịch vụ hiện chiếm 88,5%,
đồng thời có sự chuyển dịch giữa
các thành phần kinh tế và các vùng
trong tỉnh. Thu ngân sách năm
2021 đạt 22.094 tỷ đồng, vượt
18,7% dự toán, thu nội địa đứng thứ
16/63 tỉnh, thành phố và là tỉnh tự
cân đối ngân sách từ năm 2022. Giá
trị sản xuất công nghiệp đạt trên
100 nghìn tỷ đồng, đầu tàu là liên
doanh ôtô Hyundai Thành Công.
Nông nghiệp phát triển theo hướng
sản xuất hàng hóa bền vững, gắn
với thị trường. Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới đạt kết quả nổi bật, toàn tỉnh
có 98,3% xã đạt chuẩn nông thôn

mới, làm thay đổi hoàn toàn diện
mạo nông nghiệp, nông dân, nông
thôn Ninh Bình.
Du lịch của tỉnh có bước
chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt, từ
khi Quần thể danh thắng Tràng An
được UNESCO ghi danh là Di sản
Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, đã
tạo ra bước đột phá, mở ra cơ hội
lớn, đưa du lịch Ninh Bình phấn
đấu trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn.
Việc tập trung đầu tư hạ tầng
kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh cùng với đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, đã thu hút được

Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thị sát tình hình sản xuất tại Nhà máy Sản xuất Ô tô
Hyundai Thành Công

nhiều dự án FDI, công nghiệp phụ
trợ, công nghệ cao, thúc đẩy công
nghiệp tăng trưởng nhanh.
Chính sách phát triển nông
nghiệp và hỗ trợ nông dân được
thực hiện hiệu quả; nông nghiệp
chuyển đổi theo hướng sản xuất
hàng hóa, hình thức sản xuất tiên
tiến, giá trị sản xuất trên 1 ha đất
canh tác đạt 135 triệu đồng/ha;
hình thành các vùng, cơ sở chăn
nuôi tập trung, quy mô lớn theo
chuỗi giá trị. Phong trào xây dựng
nông thôn mới tiếp tục được nhân
dân đồng tình hưởng ứng, đạt nhiều
kết quả và đi vào chiều sâu; toàn
tỉnh có 117/119 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (đạt tỷ lệ 98,3%), có 17

xã nông thôn mới nâng cao, 11 xã
nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện,
1 thành phố được công nhận chuẩn
nông thôn mới và hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã
hội, củng cố quốc phòng, an ninh
đều đạt được những thành tựu quan
trọng. Đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân được nâng lên rõ
rệt, bộ mặt đô thị và nông thôn của
tỉnh có nhiều thay đổi theo hướng
sáng, xanh, sạch, đẹp.
Có được kết quả trên là do các
thế hệ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã
luôn có tầm nhìn chiến lược, đánh
giá đúng tiềm năng, nhận diện rõ
thách thức, nắm bắt định hướng

phát triển của đất nước. Ninh Bình
quyết tâm đổi mới với định hướng
phát triển đúng đắn, sáng suốt, phù
hợp với tiềm năng, lợi thế riêng có
của tỉnh, tận dụng tối đa vị trí địa chiến lược bằng việc đẩy mạnh liên
kết vùng và có giải pháp khuyến
khích hợp tác giữa các cấp chính
quyền và doanh nghiệp. Khai thác
phát huy các thế mạnh của địa
phương về lao động, thu hút đầu tư
FDI, huy động nguồn lực từ các tập
đoàn kinh tế tư nhân và phát huy thế
mạnh về du lịch của địa phương.
Kỷ niệm 200 năm danh xưng
Ninh Bình (1822 - 2022) và 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992
- 01/4/2022) là dịp để Ninh Bình
nhìn lại chặng đường đã qua để
tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và Nghị quyết đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm
kỳ 2020-2025). Ninh Bình sẽ tập
trung thực hiện 3 khâu đột phá và
6 chương trình trọng tâm, 14 nhiệm
vụ giải pháp, để phấn đấu đến năm
2025 trở thành tỉnh phát triển trung
bình khá, đến năm 2030 trở thành
tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng
sông Hồngn

75

NINH BÌNH - THÀNH TỰU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH

NGÀNH CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH:

DẤU ẤN
SAU 30 NĂM
TÁI LẬP TỈNH

SAU 30 NĂM TÁI LẬP, CÙNG VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TỈNH, NGÀNH
CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH ĐÃ CÓ
BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, KHẲNG
ĐỊNH VAI TRÒ LÀ NỀN TẢNG TRONG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG.

Công nghiệp bứt phá

Những năm đầu tái lập tỉnh,
Ninh Bình mới chỉ có vài chục
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Ngoài các doanh nghiệp do Trung
ương quản lý, các doanh nghiệp
sản xuất của địa phương hầu hết có
quy mô nhỏ, sản phẩm đơn điệu,
hiệu quả sản xuất - kinh doanh
thấp. Tiểu thủ công nghiệp phát
triển manh mún, nhỏ lẻ, thiếu định
hướng phát triển và thị trường tiêu
thụ. Thực hiện Nghị quyết các kỳ
Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Công
Thương Ninh Bình đã tập trung
mọi nguồn lực, thực hiện hàng loạt
giải pháp thúc đẩy phát triển công
nghiệp, thương mại và dịch vụ trên
địa bàn, đặc biệt là các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó
khăn, đẩy mạnh sản xuất.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản
xuất công nghiệp giai đoạn 1992 2021 tăng bình quân 21,6%/năm.
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Ông HOÀNG TRUNG KIÊN
Giám đốc Sở Công Thương

Giá trị sản xuất công nghiệp năm
2021 đạt trên 100.000 tỷ đồng,
tăng gần 300 lần so với năm 1992.
Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo
hướng khai thác có hiệu quả tiềm
năng, thế mạnh của tỉnh gắn với
thị trường, trong đó đã xác định
tập trung đầu tư, phát triển vào các
ngành công nghiệp chủ lực, mũi
nhọn như ngành công nghiệp sản
xuất, lắp ráp ô tô, điện tử và công
nghiệp hỗ trợ để tạo động lực phát
triển kinh tế.
Một số dự án đầu tư đã hoàn
thành và đưa vào sản xuất có những
đóng góp quan trọng cho tăng
trưởng ổn định của ngành công
nghiệp tỉnh giai đoạn vừa qua như:
Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp ô tô
công suất 80.000 xe/năm của Công
ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai
Thành Công Việt Nam; Nhà máy
Sản xuất, lắp ráp Camera môdul và
Linh kiện điện tử của Cty TNHH

Mcnex Vina; Nhà máy Thép
Kyoei; Nhà máy Sợi Lam Giang;
Nhà máy Sản xuất kính xây dựng
CFG;…
Nhằm duy trì sự phát triển
ổn định, bền vững trong lĩnh vực
sản xuất công nghiệp, ngành Công
Thương Ninh Bình xác định công
tác quy hoạch, định hướng phát triển
có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện
nay, toàn tỉnh đã quy hoạch 7 khu
công nghiệp, 25 cụm công nghiệp
trong đó 5/7 khu công nghiệp và
5/17 cụm công nghiệp đã thành lập
có tỷ lệ lấp đầy 100%, thu hút trên
60 nghìn lao động vào làm việc.
Các khu, cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh với hạ tầng đồng bộ đã đáp
ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất
để thu hút đầu tư và di chuyển cơ
sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và
làng nghề, góp phần giải quyết vấn
đề ô nhiễm môi trường làng nghề,
khu dân cư.

Cùng với phát triển công
nghiệp ở trình độ cao, sản xuất tiểu
thủ công nghiệp và phát triển làng
nghề được quan tâm hỗ trợ và có
bước phát triển mới. Ngành Công
Thương đã tập trung lồng ghép
nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ
phát triển làng nghề, các sản phẩm
kết hợp với bảo tồn và tôn vinh các
làng nghề, nghệ nhân. Đến nay,
tỉnh đã quyết định công nhận 76
làng nghề, 2 nghề truyền thống và
103 nghệ nhân nghề thủ công mỹ
nghệ.

Thương mại phát triển
nhanh, bền vững

Với những chính sách đúng và
trúng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, giai đoạn 1992 - 2021 cũng
đã chứng kiến bước chuyển mình
mạnh mẽ của hoạt động thương
mại.. Thương mại nội tỉnh đã đảm
bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ với
giá cả khá ổn định các mặt hàng
thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng
xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa,
doanh thu dịch vụ trên địa bàn

tỉnh giai đoạn 1992 - 2021 bình
quân tăng 20,5%/năm; riêng năm
2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt hơn
41.500 tỷ đồng, tăng hơn 226 lần
so với năm 1992.
Mạng lưới phân phối trên địa
bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn
chiều sâu; cơ sở vật chất từng bước
được cải tạo, đầu tư xây dựng mới,
các hình thức thương mại văn minh
ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong phân phối lưu thông. Đến
nay, trên địa bàn tỉnh đã 2 trung
tâm thương mại, 9 siêu thị, 110 chợ
và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, tạo
sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực
sản xuất và thương mại, phát triển
thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu mua
sắm của nhân dân trong tỉnh.
Ngoài ra, ngành Công Thương
còn tổ chức nhiều chương trình xúc
tiến thương mại, kết nối cung cầu,
tăng cường công tác bảo vệ quyền
lợi cho những nhà sản xuất chân
chính và người tiêu dùng. Trong
những năm qua, tình hình thị trường
trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, cân

đối cung cầu hàng hóa được đảm
bảo, đáp ứng các nhu cầu về sản
xuất và tiêu dùng của người dân,
không có tình trạng thiếu hàng, sốt
giá.
Cùng với thương mại nội địa,
ngành Công Thương Ninh Bình đã
thực hiện tốt vai trò cấp thông tin thị
trường, phổ biến, hỗ trợ cộng đồng
doanh nghiệp thực thi, tận dụng có
hiệu quả lợi ích từ các Hiệp định
thương mại tự do; triển khai nhiều
chương trình xúc tiến thương mại,
thương mại điện tử, quảng bá, giới
thiệu mặt hàng tiềm năng, có thế
mạnh của tỉnh nhằm tìm kiếm, mở
rộng thị trường xuất khẩu.
Nếu như năm 1992, kim ngạch
xuất khẩu của tỉnh mới đạt 2,5 triệu
USD thì đến năm 2021, kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa đã đạt 2.965,6
triệu USD, tăng gấp 1.186 lần so
với năm đầu mới tái lập tỉnh. Cơ
cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh
phát triển theo chiều hướng tích
cực, hàng công nghiệp chế biến
chiếm tỷ trọng trên 98%, ngày càng
có nhiều sản phẩm xuất khẩu mới
có hàm lượng công nghệ cao, giá
trị gia tăng lớn. Hiện nay, nhiều sản
phẩm của tỉnh như camera modul,
linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, xi
măng - clinker, nông sản chế biến,
thủ công mỹ nghệ, giày dép, quần
áo... đã được xuất khẩu sang thị
trường trên 80 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới. Những thành
tựu đã đạt được trong 30 năm qua
là động lực để ngành Công Thương
tiếp tục phấn đấu duy trì mức tăng
trưởng ổn định, bền vững, tạo cơ sở
vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng
Ninh Bình sớm trở thành một trong
tỉnh phát triển trong khu vực Đồng
bằng sông Hồngn
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH BÌNH:

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG KHO BẠC SỐ
l CẢNH HƯNG

30

năm qua (1/4/1992 - 1/4/2022), Kho bạc
Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã phối hợp
chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập
trung thu nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân
sách nhà nước theo mô hình tập trung (TCS), hệ thống
thanh toá, hạch toán phân chia nguồn thu cho các cấp
thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định, đóng góp quan
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thực hiện chủ trương hiện đại hóa ngành Tài
chính, KBNN Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và
quản lý nội bộ. Ngoài việc tiếp tục duy trì hoạt động
của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho
bạc (TABMIS), KBNN Ninh Bình đã ứng dụng các
chương trình công nghệ thông tin khác có kết nối với
hệ thống TABMIS để vận hành, kết nối, khai thác,
trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ cho quản lý thu,
chi ngân sách được khoa học, an toàn, chính xác.
Điển hình như hệ thống quản lý thu ngân sách nhà
nước theo mô hình tập trung (TCS), hệ thống thanh
toán điện tử song phương tập trung, hệ thống thanh
toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh toán điện
tử liên kho bạc tích hợp vào TABMIS...
Đến nay, các hoạt động nghiệp vụ tập trung thu,
kiểm soát chi, giao dịch thanh toán, thực hiện giao dịch
điện tử, cơ bản hình thành kho bạc điện tử và đang tiến
hành xây dựng kho bạc số theo chiến lược phát triển
KBNN giai đoạn 2021 - 2030.
Thời gian qua, KBNN Ninh Bình đã triển khai
thành công dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế
giữa Thuế - Hải quan - KBNN”, dự án tổ chức phối hợp
thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với
7 hệ thống NHTM: Ngân hàng TMCP Công Thương,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam,
Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Ngân hàng TMCP
Quân đội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu trên nền
tảng điện tử trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước đã
góp phần mở rộng không gian và thời gian thu ngân
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Hướng tới xây dựng Kho bạc 3 không: “Không khách
hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ”KBNN
Ninh Bình ngày càng ít khách hàng đến giao dịch trực
tiếp tại các điểm giao dịch

sách nhà nước (thu điện tử 24/24 giờ trong tất cả các
ngày qua hệ thống ngân hàng); giảm thời gian thực
hiện giao dịch thu, nộp ngân sách; tạo thuận lợi cho
khách hàng giao dịch; tăng cường thanh toán không
dùng tiền mặt. KBNN Ninh Bình đã chủ động đối
chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp
ngân sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ
quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời
tập trung nhanh các khoản thu ngân sách nhà nước góp
phần thực hiện vượt mức dự toán thu.
Trong công tác chi ngân sách nhà nước, KBNN
Ninh Bình đã từng bước kiểm soát các khoản chi ngân
sách nhà nước ở tất cả các cấp ngân sách (cả chi thường
xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản) theo quy định, đặc
biệt là sau khi có Luật Ngân sách nhà nước. Kịp thời báo
cáo, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền những khó
khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời, phục vụ tốt việc
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Qua kiểm soát chi đã giúp các đơn vị sử dụng
ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn,
định mức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý,
chi ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nướcn

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG NINH BÌNH

NỖ LỰC ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

N

ăm 2021, dịch Covid-19
kéo dài đã gây khó khăn
trong hoạt động của Cục
Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình.
Song nhận được sự quan tâm, hỗ trợ
của các cấp lãnh đạo địa phương,
sự chỉ đạo của Tổng Cục Quản lý
thị trường, đơn vị vẫn đảm bảo thực
hiện mục tiêu kép, góp phần ổn
định thị trường, bảo vệ lợi ích cho
người tiêu dùng và các nhà sản xuất
- kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.
Thời gian qua, Cục Quản lý thị
trường tỉnh Ninh Bình đã tập trung
chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường
kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng
thiết yếu; xử lý các đối tượng gian
lận thương mại, kinh doanh không
giấy phép, góp phần làm ổn định
thị trường giá cả, tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh; Tham mưu
xử lý các vụ việc vượt thẩm quyền,
hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân
theo quy định; Chỉ đạo các Đội
QLTT tập trung lực lượng triển
khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra
định kỳ. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy
chế về trách nhiệm và quan hệ phối
hợp hoạt động giữa các cơ quan
quản lý Nhà nước trong công tác
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả.
Đơn vị đã gắn công tác kiểm
tra, kiểm soát với việc tuyên truyền
giáo dục phổ biến pháp luật thương
mại cho mọi tầng lớp nhân dân, các
đối tượng kinh doanh hiểu và hoạt

l ANH THƯ

Kiểm tra định kỳ tại cửa hàng BabyMart

động theo đúng quy định của pháp
luật. Tổ chức cho các đối tượng sản
xuất - kinh doanh ký cam kết không
vi phạm các quy định của pháp
luật trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh. Tạo được sự thống nhất cao
giữa các ngành chức năng, các cấp
chính quyền địa phương trong công
tác quản lý thị trường.
Năm 2021 Cục Quản lý thị
trường Ninh Bình đã tiến hành kiểm
tra: 986 vụ (tăng 45 vụ so với thực
tế, trong đó xử lý 372 vụ; Tổng giá
trị thu phạt đạt: 3,9 tỷ đồng (gồm
phạt hành chính bằng tiền và trị
giá hàng hóa bán đấu giá); Thực
hiện nộp ngân sách nhà nước 1,4
tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương
597 triệu đồng.
Năm 2022, Cục Quản lý thị
trường Ninh Bình sẽ tập trung thực

hiện các nhiệm vụ được giao; Triển
khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát
và xử lý vi phạm theo đúng kế
hoạch sau khi được Tổng cục phê
duyệt; Chủ động theo dõi diễn biến
thị trường nhằm kịp thời phát hiện
những biến động về cung cầu.
Đơn vị sẽ chú trọng kiểm
tra kiểm soát các lĩnh vực có
tác động lớn đến kinh tế, xã hội
như: thực phẩm, xăng dầu, vật tư
nông nghiệp, dược phẩm, điện tử,
điện lạnh,...; Chủ động rà soát và
triển khai các hoạt động liên quan
đến công tác tổ chức, đào tạo bồi
dưỡng cán bộ công chức, xây dựng
cơ sở vật chất nhằm không ngừng
nâng cao hiệu quả hoạt động của
đơn vị góp phần vào phục hồi và
tạo đà phát triển kinh tế- xã hội
địa phương n
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CÔNG TY TNHH MTV ĐẠM NINH BÌNH:

TỪNG BƯỚC HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

VÀ CÓ LÃI

THÁNG 5/2008, NHÀ MÁY ĐẠM NINH BÌNH ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TẠI KCN KHÁNH
PHÚ, HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH VỚI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 667 TRIỆU USD, CÔNG
SUẤT THIẾT KẾ 560.000 TẤN URÊ/NĂM. THÁNG 11/2011, CÔNG TY TNHH MTV ĐẠM NINH
BÌNH (THUỘC TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM) ĐƯỢC THÀNH LẬP ĐỂ VẬN HÀNH NHÀ
MÁY. SAU HƠN 10 NĂM HOẠT ĐỘNG, CÔNG TY ĐÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ XẤP XỈ 3
TRIỆU TẤN URÊ; TỔNG DOANH THU 21.364 TỶ ĐỒNG, BÌNH QUÂN 2.136 TỶ ĐỒNG/NĂM;
TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 26%/NĂM.

l MINH HUẾ

T

hời gian qua, được sự quan
tâm của lãnh đạo Bộ Công
Thương và Tập đoàn Hóa
chất Việt Nam, Công ty TNHH
MTV Đạm Ninh Bình đã ổn định
bộ máy tổ chức, vừa khắc phục khó
khăn, vừa duy trì sản xuất - kinh
doanh, từng bước hoạt động hiệu
quả và có lãi.
Đến nay, Công ty đã làm chủ
công nghệ, hệ thống dây chuyền
đang vận hành ổn định, liên tục,
dài ngày. Trong hoạt động sản
xuất, Công ty đặc biệt quan tâm
và thực hiện tốt công tác bảo vệ
môi trường, đầu tư hệ thống quan
trắc khí và nước thải tự động theo
quy định.
Năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt
kế hoạch đề ra: Chạy máy đảm bảo
ổn định, an toàn và có lãi. Cụ thể,
sản lượng Urê sản xuất của Công
ty tăng 23% so với kế hoạch; Sản
lượng urê tiêu thụ tăng 27% so với
kế hoạch; Thời gian chạy máy là
302 ngày, nhiều hơn 56 ngày so
với kế hoạch; Tổng doanh thu đạt
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4.100 tỷ đồng, tăng 68% so với kế
hoạch. Bước sang năm 2022, trong
Quý I, lượng urê sản xuất và tiêu
thụ đạt gần 110 nghìn tấn. Tổng
doanh thu đạt 1.728 tỷ đồng, đạt kế
hoạch được giao.
Có được kết quả trên là do Ban
lãnh đạo Công ty luôn bám sát chỉ
đạo của Đảng, Chính phủ, UBND
tỉnh Ninh Bình, Tập đoàn Hoá chất

Việt Nam. Trong đó, Công ty chú
trọng làm tốt công tác phòng dịch
Covid-19, duy trì hoạt động nhập
vật tư liên tục và sản xuất, xuất bán
hàng ổn định. Đồng thời, Công ty
cũng đã thực hiện đúng chỉ đạo của
Chính phủ, Bộ Công Thương (tại
chỉ thị số 10/BCT ngày 23/8/2021)
về việc bình ổn giá urê trong nước,
đảm bảo an ninh lương thực.

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Đạm Ninh Bình

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham quan Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy

Đặc biệt, Công ty đảm bảo công
ăn việc làm cho gần 1.000 người lao
động với mức thu nhập bình quân 9
triệu đồng/người/tháng. Công tác an
sinh xã hội, chế độ chính sách, bảo
hiểm cho cán bộ, người lao động
cũng luôn được Công ty quan tâm.
Thương hiệu Đạm Ninh Bình ngày
càng khẳng định được vị thế trên thị
trường phân bón và được các đối tác
đánh giá cao.
Phát huy các giải pháp và bài
học kinh nghiệm, năm 2022, Công
ty tập trung nắm bắt cơ hội thị
trường, phấn đấu hoàn vượt mức các
chỉ tiêu được giao: Tổng sản lượng
urê sản xuất tiêu thụ đạt 420 nghìn
tấn; Giá trị sản xuất công nghiệp
thực tế và doanh thu đạt trên 4.000
tỷ đồng; Duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh có lãi, đời sống CBNV
ngày càng được nâng cao.
Trong công tác sản xuất, Công
ty chủ động xây dựng các phương
án kế hoạch cụ thể tập trung điều
hành toàn bộ dây chuyền vận hành

sản xuất ổn định, dài ngày với phụ
tải bám sát kế hoạch đã đề ra, làm
chủ thiết bị, công nghệ; Chủ động
gắn sản xuất với nắm bắt các biến
động của thị trường để điều chỉnh
sản xuất kinh doanh.
Trong công tác mua sắm, quản
lý vật tư đầu vào, nhất là nguồn
nguyên liệu than, Công ty không
ngừng tìm kiếm nguồn nguyên liệu
với giá cạnh tranh, đảm bảo đủ
nguồn than đáp ứng cho sản xuất,
chủ động nguồn vốn mua than,
tăng dự trữ tồn kho than trong mùa
mưa bão nếu điều kiện tài chính
cho phép.
Bên cạnh đó, Công ty tiếp
tục tìm kiếm nguồn cung cấp các
loại hóa chất và vật tư phục vụ sản
xuất tương đương về kỹ thuật và
có chi phí cạnh tranh góp phần
giảm chi phí sản xuất; Nâng cao ý
thức và trách nhiệm của người lao
động trong việc sử dụng hiệu quả
nguyên, nhiên vật liệu và sử dụng
điện, nước, dụng cụ lao động, dụng

cụ sửa chữa, vật tư, bảo hộ,....
Với công tác tiêu thụ, Công ty
chủ động triển khai chính sách bán
hàng theo mùa vụ phù hợp với yêu
cầu của khách hàng để đẩy lượng
hàng sản xuất vào thị trường, giữ
trước chân hàng khi hết mùa vụ.
Đồng thời xây dựng cơ chế bán
hàng với giá bán phù hợp để tận
dụng tối đa khả năng tiêu thụ urê
trong sản xuất công nghiệp, xuất
khẩu; Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng
thị trường tiêu thụ.
Mặc dù trước mắt còn nhiều
khó khăn, thách thức, song với
những bài học kinh nghiệm đúc rút
được trong hơn 10 năm xây dựng
và phát triển, Công ty TNHH MTV
Đạm Ninh Bình đang tiếp tục chủ
động, linh hoạt trong công tác quản
lý điều hành, đảm bảo sản xuất liên
tục, hiệu quả. Từ đó từng bước vươn
lên bằng năng suất, chất lượng,
xây dựng nền tảng vững chắc cho
những bước phát triển mớin
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NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH:

HOẠT ĐỘNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ

N

ăm 2021, tuy dịch bệnh
Covid-19 ảnh hưởng
không nhỏ đến quản lý,
điều hành sản xuất và vận hành các
tổ máy phát điện, nhưng Công ty
Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã
thực hiện tốt các mục tiêu tối ưu
hóa chi phí sản xuất, đầu tư phục
hồi, cải tạo nâng cấp thiết bị nhằm
kéo dài vận hành an toàn ổn định
cho Nhà máy.
Cụ thể năm 2021, sản lượng
điện sản xuất đạt 433,18 triệu
KWh (đạt 120,33% so với KH);
Điện thương phẩm đạt 390,84
kWh, bằng 120,44% so với kế
hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt
26,44 tỷ đồng (đạt 114,64%).
Nộp ngân sách nhà nước 38,40 tỷ
đồng. Hiện nay, Nhà máy Nhiệt
điện Ninh Bình góp phần quan
trọng trong việc cân bằng công
suất cũng như điện áp, chống quá
tải về công suất và điện áp cho hệ
thống truyền tải điện. Từ khi chính
thức vận hành, Nhà máy Nhiệt
điện Ninh Bình đạt sản lượng điện
phát lũy kế được hơn 22,7 tỷ kWh,
đóng góp đáng kể cho nền kinh tế
của địa phương và đất nước.
Trao đổi với Phóng viên Tạp
chí Công Thương, Ông Đường
Xuân Hồng - Phó tổng giám đốc
Công ty cho biết: Công ty đã được
cấp Giấy chứng nhận hệ thống
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 14001:2015
do Tổ chức chứng nhận DAS UK
phê duyệt và được UKAS công
nhận. Bên cạnh đó, Công ty cũng
đã lắp đặt bảng hiển thị công khai
minh bạch các thông số về môi
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Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân thăm và
làm việc tại Nhà máy

trường để phản ánh toàn bộ kết quả
quan trắc chất lượng khí phát thải
của ống khói đến cộng đồng dân cư
để có thể theo dõi các thông số môi
trường của Nhà máy. Chủ động
đo kiểm các thông số môi trường,
cung cấp và truyền dẫn số liệu đo
online môi trường khí thải về Sở
Tài nguyên và Môi trường.
Không những thế, để hạn chế
triệt để các yếu tố tác động xấu đến
môi trường, Công ty còn đặc biệt
quan tâm xử lý nước thải công nghiệp,
bãi thải xỉ được quy hoạch xây dựng
chống thấm, chống tràn và xây dựng
các hồ lắng trong để thu hồi nước, tái
sử dụng khép kín, không thải ra môi
trường; nước thải sinh hoạt đều trong
quy chuẩn cho phép.
Năm vừa qua công ty đã đảm
bảo việc làm và mức thu nhập bình
quân cho CBNV đạt từ 14 đến 15
triệu đồng/người/tháng. Tổ chức
tốt công tác phòng chống dịch

COVID-19, chăm lo đời sống và sức
khỏe cho người lao động, quan tâm
đặc biệt với đối tượng làm việc trong
môi trường nặng nhọc, độc hại.
Công ty đã tổ chức khám sức
khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp
cùng với các đợt nghỉ điều dưỡng
nâng cao sức khỏe cho người lao
động. Tham gia nhiều hoạt động an
sinh xã hội của ngành cũng như của
địa phương. .
Năm 2022, Công ty tiếp tục
giữ vững và nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu
nhập ổn định cho người lao động.
Tăng cường công tác quản lý, nâng
cao hiệu quả vận hành và sửa chữa
bảo dưỡng các tổ lò máy. Phấn đấu
sản lượng điện cao hơn kế hoạch
để tăng doanh thu và lợi nhuận;
thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế
kỹ thuật, sản lượng điện phát hơn
365 triệu kWh, tổng doanh thu hơn
738,92 tỷ đồngn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG

CHỦ ĐỘNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU,
TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH

N

hà máy kéo sợi Lam Giang
thuộc Công ty cổ phần Đầu
tư và Thương mại Lam
Giang đi vào hoạt động từ đầu năm
2017. Đây là công ty sản xuất sợi
đầu tiên của tỉnh Ninh Bình, trên
diện tích gần 5 ha trong Cụm công
nghiệp Ninh Phong với sản phẩm
sợi cọc, công suất 12.000 tấn/năm,
tổng số vốn đầu tư 900 tỷ đồng.
Xác định nhân lực là yếu tố
quyết định đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh nên từ những ngày đầu
thành lập, Công ty đã tập trung đầu
tư vào nguồn nhân lực chất lượng
cao. Đội ngũ cán bộ, công nhân
viên được cử đi đào tạo tại các đơn
vị có uy tín trong ngành sợi như:
Công ty CP sợi Thiên Nam - Bình
Dương, Công ty CP sợi Trà Lý
- Thái Bình, Công ty CP sợi 8/3Hưng Yên...
Hiện nay, Công ty đã có hơn
500 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên
có kiến thức và kinh nghiệm, thu
nhập bình quân ổn định ở mức 8
triệu đồng/người/tháng. Trong thời
gian tới, Công ty sẽ mở rộng sản
xuất, đầu tư thêm nhà xưởng và giải
quyết thêm việc làm cho khoảng

l MINH HUẾ
250 lao động, tăng thu ngân sách
cho địa phương.
Năm 2022, mục tiêu của nhà
máy kéo sợi đạt công suất 12.000
tấn/năm, doanh thu đạt 50 triệu USD.
Công ty tập trung hiện đại hóa máy
móc thiết bị, tiết kiệm năng lượng
để tăng sản lượng, giảm giá thành.
Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống
biến tần cho các thiết bị máy móc
để có thể điều khiển tốc độ phù hợp
cho máy móc và kết nối với hệ thống
máy trung tâm, giúp người vận hành
có thể thấy được hoạt động của hệ
thống, quản lý được các thông số vận
hành như: áp suất, lưu lượng, vòng
quay... Nhờ đó khâu điều chỉnh được
kịp thời, linh hoạt, các sự cố trên dây
chuyền sản xuất nếu có xảy ra cũng
sẽ được xử lý nhanh.
Công ty cũng tích cực thực
hiện mục tiêu của ngành Dệt may
Việt Nam hướng tới thay thế dần
nguyên liệu nhập ngoại, chủ động
nguồn nguyên liệu trong hoạt động
sản xuất - kinh doanh, góp phần
hạ giá thành sản phẩm, tăng khả
năng cạnh tranh của sản phẩm dệt
may Việt Nam trên thị trường trong
nước và thế giới. Với nền tảng sẵn

Trang thiết bị của Nhà máy được
đầu tư hiện đại

có, Công ty ngày càng mở rộng thị
phần ra các thị trường khó tính như
Nhật Bản, Châu Âu....
Với đặc thù là ngành có nhiều
trang thiết bị, nguyên liệu dễ cháy
nổ, do vậy Công ty cổ phần Đầu tư
và Thương mại Lam Giang luôn
nêu cao khẩu hiệu “An toàn để
sản xuất, sản xuất phải an toàn”.
Hàng năm Công ty thực hiện tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của
người lao động về an toàn sản xuất,
phòng chống cháy nổ; trang bị đầy
đủ đồ bảo hộ lao động; đo kiểm
môi trường lao động; thực hiện
diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa
chất định kỳ...
Không chỉ vậy, các biện pháp
xử lý chất thải trong quá trình sản
xuất, đảm bảo không ảnh hưởng tới
môi trường của khu vực, thực hiện
phòng, chống cháy nổ cũng luôn
được Công ty đặt lên hàng đầu.
Công ty thường xuyên báo cáo,
đánh giá tác động môi trường, chấp
hành đầy đủ các quy định liên quan
đến bảo vệ môi trường, qua đó bảo
đảm duy trì môi trường làm việc an
toàn, sạch đẹpn

Một góc trụ sở Công ty
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CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ:

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP
LÀ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP (CCN) ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI
PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP SẠCH, CÓ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO, CÔNG TY TNHH THIÊN
PHÚ NGÀY CÀNG KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VỮNG VÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG.

C

l CHUNG THẮNG

ông ty TNHH Thiên Phú được thành lập năm
2003 và hoạt động đa ngành nghề, trong đó
trọng tâm là lĩnh vực đầu tư hạ tầng CCN. Nắm
bắt chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình, cùng
sự ủng hộ tạo thuận lợi từ các cấp chính quyền và nhân
dân địa phương, Công ty tập trung đầu tư phát triển và
kinh doanh cơ sở hạ tầng các CCN xanh, đồng bộ, hiện
đại theo đúng quy hoạch và định hướng của tỉnh.
Đến nay Công ty đã được tỉnh chấp thuận làm
chủ đầu tư và hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng 3 CCN,
bao gồm CCN Gia Vân và CCN Gia Lập (huyện Gia
Viễn), CCN Văn Phong (huyện Nho Quan) có tổng
diện tích trên 150 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ
đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 80% với trên 20 dự án đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chủ yếu là sản xuất phụ
tùng ô tô, linh kiện điện tử, da giày,… qua đó thu hút,
tạo việc làm cho 12.000 lao động.
Thực hiện phương châm không đánh đổi môi
trường lấy tăng trưởng kinh tế, Công ty luôn đặt vấn
đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong quá trình phát
triển dự án. Các CCN do Công ty làm chủ đầu tư luôn
đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định, hệ thống xử lý
nước thải tập trung được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo
đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê
duyệt. Trong hoạt động, Công ty là đầu mối tin cậy kết
nối giữa chính quyền và các nhà đầu tư để hoàn thiện
các thủ tục triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ và
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Ông Đăng Đức Hiệp - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú

yên tâm sản xuất - kinh doanh. Công ty thường xuyên
hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư FDI trong các CCN
tuân thủ nghiêm theo pháp luật Việt Nam về công tác
bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, với cách quản lý sáng tạo, linh hoạt, thời
gian qua Công ty tích cực đồng hành hỗ trợ các nhà
đầu tư bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với nhiều
giải pháp cụ thể như: hỗ trợ 6 tháng phí bảo vệ môi
trường, 50% phí xử lý nước thải, 15% kinh phí mua
kit test Covid-19… để cùng các nhà đầu tư khắc phục
khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh.
Ông Đặng Đức Hiệp - Tổng giám đốc Công ty
TNHH Thiên Phú cho biết: đầu năm 2022 Công ty thu
hút được 2 dự án của 2 nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng
vốn hơn 1.800 tỷ đồng. Đây là minh chứng khẳng định
uy tín, vị thế của Công ty với các nhà đầu tư nước
ngoài và chính quyền địa phương.
Thời gian tới, Công ty tiếp tục xây dựng, mở rộng
và phát triển các CCN theo hướng xanh, sạch, thân
thiện với môi trường; Tạo mọi điều kiện thu hút các
nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại tìm hiểu cơ hội đầu
tư trên địa bàn tỉnh nói chung và các CCN của Công ty
đầu tư nói riêng nhằm góp phần đưa Ninh Bình thành
điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tưn

CHI NHÁNH XĂNG DẦU NINH BÌNH:

TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

C

l ANH THƯ

hi nhánh Xăng dầu Ninh Bình trực thuộc Công
ty Xăng dầu Hà Nam Ninh - Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam, được thành lập ngày 04/8/1992.
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay
Chi nhánh đã là một đơn vị chủ lực cung cấp xăng dầu
và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Thời gian gần đây, công tác kinh doanh của Chi
nhánh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 kéo dài, thị trường kinh doanh xăng dầu gia
tăng cạnh tranh khi có nhiều doanh nghiệp tham gia.
Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Hà
Nam Ninh, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đã triển
khai hoạt đông kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả,
thị phần và sản lượng bán hàng ngày càng tăng, đời
sống của CBCNV ngày một nâng cao.
Chi nhánh đã thiết lập ổn định thị trường trên tất
cả các kênh bán hàng gồm hơn 80 khách hàng nhượng
quyền thương mại bán lẻ xăng dầu, 30 khách mua buôn
tiêu dùng trực tiếp và hơn 245 khách ký hợp đồng dịch
vụ cấp lẻ tại 22 cửa hàng xăng dầu trực thuộc; 2 cửa
hàng tổng hợp. Sản lượng bán hàng năm 2021 toàn Chi
nhánh thực hiện đạt 72.523 m3 tấn xăng dầu, nộp ngân
sách Nhà nước 232 tỷ đồng.
Ngoài thế mạnh kinh doanh xăng dầu, Chi nhánh
còn chủ động phát triển kinh doanh các sản phẩm,
hàng hóa dịch vụ ngoài xăng dầu như: Dầu mỡ nhờn,
Gas hóa lỏng, Bảo hiểm Pjico,... Trong hoạt động,
Chi nhánh luôn chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học,

Cửa hàng xăng đầu

Ông Nguyễn Văn Lý - Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu
Ninh Bình

công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và quản
trị doanh nghiệp như các phần mềm hỗ trợ: ERP-SAP,
Egas, Agas; Quy trình 5S, bán hàng 5 bước hay dự án
“Thanh toán không dùng tiền mặt”,...
Mặt khác, Chi nhánh tăng cường công tác nhận
diện thương hiệu Petrolimex, không ngừng đầu tư nâng
cấp cửa hàng xăng dầu trực thuộc theo tiêu chuẩn mới
2D, 3D.
Để gắn kết phát triển bền vững với địa phương
và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XXII, Chi nhánh sẽ bám sát sự chỉ đạo
điều hành của Tập đoàn và Công ty Xăng dầu Hà Nam
Ninh về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiếp
tục điều hành công tác kinh doanh một cách tối ưu tiếp
cận giá cơ sở và mức “Lãi gộp điều tiết theo ngày”.
Đồng thời triển khai các dự án, giải pháp gia tăng sản
lượng trên tất cả các phương thức, đặc biệt là kênh bán
lẻ; Xây dựng hệ thống bán hàng ổn định, giữ vững thị
trường; Tiếp tục cơ cấu lại mặt hàng để điều chỉnh phù
hợp nhu cầu thị trường.
Thời gian tới, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đặt
mục tiêu tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn. Để thực hiện được mục
tiêu này, Chi nhánh cần sự hỗ trợ của Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh và sự
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo
tỉnh, các sở, ban ngành tại địa phương...n
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG SẢN XUẤT
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

N

l ANH THƯ

ăm 2021, giữa những khó khăn chung, ngành
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh
Bình vẫn có bước tăng trưởng vượt bậc, tiếp
tục khẳng định vị thế trụ đỡ của nền kinh tế địa phương.

Những con số ấn tượng

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm và thuỷ sản của
Ninh Bình năm 2021 tăng 2,87% so với năm 2020,
vượt 1,17% so với kế hoạch; Sản lượng lương thực có
hạt ước đạt 462 nghìn tấn, giá trị sản xuất trên 1ha đất
canh tác đạt trên 143 triệu đồng; Sản lượng thủy sản
ước đạt 63,3 nghìn tấn, tăng 7,5% so với năm 2020.
Toàn tỉnh có thêm 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP,
trong đó có 18 sản phẩm 4 sao và 10 sản phẩm 3 sao.
Chính sách phát triển nông nghiệp và hỗ trợ nông
dân ngày càng được thực hiện hiệu quả. Nông nghiệp
chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thức
sản xuất tiên tiến, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác
đạt 135 triệu đồng/ha. Từ đó hình thành các vùng, cơ sở
chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.Kim
ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2021 đạt 48,6 tỷ USD.
Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông
thôn Ninh Bình đã đổi thay từng ngày. Hệ thống hạ
tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ;
đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng
được nâng cao. GRDP bình quân đầu người hiện nay
đạt 71,5 triệu đồng, bình quân tăng 17,9%/năm.
Đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 117/119 xã đạt
chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 17 xã
đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 04 huyện: Hoa Lư, Gia
Viễn, Yên Khánh, Yên Mô đạt chuẩn huyện NTM,
thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ XDNTM,
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bình quân toàn tỉnh đạt chuẩn 18,7 tiêu chí/xã, không
còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tỉnh Ninh Bình phấn đấu
trở thành tỉnh NTM vào năm 2024.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho nông sản
địa phương

Giai đoạn 2022-2025 ngành Nông nghiệp sẽ tổ
chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các
nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển
kinh tế nông nghiệp, XDNTM giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục rà
soát, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ khó khăn giúp
người nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã khai
thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên đất, nước và
rừng; Thu hút các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn; Nâng cao ứng dụng khoa học kỹ thuật,
công nghệ cao, thông minh, tự động hóa và chuyển
đổi số trong nông nghiệp; Tăng tỷ trọng chế biến sâu
để nâng cao giá trị gia tăng; Phát triển các cụm liên
kết chế biến gắn với vùng nguyên liệu, kết nối với hệ
thống tiêu thụ trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, Ninh Bình đẩy mạnh hoạt động xây
dựng thương hiệu cho nông sản; Nâng cao năng lực
chế biến sau thu hoạch; Sản xuất các sản phẩm xuất
khẩu chính ngạch nhằm tăng giá trị kinh tế; Mở rộng
thị trường xuất khẩu tránh tình trạng lệ thuộc vào thị
trường truyền thống.
Mục tiêu năm 2022, Ninh Bình phấn đấu giá trị
tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt
từ 2% trở lên; giá trị trên 1ha canh tác đạt từ 148 triệu
đồng/ha; Phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 160 triệu
đồng/ha canh tác, tăng cường hơn nữa hiệu quả, giá trị
của nông sản địa phươngn

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NINH BÌNH

GÓP PHẦN NÂNG CAO
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN
l VĂN THẮNG

T

hời gian qua, Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật Ninh
Bình (Chi cục) đã tham mưu
kịp thời cho các cấp lãnh đạo tỉnh
ban hành các chủ trương chính sách
thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ
thực vật, chú trọng xây dựng các
mô hình sản xuất mới, hiệu quả,
giúp tăng năng suất, chất lượng
nông sản và nâng cao thu nhập cho
người nông dân.
Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục
diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn
đến sản xuất nông nghiệp, khó
khăn cho các doanh nghiệp trong
tiêu thụ các sản phẩm chế biến, cả
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu .
Được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung
quyết liệt, hiệu quả của UBND
tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Chi cục đã vượt qua
khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế
hoạch, nhiệm vụ đề ra. Phát huy
lợi thế của địa phương gắn sản xuất
nông nghiệp với nhu cầu thị trường
và thích ứng với thời tiết khí hậu,
tăng cường ứng dụng KHCN và
các quy trình sản xuất tiên tiến, nhờ
vậy sản lượng các loại nông sản
đáp ứng dồi dào cho nhu cầu trong
và ngoài tỉnh.
Giá trị lĩnh vực trồng trọt năm
2021 ước đạt 4.744 tỷ đồng (tăng
0,5% so với năm 2020), giá trị sản
xuất bình quân trên ha đất nông
nghiệp đạt 143 triệu đồng (tăng 3,2
triệu đồng); Tổng diện tích gieo
trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt

93,9 nghìn ha; Diện tích cây lâu
năm ước đạt 7,5 nghìn ha (tăng
2,1% so với năm 2020); Thực hiện
chuyển đổi 65,0 ha đất trồng lúa
kém hiệu quả sang hình thức khác.
Song song với đó, Chi cục đã
chủ động tham mưu cho Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND tỉnh ban hành các chủ
trương, biện pháp phòng trừ kịp
thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp
nhất thiệt hại do các đối tượng sinh
vật gây ra. Tổng diện tích nhiễm
các sinh vật hại là 75.430 ha (giảm
14,3% so với năm 2020).
Bên cạnh đó, Chi cục cũng đẩy
mạnh công tác cải cách thủ tục hành
chính. Công tác thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành, công tác quản lý vật
tư nông nghiệp dần đi vào nề nếp.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
liên quan để đôn đốc, hướng dẫn
tuyên truyền tới các HTX, bà con
nông dân về những biện pháp kỹ
thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng
trừ dịch hại trên các cây trồng đạt
hiệu quả tốt.
Với những nỗ lực và cố gắng,
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật tỉnh vinh dự được Chủ tịch
nước tặng thưởng Huân chương
Lao động hạng Ba vì đã có thành
tích xuất sắc trong giai đoạn từ năm
2015 đến năm 2019.
Để góp phần thi đua chào
mừng 30 năm năm tái lập tỉnh, năm
2022 Chi cục tập trung thực hiện
các mục tiêu của ngành: Gieo trồng,

chăm sóc 100.000 ha cây trồng các
loại, trong đó diện tích gieo trồng
các cây hàng năm là 93.000 ha đạt
năng xuất và sản lượng đề ra. Giá
trị sản xuất trồng trọt phấn đấu tăng
từ 0,3 - 0,5%.
Thực hiện có hiệu quả công
tác thanh, kiểm tra việc chấp hành
các quy định pháp luật trong lĩnh
vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch
thực vật. Khuyến khích nông dân
sử dụng các sản phẩm phân hữu
cơ, thuốc BVTV sinh học, hướng
tới hoạt động sản xuất nông nghiệp
xanh, bền vững...n
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TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM,
KHUYẾN NGƯ NINH BÌNH

TĂNG CƯỜNG CHUYỂN GIAO
TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT
l MINH HUẾ

L

à đơn vị đi đầu trong ứng dụng, chuyển giao
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp
tại Ninh Bình, năm 2021, Trung tâm Khuyến
nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư tỉnh Ninh Bình đã
thực hiện thành công 10 mô hình gồm 3 mô hình thuộc
lĩnh vực trồng trọt, 6 mô hình thuộc lĩnh vực chăn
nuôi; 1 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản.
Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng mô hình, đưa nhanh
các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật (BVTV ) vào sản xuất, Trung tâm đã xây
dựng thành công mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong
sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trong
nông nghiệp, đổi tư duy sản xuất của người nông dân.
Đến nay, 100% diện tích sản xuất trên địa bàn tỉnh
được làm đất bằng máy, >90% diện tích lúa được thu
hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Đặc biệt, mô hình
khuyến nông sử dụng máy bay không người lái để phun
thuốc BVTV, ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh được
áp dụng thành công tại xã điểm Khánh Trung (huyện
Yên Khánh).Đây cũng là một trong những xã đi đầu
toàn tỉnh trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông
nghiệp.
Ở lĩnh vực chăn nuôi, chương trình cải tạo đàn bò
theo hướng chuyên thịt bằng các giống bò tiềm năng,
năng suất cao như Laisind, Bladman, BBB; chương
trình cải tạo đàn dê bằng giống dê Boer… của Trung
tâm thực hiện trong nhiều năm đã góp phần gia tăng số
lượng đàn cũng như sản lượng, chất lượng thịt, đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng và phục vụ phát triển du lịch.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện nhiều mô
hình chuyển đổi các vùng đất lúa, đất màu, đất vườn
tạp kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá
trị kinh tế cao. Cụ thể như: Mô hình trồng cỏ làm thức
ăn chăn nuôi, mô hình trồng ổi Đài Loan, Thanh Long
ruột đỏ, mô hình trồng chuối, ổi kết hợp với nuôi trồng
thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 6 lần so
với trồng lúa.

88

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh
thăm và kiểm tra mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong
nhà bạt tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn

Năm qua, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội
nghị Xúc tiến liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp với chủ đề: “Áp dụng cơ giới hóa đồng
bộ và công nghệ thông minh trong sản xuất lúa”, với
sự tham dự của lãnh đạo phòng Nông nghiệp huyện,
xã, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở cung cấp máy
cấy, máy bay không người lái trong tỉnh có nhu cầu
liên kết sản xuất mạ khay, cấy máy và phun thuốc trừ
sâu, bón phân qua lá bằng máy bay không người lái.
Sau Hội nghị đã có một số cá nhân, đơn vị ký kết cung
ứng dịch vụ.
Đồng thời Trung tâm cũng xúc tiến liên kết sản
xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tại các tỉnh
Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, thực hiện
ký kết biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất lúa
chất lượng cao, an toàn theo hướng hữu cơ.
Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông, Khuyến
lâm, Khuyến ngư tỉnh Ninh Bình tiếp tục chủ động
liên kết “bốn nhà”, đẩy nhanh chuyển giao các tiến
bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao, sản xuất gắn với chuỗi liên kết, nâng cao giá trị
sản phẩm hàng hóan

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH:

GÓP PHẦN ĐỂ ĐÔ THỊ THÊM XANH
l MINH CHUNG

C

hào mừng sự kiện 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Bình
(01/4/1992 - 01/04/2022),
tập thể CBNV Công ty Cổ phần
Môi trường và Dịch vụ đô thị thành
phố Ninh Bình khẩn trương thực
hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp
phần tạo nên diện mạo đô thị xanh,
sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.
Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc
Công ty chia sẻ: Với sự chỉ đạo sát
sao của các cấp, các ngành, đặc biệt
là sự hỗ trợ tích cực của người dân,
Công ty đã tập trung nguồn lực,
khắc phục khó khăn, phát động các
phong trào thi đua trong toàn đơn
vị để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Hiện nay Công ty có 450 cán
bộ, công nhân viên chức, người
lao động. Công ty thực hiện quét,
gom rác trên 52 tuyến đường
chính, thu, gom rác khu dân cư
của 14 xã, phường thuộc thành
phố; thu gom, vận chuyển rác thải
sinh hoạt trung bình 120 tấn/ngày

Một góc thành phố Ninh Bình

vào bãi rác thung Quèn Khó, thôn
1, xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp để
xử lý.
Cùng với đó, Công ty thực hiện
quản lý vận hành hệ thống điện
chiếu sáng công cộng với hơn 375
tủ điện các loại; hơn 7.500 bóng
đèn chiếu sáng và chiều dài chiếu
sáng hơn 300 km; Vận hành 15
nút đèn tín hiệu giao thông; 3 bảng
điện tử… đáp ứng hoạt động chiếu
sáng tại các khu vực công cộng và
các tuyến đường. Công tác duy trì
cây xanh đường phố và thảm cỏ
giải phân cách được Công ty thực
hiện trên 30 tuyến đường nội thành
với diện tích gần 30 ha.
Dịch Covid-19 vẫn diễn biến
phức tạp, Ban lãnh đạo Công ty
đã chỉ đạo kịp thời toàn Công ty
thực hiện nghiêm công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19; Quan
tâm cải thiện điều kiện, môi trường
làm việc, gắn sản xuất kinh doanh
với an toàn vệ sinh lao động. Các

chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho
người lao động được Công ty thực
hiện đầy đủ kịp thời. Ban lãnh đạo
và tập thể CBNV Công ty đã có
nhiều giải pháp năng động, sáng
tạo, nâng cao hiệu quả, tăng doanh
thu, đồng thời phát huy tinh thần
đoàn kết, sáng tạo, tương trợ nhau,
gắn bó với đơn vị, tận tụy với công
việc của cán bộ, người lao động,
góp phần xây dựng hình ảnh tươi
đẹp cho thành phố Ninh Bình.
Kết quả năm 2021, Công tác
vệ sinh mội trường, chỉnh trang đô
thị cơ bản hoàn thành tốt, nhiều
nội dung vượt kế hoạch đề ra, chất
lượng mẫu mã sản phẩm công viên,
cây xanh, trang trí cảnh quan đẹp
đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần
đổi mới diện mạo thành phố thêm
rực rỡ, tạo không khí phấn khởi
chào đón sự kiện kỷ niệm 30 năm
tái lập tỉnh Ninh Bìnhn
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH:

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI
l VĂN THẮNG

T

rải qua 59 năm hình thành
và phát triển, Trường Cao
đẳng Y tế Ninh Bình đang
từng bước khẳng định vai trò, vị trí
của mình, trở thành địa chỉ tin cậy
cung cấp nguồn nhân lực Y - Dược
chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình
và cả nước.
Trong những năm qua, Nhà
trường luôn chủ động sáng tạo, đổi
mới chiến lược chương trình đào
tạo và phương pháp giảng dạy; xây
dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, môi
trường sư phạm lành mạnh, thân
thiện. Nòng cốt của Nhà trường là
87 cán bộ, đội ngũ giảng viên có
trình độ và kinh nghiệm (trong đó
có 2 Tiến sĩ và tương đương, 36
Thạc sĩ, 7 Chuyên khoa cấp I, còn
lại là đại học và trình độ khác).
Cơ sở vật chất Nhà trường được
đầu tư, nâng cấp gồm 16 phòng
học lý thuyết, 12 các phòng thực
hành, thực tập đảm bảo đạt chuẩn
với đầy đủ trang thiết bị phục vụ
cho công tác giảng dạy, học tập và
nghiên cứu khoa học; các lớp học
đều được lắp đặt đầy đủ các thiết
bị máy chiếu Projector, Camera
giám sát,… Hệ thống mạng LAN
hiện đại, thuận lợi cho học tập, khai
thác thông tin; hệ thống thư viện và
phòng đọc, sách tham khảo điện tử
trên trang Website của Trường.
Với sự đầu tư như vậy, những
năm học gần đây chất lượng đào tạo
của Nhà trường không ngừng được
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cải thiện và nâng cao. Nhà trường
chủ động đổi mới hình thức đào
tạo, nâng cao năng lực thực hành
nghề nghiệp bằng việc tăng thời
lượng học tập và thực hành tại các
cơ sở y tế như: Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Sản
Nhi, Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn,
Trung tâm Y tế Hoa Lư… đồng
thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin vào giảng dạy. Chính vì
vậy Nhà trường trở thành địa chỉ
đào tạo nhân lực y tế chất lượng, tin
cậy. Tỷ lệ học sinh - sinh viên tốt
nghiệp luôn đạt từ 99 - 100%; tỷ
lệ HSSV xếp loại học tập xuất sắc
đạt 0,5 - 1%; giỏi 12 - 15%; khá
75 - 80%.
Nắm bắt được nhu cầu thị

trường lao động quốc tế đối với
ngành nghề điều dưỡng, Nhà
trường đã chủ động phối hợp với
Cục Lao động ngoài nước, các tập
đoàn có uy tín trong nước và quốc
tế để đào tạo hệ điều dưỡng cung
cấp nguồn nhân lực cho một số thị
trường tại châu Á và châu Âu như:
Nhật Bản, Đài Loan, CHLB Đức...
tạo cơ hội nghề nghiệp cho HSSV
sau khi tốt nghiệp.
Phát huy kết quả đạt được, thời
gian tới, Nhà trường sẽ đẩy mạnh
công tác tuyển sinh và nâng cao
chất lượng đào tạo theo nhu cầu
xã hội. Thực hiện tuyên truyền và
làm tốt công tác quan hệ quốc tế để
tăng cơ hội giải quyết việc làm cho
HSSVn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1:

HƯỚNG TỚI ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
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rường Cao đẳng nghề LILAMA 1 tiền thân là
Trường Công nhân kỹ thuật lắp máy Ninh Bình.
Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Nhà
trường đã thu hút số lượng đông học sinh, sinh viên các
ngành, nghề đào tạo, xứng đáng là cái nôi đào tạo nguồn
nhân lực kỹ thuật cao cho địa phương và đất nước.
Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 hiện có 2 cơ
sở; Cơ sở 1 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với
diện tích đất sử dụng là 19.701,9 m2 và cơ sở 2 tại thị xã
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 49.298 m2.
Xác định số lượng học viên là then chốt trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển, nên Nhà trường đã đẩy
mạnh công tác tuyển sinh ngay từ đầu các năm học mới.
Riêng hệ Sơ cấp đào tạo lái xe ô tô, Nhà trường đặt ra
3 tiêu chí là: “Chất lượng, giá thành và tôn trọng người
học” nên luôn đáp ứng được sự hài lòng của học viên.
Trong 3 năm học gần đây, Nhà trường luôn tuyển
sinh vượt chỉ tiêu được giao về số lượng học viên. Năm
học 2021, nhà trường có 775 học viên (chỉ tiêu giao
490 học viên) theo học hệ Trung cấp và Cao đẳng, hệ
Sơ cấp đạt 1.300 học viên.
Nhà trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất,
mua thêm trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ
phát triển các nghề trọng điểm.
Qua kiểm định lựa chọn các trường đào tạo nghề
trên toàn quốc trong Dự án hợp tác giáo dục nghề
nghiệp giữa Việt Nam - CHLB Đức, Trường Cao đẳng
nghề LILAMA 1 đã vinh dự được chọn chuyển giao 2
nghề/22 nghề từ chương trình đào tạo của Đức là: Hàn
và Chế tạo thiết bị cơ khí; được phía Đức và Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện theo tiêu chuẩn của Đức để đào tạo trình độ Cao
đẳng cấp độ quốc tế.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Nhà
trường đã sắp xếp lại công tác tổ chức; triển khai đồng
bộ các giải pháp, đổi mới công tác quản lý, mô hình,
phương pháp dạy học. Nhà trường đã cử 8 giáo viên
dạy nghề Hàn và Chế tạo thiết bị cơ khí sang CHLB
Đức tập huấn, đào tạo…

Chuyên gia Đức kiểm tra đánh giá công tác đào tạo
theo chuẩn quốc tế nghề Hàn

Thầy giáo ThS. Phạm Duy Bảy - Hiệu trưởng Nhà
trường chia sẻ: “Định hướng của Nhà trường là đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và địa phương,
hướng đến thị trường nước ngoài; Khẳng định thương
hiệu, địa chỉ tin cậy, uy tín; Phát triển chất lượng giáo
viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
Nhà trường chủ động liên kết với các doanh nghiệp
tuyển dụng lao động để học viên, sinh viên có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp.
Hiện nay, nhà trường đang đào tạo thí điểm 2 lớp
gồm 32 em học sinh, sinh viên (mỗi lớp 16 em) theo
chương trình đào tạo của CHLB Đức. Các em tiếp thu
nhanh và thực hành thuần thục, tay nghề vững vàng,
đã cho ra những mẫu vật phẩm đẹp, chính xác. Khi
các em đạt trình độ A sẽ được CHLB Đức tiếp nhận
làm việc.
Thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1
đã đào tạo thành công nhiều thế hệ công nhân kỹ thuật
giỏi, bậc thợ từ 2/7 lên 3/7. Hàng ngàn học viên trưởng
thành từ ngôi trường này đã trở thành lực lượng lao
động nòng cốt trên các công trình của Tổng Công ty
Lắp máy Việt Nam. Thương hiệu của trường đã được
xác lập là một địa chỉ tin cậy uy tín trong đào tạo nghề
chất lượng caon
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ừa là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao
động (NLĐ), vừa đảm bảo tuân thủ nghiêm
các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch
COVID-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình
đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào
hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm cho NLĐ.

Kết nối việc làm qua kênh online

Theo ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm,
thay vì tổ chức tuyển dụng lao động trực tiếp tại sàn giao
dịch như trước đây thì hiện nay, Trung tâm đã tổ chức
các phiên giao dịch việc làm dưới hình thức online, đăng
thông tin tuyển dụng lên website để NLĐ trực tiếp trao
đổi với nhà tuyển dụng. Đồng thời chuyển tiếp thông
tin lên Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (Cục
Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để kết
nối cung - cầu lao động được rộng rãi hơn giữa các địa
phương trong cả nước.
Thực tế cho thấy, việc kết nối cung - cầu lao động
hiện nay không chỉ diễn ra trong từng địa phương, khu
vực mà còn là sự kết nối trong phạm vi rộng rãi hơn. Vì
vậy, việc áp dụng CNTT trong giao dịch việc làm trong
thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện
nay là một bước đi phù hợp. Ngay cả khi dịch bệnh được
khống chế thì việc ứng dụng CNTT trong các phiên giao
dịch việc làm vẫn sẽ là một cách làm cần duy trì và phát
huy để những doanh nghiệp ở xa vẫn có thể tuyển dụng
được lao động theo nhu cầu.
Chỉ tính riêng phiên giao dịch việc làm trong
tháng 11/2021, đã có 22 doanh nghiệp gửi nhu cầu
tuyển dụng về Trung tâm với gần 10.000 lao động.
Trong đó, Công ty TNHH Giầy ATHENNA Việt
Nam (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô) là đơn vị có số
lượng tuyển dụng nhiều nhất với 1.000 chỉ tiêu, thứ
hai là Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật
cao và du học Nhật Thành (huyện Đông Anh, Hà
Nội) với 800 chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động tại Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều DN trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp sản
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Giải quyết kịp thời thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho
người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

xuất, dẫn đến hàng nghìn công nhân, NLĐ bị thất nghiệp.
Nhằm hỗ trợ kịp thời NLĐ, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ
làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa
bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.
Năm 2021 Trung tâm đã tiếp nhận gần 5.000 người
nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BHTN. Trung tâm đã
làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho NLĐ khi đến
thực hiện chính sách BHTN. Trong đó, chú trọng việc
hỗ trợ cho những NLĐ trong giai đoạn mất việc làm và
tìm kiếm việc làm mới. Người lao động khi đến Trung
tâm cũng được tư vấn để chuyển đổi nghề nghiệp phù
hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu của bản thân khi
tái hòa nhập thị trường lao động.
Riêng đối với những lao động thất nghiệp, ngoài tư
vấn, giới thiệu việc làm, nếu chưa có nhu cầu tìm việc
mới, đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và giải quyết
các chế độ hưởng BHTN đúng quy định.
Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục cải cách thủ
tục hành chính, hướng dẫn NLĐ kê khai mở tài khoản
để thực hiện chi trả trợ cấp BHTN qua tài khoản đảm
bảo việc chi trả an toàn, chính xác, tiết kiệm thời gian và
chi phí cho người lao động; Triển khai tuyên truyền chế
độ chính sách BHTN cho NLĐ tại các doanh nghiệp và
trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thường
xuyên rà soát, tư vấn giới thiệu việc làm cho các lao
động trong suốt quá trình giải quyết và sau khi thôi
hưởng BHTNn
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