INDUSTRY AND TRADE MAGAZINE

Tiêu thụ nông sản
giữa làn sóng dịch Covid-19 thứ tư:

Chiến dịch bài bản

chưa từng có
Kinh nghiệm thực tiễn
từ việc điều tiết giá thép
và quặng sắt của Trung Quốc
Số 6 tháng 6/2021

1

2

CÔNG TY CP KINH DOANH THAN CẨM PHẢ - VINACOMIN
Địa chỉ: 170 đường Trần Phú, P. Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3862 202 - Fax: (0203) 3710 837

Chào mừng
96 NĂM

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT
ỆT NAM
(21-6-1925 - 21-6-2021)

3

4

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY THAN QUANG HANH - TKV
Địa chỉ: Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (0203) 3 717.457 * Fax: (0203) 3862.739
Website: www.quanghanhcoal.vn

CHÀO MỪNG
NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG
VIỆT NAM

21/6
(21/6/1925 - 21/6/2021)

Tuyên dương, khen thưởng gương Người thợ mỏ - Người chiến sỹ

Học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

5

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
GS.TS. Trần Thọ Đạt
GS.TS. Trần Văn Địch
GS.TS. Nguyễn Bách Khoa
GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê
GS.TSKH. Bành Tiến Long
GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh
GS.TS. Đinh Văn Sơn
GS.TSKH. Trần Văn Sung
PGS.TS. Lê Văn Tán
GS.TS. Phạm Minh Tuấn
GS.TSKH. Đào Trí Úc
GS.TSKH. Đăng Ứng Vận
GS.TS. Võ Khánh Vinh
TỔNG BIÊN TẬP
Nhà báo Đặng Thị Ngọc Thu
ĐT: 0968.939 668
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nhà báo Ngô Thị Diệu Thúy
ĐT: 024.2221 8228 - 0903.223 096
Nhà báo Phạm Thị Lệ Nhung
ĐT: 0912.093 191
TÒA SOẠN
Tầng 8, số 655 Phạm Văn Đồng,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Ban Trị sự - ĐT: 024.2221 8238
Fax: 024.2221 8237
Ban Thư ký - Xuất bản - ĐT: 024.2221 8230
Ban Truyền thông - ĐT: 024.2221 8239
Ban Chuyên đề - ĐT: 024.2221 8229
Ban Phóng viên - ĐT: 024.2221 8232
Trung tâm Thông tin Đa phương tiện
ĐT: 024.2221 8231
Email: online@tapchicongthuong.vn
Giấy phép hoạt động báo chí số: 60/GP-BTTTT
Cấp ngày 5/3/2013
Trình bày: Tại tòa soạn
In tại Công ty CP Phát triển In Việt Nam

CONG THUONG
INDUSTRY AND TRADE
MAGAZINE

ĐI TÌM CHỦ THỂ

CHO SẢN XUẤT
THÔNG MINH
18
5 vấn đề
doanh nghiệp cần quan tâm
khi triển khai sản xuất thông minh

22
Chiến lược phát triển
sản xuất thông minh
của một số quốc gia Châu Á

26

Tổng quan
về sản xuất thông minh
Website: www.tapchicongthuong.vn
Giá: 20.000đ

MỤC LỤC

12

54

28

Lắng nghe thực tiễn
để hoàn thiện
chính sách

Petrolimex:
65 năm ghi dấu ấn tiên phong
trong dòng chảy lịch sử

Giá thép và câu chuyện
tạo lập thị trường 		
lành mạnh

32

78

86

TKV sẵn sàng đáp ứng
chuẩn mực quản trị
doanh nghiệp quốc tế

Bắc Giang: Linh hoạt
tiêu thụ vải thiều
trong dịch Covid-19

EVNNPT:
Đảm bảo truyền tải
điện an toàn mùa
nắng nóng

CONTENTS
(38-39) INTERNATIONAL & INTEGRATION





COVID-19

Vietnam - South Korea seek to promote

Industrial, trade growth trend sustained despite

trade, industry partnership

(44-45) INVESTMENT & FINANCE

(40-41) FEATURES





become more popular

Vietnam to protect production at industrial

Demand for deposits soar as cashless payments

parks

(46-47) MARKETS

(42-43) NEWS

 Vietnam get opportunity to increase exports in rising



global demand

Australia: Vietnamese pipes, tubes neither

dumped nor subsidised

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
NGUYỄN HỒNG DIÊN GỬI THƯ CHÚC MỪNG
96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thân ái gửi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan quản lý báo chí; các
đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên các cơ quan truyền thông, báo chí!
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), thay mặt toàn
thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương, tôi xin gửi tới các đồng chí lời
cảm ơn chân thành, lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất!
Các đồng chí thân mến!
Cách đây 96 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền bá tư tưởng, tinh thần cách mạng tới đông đảo
các tầng lớp nhân dân cả nước trong số báo đầu tiên được chính Người sáng lập vào ngày 21/6/1925.
Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của người làm báo: Mỗi một cán bộ làm báo là một chiến sỹ
cách mạng với cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén giúp tuyên truyền đường lối lãnh đạo của Đảng,
cổ vũ nhân dân cùng đồng lòng đứng lên đấu tranh đập tan ách đô hộ để giành độc lập cho đất nước.
Trải qua gần một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò của mình trên mặt trận
đấu tranh tư tưởng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính
trị, kinh tế, xã hội.
Thưa các đồng chí,
Bộ Công Thương là cơ quan Chính phủ quản lý đa ngành, với nhiều lĩnh vực trọng yếu, phức tạp,
nhạy cảm, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế đất nước. Hoạt động của Ngành không
chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn đến hầu hết các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Mỗi quyết định
của Ngành đều có tác động đến kinh tế - xã hội, có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân.
Do vậy, để các quyết sách đó đi vào cuộc sống, Bộ Công Thương rất cần sự đồng hành của các cơ quan
truyền thông, báo chí trong việc cung cấp thông tin đến bạn đọc, cũng như phản ánh nguyện vọng của
người dân, doanh nghiệp để Bộ thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình.
Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan truyền thông, báo chí.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả
hơn nữa từ các đồng chí để ngành Công Thương hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xứng
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Một lần nữa nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí lời cảm ơn sâu
sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Nguyễn Hồng Diên
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban cán sự Đảng,
Bộ trưởng Bộ Công Thương

TIÊU ĐIỂM

TIÊU THỤ NÔNG SẢN GIỮA LÀN SÓNG DỊCH COVID-19 THỨ TƯ:

CHIẾN DỊCH BÀI BẢN
CHƯA TỪNG CÓ

VIỆT NAM ĐÓN NHẬN ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN THỨ 4 BÙNG PHÁT TẠI
NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ, KHI NHIỀU LOẠI NÔNG SẢN ĐANG ĐI VÀO VỤ
THU HOẠCH VỚI SẢN LƯỢNG LỚN. NGÀNH CÔNG THƯƠNG, MANG TRÊN
MÌNH SỨ MỆNH TIÊN PHONG, ĐÃ TRIỂN KHAI MỘT CHIẾN DỊCH TIÊU THỤ
NÔNG SẢN BÀI BẢN, HIỆU QUẢ VÀ TẤT NHIÊN LÀ HẾT SỨC ĐẶC BIỆT.

l THY THẢO
Chiến dịch đặc thù trong bối cảnh đặc biệt

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản thực tế không phải câu
chuyện xa lạ. Hàng năm, Bộ Công Thương vẫn phối
hợp với hệ thống phân phối trong nước và đối tác
nước ngoài để triển khai tổng thể các giải pháp hỗ trợ
lưu thông, tiêu thụ nông sản. Song, năm 2021, tiêu
thụ nông sản lại trở thành tâm điểm của ngành Công
Thương cả nước, đặc biệt mặt hàng vải thiều, âu cũng
vì sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19.
Tại Bắc Giang, hàng loạt nông sản tới vụ, sản
lượng lên đến hàng trăm nghìn tấn. Trong đó, riêng
vải thiều ước đạt 187.500 tấn. Lượng vải sớm đã tiêu
thụ được tính đến ngày 24/5 chỉ khoảng 3.700 tấn, bao
gồm 1.700 tấn xuất khẩu. Ngoài ra, Bắc Giang còn
hàng chục nghìn tấn rau, trái cây cho thu hoạch từ nay
đến cuối năm; chưa kể trên 70.000 tấn lợn, gia cầm,
thủy sản.
Không chỉ Bắc Giang, nhiều tỉnh, thành phố phía
Bắc bùng phát dịch Covid-19 đều chung nỗi lo mang
tên tiêu thụ. Nông sản nhiều, đối tác xuất khẩu không
thể vào thu mua trực tiếp vì dịch bệnh, đối tác trong
nước gặp khó trong lưu chuyển.
Yêu cầu đặt ra lúc này là khẩn trương khơi thông
dòng chảy hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, giữ
vững mục tiêu kép. Tiên phong trong chiến dịch, ngày
25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng
Diên đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT về việc tạo
điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ
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trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông
sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn.
Trong đó, tư lệnh ngành đề nghị sự vào cuộc của
toàn hệ thống, từ các đơn vị thuộc Bộ đến Sở Công
Thương các tỉnh, thành phố và Hiệp hội ngành hàng,
doanh nghiệp.
Mặt khác, Bộ Công Thương đã ban hành công văn
đề nghị các tỉnh biên giới phía Bắc chỉ đạo cơ quan,
lực lượng chức năng trên địa bàn và làm việc với chính
quyền nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi, tăng thời
gian thông quan đối với nông sản, đặc biệt thực hiện
luồng xanh cho quả vải. Đây cũng là nội dung mà Bộ
trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong công thư
và tại những buổi làm việc với đại diện các cơ quan
của Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Tại một cuộc họp với Hiệp hội Doanh nghiệp dịch
vụ logistics Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương đã
đề nghị các doanh nghiệp logistics tích cực phối hợp
thực hiện các giải pháp cho việc thúc đẩy vận chuyển,
lưu thông hàng hóa đảm bảo an toàn, thông suốt trong
tình hình dịch bệnh. Cần có biện pháp hỗ trợ như giảm
chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm phí vận chuyển, bốc xếp
hàng hóa để các doanh nghiệp có thể tăng cường thu
mua nông sản cho nông dân các địa phương có dịch,
trước tiên là Bắc Giang.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc
Giang ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Diên cho biết: “Bộ Công Thương sẽ
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan; UBND các tỉnh,

Nghi lễ Khai trương “Gian hàng vải thiều trên Sàn Alibaba.com và các Sàn Thương mại điện tử” trong khuôn khổ Hội
nghị trực tuyến Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2021

thành phố; các cửa khẩu để bảo đảm việc thông quan
một cách dễ dàng và thuận lợi, ưu tiên luồng xanh ở
các cửa khẩu chính ngạch, phối hợp với Bắc Giang
trong lưu thông hàng hóa, dịch vụ từ tỉnh đi các nơi và
ngược lại. Bộ Công Thương cam kết sẽ làm hết mình,
làm tròn trách nhiệm để kết nối cung ứng trong mọi
hoàn cảnh”.

Những “lần đầu” mang lại hiệu quả bất ngờ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, các
đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp triển khai hàng loạt giải
pháp ưu tiên tiêu thụ nông sản, trong đó xác định thị
trường trong nước là trọng điểm, kết hợp với duy trì thị
trường xuất khẩu truyền thống. Đơn cử, với vải thiều
Bắc Giang, chuyển từ tỷ lệ tiêu thụ nội địa 50% như
các năm trước sang đẩy mạnh lên tiêu thụ 70% tại thị
trường trong nước.
Vụ Thị trường trong nước đã có văn bản gửi các hệ
thống phân phối trên toàn quốc về việc tăng cường hỗ
trợ tiêu thụ quả vải và nông sản tỉnh Bắc Giang. Lần
đầu tiên, chiến dịch tiêu thụ nông sản huy động thành
công sự tham gia của các kênh đa dạng. Các hệ thống
phân phối lớn tại thị trường nội địa bắt tay với sàn
thương mại điện tử tổ chức bán hành tím Vĩnh Châu,
vải thiều Thanh Hà, vải thiều Lục Ngạn,… Ngoài ra,
các kênh giao hàng như Grab, Now, Baemin cũng đã
vào cuộc để đưa nông sản đến người tiêu dùng.
Lần đầu tiên, ngoài nhiệm vụ chuyên môn là kiểm
tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, lực lượng quản lý thị
trường đảm nhận thêm việc hỗ trợ tiêu thụ vải thiều

bằng cách phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các
công ty mở các điểm bán hàng lưu động giúp bà con
nông dân vùng dịch.
Lần đầu tiên, Cục Xúc tiến thương mại áp dụng thí
điểm ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm vải
thiều và một số nông sản khác, dù còn mới nhưng đã
nhận được phản hồi tốt từ các địa phương, các doanh
nghiệp thu mua hay kể cả các thị trường xuất khẩu như
Pháp, Nhật, Hàn Quốc…
Tất cả những nỗ lực này đã mang về kết quả tích
cực chưa từng có bất chấp khó khăn do dịch bệnh.
Đến hết ngày 16/6/2021, Bắc Giang đã tiêu thụ được
khoảng 122.162 tấn vải, trong đó tiêu thụ tại thị trường
trong nước gần 71.886 tấn (chiếm 58,8%), xuất khẩu
50.280 tấn (chiếm 41,2%). Như vậy, hiện nay Bắc
Giang đã tiêu thụ được 65,2% lượng vải thiều.
Trong khi đó, Hải Dương đã thu hoạch và tiêu
thụ được 48.000 tấn vải thiều, với tỷ lệ tiêu thụ nội
địa 56%, xuất khẩu 44%. Lượng vải còn lại của Hải
Dương ước tính chỉ khoảng 4.000 đến 6.000 tấn.
Câu chuyện hẳn không dừng lại ở quả vải thiều
Hải Dương hay Bắc Giang: Bộ Công Thương đang
tiếp tục phối hợp với các địa phương khác để kết nối,
hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Kết quả cụ thể sẽ cần thời
gian trả lời, nhưng chắc chắn những thành công từ
chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ nông sản bài bản vừa qua
sẽ là nền tảng quan trọng để ngành Công Thương
triển khai các hoạt động đồng bộ, hiệu quả hơn trong
thời gian tớin
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TIÊU ĐIỂM

LẮNG NGHE THỰC TIỄN
ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH

LIÊN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG - ĐỊA PHƯƠNG - DOANH
NGHIỆP SẼ LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ “THỰC TIỄN HÓA” CÁC CƠ CHẾ,
CHÍNH SÁCH, TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
NHỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NỀN TẢNG NHƯ PHỤ TRỢ, VẬT LIỆU, HÓA
CHẤT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG, CHỦ ĐỘNG THAM GIA VÀO CHUỖI CUNG
ỨNG XANH TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC, KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU.

l THẢO PHƯƠNG
Đặt nền tảng cho xây dựng
chuỗi cung ứng xanh

Giai đoạn vừa qua, dịch bệnh
bùng phát và diễn biến phức tạp đã
tác động lớn tới hoạt động sản xuất,
kinh doanh của cộng đồng doanh
nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp
thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thế nhưng, chính trong khó khăn
ấy, có những doanh nghiệp và địa
phương vẫn giữ vững sản xuất, duy
trì tăng trưởng công nghiệp, vững
vàng thực hiện mục tiêu kép với sự
hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ, ngành.
6 tháng đầu năm 2021, Hải
Dương đã phải trải qua 2 đợt dịch
lớn, bùng phát và tác động trực diện
tại nhiều doanh nghiệp thuộc các
khu công nghiệp. Quý I/2021, tỉnh
tăng trưởng âm khi các nhà máy
phải dừng hoạt động. Nỗ lực dập
dịch thành công, đến quý II, Hải
Dương đã hồi phục kinh tế mạnh
mẽ. Theo báo cáo của tỉnh, tính đến
30/5, tổng giá trị sản phẩm trên địa
bàn tỉnh tăng 3,9% so với cùng kỳ
năm 2020, với động lực tăng trưởng
chính đến từ ngành công nghiệp,
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chiếm 55%. Tỷ trọng công nghiệp
- dịch vụ chiếm tới 91% trong tăng
trưởng chung của tỉnh. Chỉ số sản
xuất công nghiệp tăng 8,2% so với
cùng kỳ năm 2020, giá trị sản xuất
công nghiệp tăng 8,7%, dự kiến có
thể đạt mức 9% khi kết thúc quý
II. Một số ngành sản xuất thế mạnh
như chế biến chế tạo, vật liệu xây
dựng, nhựa,… đều ghi nhận tăng
trưởng ở mức 2 con số.
Đơn cử, Tập đoàn An Phát
Holdings của Hải Dương đã giữ
vững tốc độ tăng trưởng ổn định
trong 6 tháng đầu năm. Các doanh
nghiệp thành viên của Tập đoàn
ghi nhận mức tăng trưởng doanh
thu hợp nhất ấn tượng, tăng khoảng
40-90% so với cùng kỳ năm 2020.
Năm 2021 cũng là năm quan
trọng với An Phát Holdings khi
Tập đoàn đẩy mạnh triển khai
nhiều dự án, đặc biệt đang gấp rút
chuẩn bị khởi công xây dựng nhà
máy nguyên liệu sinh học phân
hủy hoàn toàn PBAT An Phát lớn
hàng đầu Đông Nam Á. Với công
suất 30.000 tấn/năm, dự án không

những đáp ứng nguyên liệu đầu
vào cho các công ty thành viên
Tập đoàn mà còn tham gia vào
thị trường xuất khẩu, đưa An Phát
Holdings trở thành một trong số ít
các nhà cung ứng nguyên liệu xanh
trên toàn cầu, trực tiếp góp phần
giảm giá sản phẩm xanh.
Nhận thức sâu sắc về vai trò
của sản xuất công nghiệp đối với
tăng trưởng, lãnh đạo Hải Dương
cho rằng, một trong những đột
phá về tư duy và chiến lược phát
triển của tỉnh trong thời gian tới
sẽ là thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Đây là con đường tất yếu mà Hải
Dương muốn tiên phong đi đầu
trong cả nước, với vai trò đầu tàu
của An Phát Holdings. Trong đó,
Hải Dương xác định trụ cột là phát
triển công nghiệp công nghệ cao
và công nghiệp hỗ trợ; quy hoạch
sản xuất công nghiệp tập trung để
thu hút đầu tư nước ngoài vào hai
lĩnh vực này, qua đó tạo một hệ
sinh thái với đầy đủ các tiện ích và
hạ tầng cho doanh nghiệp tham gia
phát triển.

Đoàn công tác Bộ Công Thương trao đổi với Đại diện Tập đoàn An Phát Holdings

“Thực tiễn hóa” các cơ chế,
chính sách

Chia sẻ tại buổi làm việc với
tỉnh Hải Dương ngày 24/6 vừa
qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
khẳng định An Phát Holdings cũng
chính là một trong những đơn vị
tiên phong trong thực hiện những
định hướng chiến lược ngành Công
Thương, tập trung phát triển công
nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ
trợ và tiến tới là công nghiệp vật
liệu, công nghiệp hóa chất, công
nghiệp chế tạo - 3 trong 6 ngành
công nghiệp có tính chất nền tảng
hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Công Thương
đánh giá cao tầm nhìn đúng hướng
của doanh nghiệp, khi từ một xí
nghiệp nhỏ sản xuất nhựa chủ yếu
phục vụ trong nước, trải qua 19
năm, An Phát Holdings đã phát
triển trở thành một tập đoàn lớn với
17 công ty thành viên, tham gia vào
chuỗi cung ứng toàn cầu tại hơn 50
thị trường xuất khẩu thông qua nắm
bắt xu thế tất yếu là các sản phẩm

sạch, sản phẩm tự tiêu hủy và thân
thiện với môi trường.
Trong bối cảnh Việt Nam
cũng như các quốc gia đang thực
hiện tốt chiến dịch vaccine, rõ ràng
giai đoạn hậu Covid-19 mọi thứ sẽ
thay đổi, trong đó có sự phục hồi
của các nền kinh tế và nhu cầu cho
chuỗi cung ứng. Để nắm bắt được
cơ hội này, Bộ trưởng Nguyễn
Hồng Diên cho rằng, trước hết, An
Phát Holdings cần đẩy nhanh hơn
nữa tiến độ của các dự án chiến
lược, trong đó có nhà máy sản xuất
nguyên liệu xanh đang chuẩn bị
khởi công xây dựng, để đón đầu
nhu cầu tăng trở lại của thị trường
toàn cầu.
Các doanh nghiệp nói chung
cũng cần nhìn nhận lại để có được
một chiến lược mới phù hợp hơn,
tiếp tục tái cấu trúc mạnh mẽ thông
qua đa dạng hóa sản phẩm, hướng
đến phát triển các sản phẩm nguyên
liệu, linh kiện cho ngành công
nghiệp chế tạo, cơ khí, điện tử.
Theo người đứng đầu ngành

Công Thương, cần có sự kết nối,
gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp
với các cơ quan quản lý nhà nước
tại địa phương và Trung ương, từ
cấp ủy, chính quyền tỉnh, ngành
Công Thương địa phương, đến các
Bộ, ngành như Bộ Công Thương,
Bộ Khoa học và Công nghệ,… để
nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp
thời trong quá trình thực hiện ý
tưởng và chiến lược phát triển của
mình. Mặt khác, doanh nghiệp có
thể phản hồi, kiến nghị lại về những
cơ chế, chính sách cần thiết.
Ngành Công Thương vừa qua
đã ban hành Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết XIII
của Đảng. Theo đó, bên cạnh việc
tiếp tục khai thác, phát huy lợi thế
của kinh tế đối ngoại thông qua các
Hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới (FTA) mà Việt Nam đã ký với
các quốc gia và các vùng lãnh thổ,
nhằm phát triển cân đối và nâng cao
nội lực của nền kinh tế đất nước,
ngành Công Thương xác định trọng
tâm thời gian tới là thực hiện mục
tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, và bước đi ban đầu chính
là phát triển các ngành công nghiệp
nền tảng.
Bộ Công Thương cam kết sẽ
có sự phối hợp chặt chẽ với chính
quyền, các ngành chức năng của địa
phương để tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển thông qua
công cụ điều hành chính sách. Với
những doanh nghiệp tiên phong theo
đuổi mô hình phát triển công nghiệp
nền tảng như An Phát Holdings,
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày
tỏ hy vọng các địa phương sẽ quan
tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp
cũng như ngành Công Thương có
thể triển khai thành công những
định hướng phát triển bền vững mới
trong thời gian tớin
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ĐI TÌM CHỦ THỂ

TÁI CƠ CẤU

CHO SẢN XUẤT
THÔNG MINH
NẾU CHỈ TẬP TRUNG VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP,
CHÚNG TA SẼ ĐI SAU CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN TỪ 3-4
THẬP KỶ TRỞ LÊN. NHƯNG NẾU ĐƯA CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TẤT CẢ
CÁC NƯỚC ĐỀU CÙNG CHUNG VẠCH XUẤT PHÁT

l NGUYỄN VĂN
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ọi doanh nghiệp đều có cơ hội tiếp cận
với sản xuất thông minh ở nhiều cấp
độ khác nhau. Những doanh nghiệp
lớn, có tiềm lực tài chính có thể đầu tư những dây
chuyền sản xuất thông minh có giá hàng triệu
USD. Các doanh nghiệp nhỏ, tùy vào nhu cầu
cấp bách, cũng có thể chọn cho mình những phần
mềm quản trị sản xuất, tồn kho hay chuỗi cung
ứng có giá trị tính bằng triệu VND. Công nghệ
thông tin trong kỷ nguyên 4.0 mở ra cuộc chơi
khá công bằng. “Điều kiện” duy nhất để tham gia
là sẵn sàng chuyển đổi.

Tự thu thập dữ liệu, tự ra quyết định

Trước đây, Sơn Hà - Tập đoàn cung cấp
thiết bị về nước và nhà bếp, thường sản xuất theo
kế hoạch tháng, hoặc theo đơn hàng đặt trước.
Nhưng từ khi áp dụng phần mềm quản lý doanh
nghiệp ERP, quá trình sản xuất trở nên linh hoạt
hơn. Mỗi khi có đơn hàng bất kỳ, với số lượng
bất kỳ từ khách hàng, có thể chuyển ngay thông
tin đến đơn vị sản xuất, đơn vị vật tư, tài chính…
Công nghệ này đã giảm thiểu tối đa thời gian
logistics, thời gian vận chuyển đưa hàng tới tay
người tiêu dùng, giảm thời gian tồn kho, đáp ứng
ngay nhu cầu cho khách hàng một cách nhanh
chóng và chính xác nhất.
Đây là một trường hợp sản xuất thông minh
điển hình: Số hóa toàn bộ quy trình sản xuất và
phân phối của doanh nghiệp để thu thập dữ liệu
số và khai thác các dữ liệu đã lưu trữ. Số hóa giúp
quá trình sản xuất và phân phối của doanh nghiệp
thiên biến vạn hóa hơn, tạm biệt khâu lên chỉ tiêu
kế hoạch từ đầu năm, đầu quý, đầu tháng một
cách võ đoán, thủ công. Nói cách khác, với dữ
liệu đã được số hóa trên các mặt quản trị sản xuất,
nhân sự, khách hàng, chuỗi cung ứng, vật tư, tài
chính… cho phép doanh nghiệp có thể phản ứng
tức thời với thị trường.
Số hóa giúp doanh nghiệp xây dựng một quy
trình sản xuất toàn diện, bao gồm lập kế hoạch
sản xuất, theo dõi tiến độ đơn hàng, kiểm soát
chất lượng, quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng,
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, truy cứu thông tin
khách hàng; hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản trị tài

chính, doanh thu, chi phí; tập hợp dữ liệu đưa lên
hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo
cáo quản trị…
Các nhà máy thuộc Tập đoàn Sơn Hà đã thay
những máy cắt, dập inox cơ khí bằng hệ thống
mới có khả năng thu thập dữ liệu. Khi máy cắt,
dập tấm inox, nó sẽ liên tục so sánh với thiết kế
để biết khi nào dừng lại. Chiều dài, tiết diện mỗi
tấm inox đã cắt, dập liên tục truyền về, lưu trữ tại
một máy chủ trung tâm để kiểm soát độ hao mòn
của lưỡi cưa, búa dập; tự động cập nhật thời gian
cắt, dập mỗi tấm inox, tự động báo thời hạn bảo
trì máy, không phải đợi hỏng mới sửa...
Nói đơn giản, sự kết nối giữa công nghệ sản
xuất, máy tính, và giải pháp internet vạn vật,
đã hướng công việc lập kế hoạch của một phân
xưởng, nhà máy sản xuất thông minh trở thành
quá trình tự thu thập dữ liệu, tự ra quyết định dưới
sự giám sát của con người.

Bứt phá nhanh, liên tục

Không phải doanh nghiệp nào cũng có khả
năng tài chính và tầm nhìn chiến lược như Sơn
Hà. Vì vậy, đã có ý kiến cho rằng, với trên 97%
doanh nghiệp nước ta thuộc loại vừa và nhỏ,
trong đó có 93,7% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ,
thì nên tập trung nguồn lực chuyển đổi từ công
nghiệp 2.0 (cơ khí) hiện nay lên công nghiệp 3.0
(tự động hóa ở một số khâu then chốt) trước đã.
Chủ nhân của công nghiệp 4.0 hay sản xuất thông
minh trước hết và chủ yếu dành cho 2 loại hình
doanh nghiệp trong nước có điều kiện, và doanh
nghiệp FDI. Con đường tắt của doanh nghiệp vừa
và nhỏ là phấn đấu lọt vào hệ sinh thái của 2 loại
hình doanh nghiệp nói trên để tận dụng chuyển
giao, hoặc tạo lợi thế trong đầu tư cho sản xuất
thông minh. Ý kiến này được củng cố với lập
luận tất cả các nước công nghiệp phát triển đều
tuần tự đi từ 2.0 lên 3.0 rồi 4.0.
Nhưng nếu phát triển tuần tự, những nước
đang phát triển như Việt Nam có nguy cơ tụt hậu.
So với mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII
đặt ra: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có
công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2030
là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại;
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đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thì việc phát
triển dù có mạnh mẽ nhưng tuần tự trong thời gian
qua sẽ rất khó đạt mục tiêu. Một minh chứng rõ ràng
là sự đóng góp của khu vực công nghiệp - xây dựng
vào GDP trong 5 năm gần đây 2016 - 2020 theo
hướng tăng lên, nhưng gần như không có sự bứt phá:
32,72%; 33,34%; 34,28%; 34,49%; và 33,72%.
Một nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cũng chỉ ra Việt Nam đứng sau Hàn Quốc khoảng 40
năm, sau Thái Lan 14 năm, sau Philipines 6 năm. Từ
đó đi đến kết luận: Đi sau mà muốn đuổi kịp thì chỉ
có cách phải chạy nhanh, chạy liên tục.
Nói tóm lại, nếu chỉ tập trung vào phát triển công
nghiệp, chúng ta sẽ đi sau các nước phát triển từ 3-4
thập kỷ trở lên. Nhưng nếu đưa công nghệ thông tin
vào sản xuất công nghiệp, tất cả các nước đều cùng
chung vạch xuất phát. Do đó, tháng 3 năm 2018, Bộ
Chính trị ban hành Nghị quyết 23 về định hướng xây
dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tháng 9 năm
2020, Chính phủ ban hành Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Ở cả giai
đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2030-2045 đều
nhấn mạnh đến ưu tiên phát triển công nghệ thông
tin vào phục vụ phát triển công nghiệp:
“Giai đoạn đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát
triển một số ngành công nghiệp như: Công nghệ
thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình
độ tiên tiến của thế giới nhằm tạo ra nền tảng công
nghệ số cho các ngành công nghiệp khác”; “Giai
đoạn 2030 - 2045, tập trung ưu tiên phát triển các
thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông
tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự
động hoá, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ
sinh học”.
Với chính sách ưu tiên nêu trên, ai sẽ là chủ thể
chính của sản xuất thông minh tại nước ta? Trong
phần 4 “Chính sách phát triển doanh nghiệp công
nghiệp”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đưa ra chính
sách khuyến khích với mọi thành phần kinh tế, từ
doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân và
doanh nghiệp FDI. Điều đó có nghĩa, chủ thể được
khuyến khích không phải là thành phần kinh tế nào
đó, mà là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
hướng đến sản xuất thông minh, nhằm “tạo bước đột
phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh
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tranh của sản phẩm công nghiệp” - Nghị quyết 23
của Bộ Chính trị.
Trên thực tế, mọi doanh nghiệp đều có cơ hội
tiếp cận với sản xuất thông minh ở nhiều cấp độ khác
nhau. Những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài chính
có thể đầu tư những dây chuyền sản xuất thông minh
có giá hàng triệu USD. Các doanh nghiệp nhỏ, tùy
vào nhu cầu cấp bách, cũng có thể chọn cho mình
những phần mềm quản trị sản xuất, tồn kho hay
chuỗi cung ứng có giá trị tính bằng triệu VND. Công
nghệ thông tin trong kỷ nguyên 4.0 mở ra cuộc chơi
khá công bằng. “Điều kiện” duy nhất để tham gia
là sẵn sàng chuyển đổi. Có thể nói, chủ thể của sản
xuất thông minh là những doanh nghiệp sẵn sàng đưa
công nghệ thông tin vào sản xuất.

Bài học xã hội hóa

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
23 cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng,
Chính phủ, cũng như sự bứt phá trong phát triển công
nghiệp đã trở thành vấn đề cấp bách. Hướng đến sản
xuất thông minh không chỉ là câu chuyện của ngành
Công nghiệp. Nó liên quan đến hàng loạt vấn đề,
từcông nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông, cơ sở dữ
liệu, cho đến tài chính, đất đai, nhân lực, đào tạo, sở
hữu trí tuệ, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn…
Do Chương trình hành động của Chính phủ mới
ban hành tháng 9 năm 2020, nên việc Chính phủ
“đặt hàng” cho nhiều bộ ngành mới đang ở giai đoạn
triển khai.
Trong khi chờ các bộ, ngành hoàn thành các đề
án, chương trình nói trên, chúng ta vẫn có các công
cụ khác, như Chương trình Quốc gia phát triển công
nghệ cao đến năm 2030 mới được Chính phủ phê
duyệt đầu năm nay. Trong đó, nhiều công nghệ sản
xuất thông minh được ưu tiên phát triển như Công
nghệ sản xuất linh hoạt (FM), công nghệ sản xuất
tích hợp (CIM), công nghệ sản xuất thông minh
(IMS); công nghệ thiết kế, chế tạo máy công cụ điều
khiển số (CNC); công nghệ lưới điện thông minh…
Chúng ta đang có thuận lợi là có thể kế thừa những
bài học kinh nghiệm thành công khi thực hiện Chương
trình Quốc gia phát triển công nghệ cao của giai đoạn
trước. Giai đoạn 2011-2020 kinh phí dành cho công
nghệ cao hạn hẹp, chỉ đạt bình quân trên 50%, song
những người làm công tác khoa học công nghệ của

Bộ Công Thương xác định được cách tiếp cận mới, chủ
động lựa chọn những dự án tốt, ưu tiên cho đối tượng
doanh nghiệp. Chuyển trọng tâm hỗ trợ từ nghiên cứu
cơ bản sang nghiên cứu phát triển sản phẩm; đẩy mạnh
sự phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu với lực lượng khoa
học của các doanh nghiệp nhằm thương mại hóa sản
phẩm, có khả năng sản xuất theo quy mô công nghiệp.
Đặc biệt, thống kê số liệu cho thấy, một kết quả
nổi bật của Chương trình công nghệ cao do Bộ Công
Thương thực hiện giai đoạn 2016-2020 so với giai đoạn
trước là huy động nguồn vốn ngoài ngân sách gia tăng
mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2013-2015, nguồn vốn huy

động ngoài ngân sách của các dự án được phê duyệt
chiếm 54% tổng nguồn vốn thực hiện. Giai đoạn 20162020, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách chiếm trên
80% tổng nguồn vốn thực hiện.
Hai bài học chuyển trọng tâm hỗ trợ từ nghiên cứu
cơ bản sang nghiên cứu phát triển sản phẩm và huy
động nguồn vốn ngoài ngân sách từ các doanh nghiệp
cho các dự án có thể áp dụng cho những dự án hỗ trợ
doanh nghiệp sản xuất thông minh. Và như thế, cùng
với sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ thể của sản xuất thông
minh cũng sẽ đóng góp nguồn lực của mình vào các
dự ánn
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ÔNG NGUYỄN QUÂN - CHỦ TỊCH HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM:

CÓ 5 VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM
Cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như cốt lõi của sản xuất thông minh chính là
chuyển đổi số. Vậy tôi cho là có 5 vấn đề mà doanh nghiệp muốn chuyển đổi số thì phải quan tâm.
Thứ nhất, công tác chuẩn bị cho cơ sở vật chất của doanh nghiệp sản xuất. Cơ sở vật chất, trang
thiết bị, máy móc của doanh nghiệp có tương thích với công nghệ số hay không? Nếu như chúng ta
chưa có các máy gia công CNC, chưa có các robot công nghiệp, thì chắc là chúng ta rất khó có thể
tự động hóa dây chuyền sản xuất và chuyển đổi số thành công.
Thứ hai, chúng ta phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Đây là vấn đề rất nhiều
doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn đang thiếu. Gần như các doanh nghiệp của chúng ta 70% 80% còn chưa quan tâm đến quá trình chuyển đổi số, chưa chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao
cho chuyển đổi số.
Thứ ba, các doanh nghiệp trước khi tiến hành đổi số cần phải cân nhắc lựa chọn sản phẩm của
mình, lựa chọn công nghệ của mình phù hợp với thời đại công nghệ số. Nếu chúng ta sản xuất sản
phẩm mà chỉ bằng lao động thủ công, nếu chúng ta lựa chọn công nghệ lạc hậu, chúng ta không thể
chuyển đổi số thành công
Thứ tư, là bước số hóa hay chúng ta gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động của doanh
nghiệp. Chúng ta số hóa toàn bộ hoạt động doanh nghiệp theo tư duy của công nghệ số. Từ nhân
lực tổ chức tới công nghệ thiết kế sản phẩm, dây chuyền sản xuất, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm
đầu ra, thị trường và mọi biến động có tác động đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp phải được
xây dựng thành cơ sở dữ liệu. Và điều mà chúng tôi quan tâm là cơ sở dữ liệu này phải đồng bộ với
cơ sở dữ liệu chung, để sau này có thể tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Nó cũng phải tương thích
với cấu trúc cơ sở dữ liệu mà thế giới đang sử dụng, như vậy chúng ta mới có thể khai thác được cơ
sở dữ liệu quốc gia và toàn cầu.
Thứ năm, chúng ta lựa chọn công nghệ số để tích hợp tất cả những công đoạn sản xuất cũng
như khai thác được những cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã số hóa để có thể tạo thành một dây chuyền
sản xuất tự động hóa ở trình độ cao và được điều khiển bởi công nghệ thông minh mô phỏng theo
tư duy con người.
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ÔNG NGUYỄN THẾ TRUYỆN - GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU
ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HOÁ (BỘ CÔNG THƯƠNG):

NHÀ NƯỚC CẦN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HỖ
TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
THÔNG MINH
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hướng đến sản xuất thông minh mạnh mẽ hơn
nữa, trước tiên Nhà nước cần xây dựng được “Hệ sinh thái hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp sản
xuất thông minh”, trong đó bao gồm: Cơ quan xây dựng chính sách; nhà sản xuất; nhà cung cấp,
phân phối nguyên vật liệu, sản phẩm; nhà cung cấp tài chính, nhà cung cấp công nghệ; đơn vị đào
tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao; … có như vậy mới giúp thúc đẩy các doanh nghiệp Việt
Nam tự tin nhập cuộc với cách mạng công nghiệp 4.0.
Đặc biệt Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp chuyển đổi
sang sản xuất thông minh như: Ưu đãi về thuế, vay vốn với lãi suất thấp, … Mặt khác, Chính phủ
cũng cần chỉ đạo tập trung phát triển hạ tầng cơ sở thiết yếu cho chuyển đổi số, trong đó cần ưu
tiên phát triển công nghiệp công nghệ số; cải cách giáo dục và dạy nghề để đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao có thể tiếp cận các công nghệ sản xuất mới, sản xuất thông minh; ...
Tốc độ phát triển, phổ biến của công nghệ trong sản xuất thông minh là rất nhanh, nếu các
đơn vị nghiên cứu, ứng dụng trong nước không nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường thì sẽ
bị các công ty nước ngoài chiếm mất. Vì vậy, Nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách để đẩy
nhanh hơn nữa triển khai sản xuất thông minh trong thực tế: Hỗ trợ thông qua đặt hàng các nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học (đề tài, dự án) cho các đơn vị nghiên cứu và các doanh nghiệp cùng giải
quyết để có thể tạo ra sản phẩm phục vụ sản xuất thông minh cũng như tạo ra đội ngũ chuyên gia
tư vấn, triển khai sản xuất thông minh; Tạo cơ chế để xây dựng một số điển hình về chuyển đổi/
áp dụng thành công sản xuất thông minh để các doanh nghiệp khác học tập, áp dụng; …
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TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC KIÊN - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỖ
TRỢ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ,
VIỆN CƠ KHÍ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI:

NHIỀU DOANH NGHIỆP TỒN TẠI TƯ DUY NGẠI ĐỔI MỚI
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn tồn tại tư duy ngại đổi mới, đây là nguyên nhân chính
gây khó khăn nhưng cũng là yếu tố quyết định đến sự thành công của tiến trình thông minh
hóa nền sản xuất hiện nay. Song, điều này cần được “vỡ ra” từ chính quá trình kinh doanh, hợp
tác, cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đặc biệt khi nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe
doanh nghiệp trong bối cảnh có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, tiêu biểu là giai đoạn
dịch Covid-19 vừa qua.
Có những doanh nghiệp loay hoay không biết sử dụng công nghệ thông minh nào phù hợp
trong sản xuất của doanh nghiệp mình. Trong khi đó, giới hạn tài chính là cản trở, ràng buộc tạo
ra những giới hạn khác. Nó chi phối khả năng đầu tư công nghệ, triển khai các chiến lược và kế
hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của doanh nghiệp. Với nền kinh tế chủ yếu là các chủ thể có
quy mô vừa và nhỏ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang khó khăn nhất về vấn đề này.
Vấn đề con người hiện đã được giải quyết dễ dàng hơn do có nhiều cơ sở đào tạo bài
bản về sản xuất và sản xuất thông minh thông qua tự triển khai cũng như hợp tác đào tạo
với nước ngoài, do đó, nguồn nhân lực cho sản xuất thông minh giờ đã “dễ kiếm” hơn trước
cho doanh nghiệp.
THY THẢO (thực hiện)
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TÁI CƠ CẤU

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT THÔNG MINH
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á

NHIỀU QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI ĐANG ĐƯA RA CÁC CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG NHẰM
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH SẢN XUẤT, THIẾT LẬP CÁC NHÀ MÁY
THÔNG MINH… DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN SẢN XUẤT THÔNG MINH
CỦA 3 NỀN KINH TẾ CHÂU Á CÓ NHIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VỚI VIỆT NAM, GỒM:
THÁI LAN, MALAYSIA VÀ TRUNG QUỐC.

l QUANG ĐẶNG

Thái Lan: Tạo lập các cụm công nghiệp công
nghệ cao liên hoàn

Được công bố vào năm 2014, “Thái Lan 4.0” là
mô hình kinh tế chủ đạo trong Chiến lược phát triển
quốc gia 20 năm của Thái Lan. Mô hình này nhằm
chuyển đổi mô hình tăng trưởng định hướng bởi công
nghiệp nặng (Thái Lan 3.0) sang mô hình phát triển
định hướng bởi công nghệ cao, chuyển từ một nền
công nghiệp truyền thống sang nền công nghiệp được
thúc đẩy bởi công nghệ, sáng tạo và tạo ra giá trị gia
tăng cao.
Giải pháp cốt lõi để Thái Lan đạt được mục tiêu
trên là đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ,
tăng cường tự động hoá - số hoá trong sản xuất của 10
nhóm ngành ưu tiên. Đồng thời, tập trung các nhóm
ngành này vào cùng một khu vực địa lý có cơ sở hạ
tầng tốt, kết nối đồng bộ để tạo ra quần thể liên hoàn
các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghệ cao có thể hỗ
trợ lẫn nhau, từ đó đạt kết quả cao nhất trong sản xuất
công nghiệp và kinh doanh.
Trong năm 2016, Thái Lan đã thành lập Bộ Kinh
tế và Xã hội số (MDES) thay cho Bộ Công nghệ Thông
tin và Truyền thông (MICT) nhằm thúc đẩy phát triển
nền kinh tế số và tăng cường hỗ trợ khu vực tư nhân
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trong việc đổi mới phương thức sản xuất, thành lập các
doanh nghiệp - cơ sở sản xuất thông minh với quan
điểm công nghệ thông tin sẽ giúp nâng cao năng suất
lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp và tăng trưởng kinh tế quốc gia trong dài hạn.
Đến năm 2017, Thái Lan bắt đầu triển khai
Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) - khu vực phát
triển đặc biệt gồm 3 tỉnh lớn phía Đông Bangkok
với việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung
cho các nhóm ngành công nghiệp ưu tiên. EEC được
kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công
10 nhóm ngành ưu tiên ứng dụng tiến bộ công
nghệ và chuyển đổi số tại Thái Lan gồm: sản
xuất ô tô thế hệ mới, sản xuất thiết bị điện tử
thông minh, sản xuất thiết bị y tế, nông nghiệp
tiên tiến và công nghệ sinh học, chế biến thực
phẩm, sản xuất robot, sản xuất nhiên liệu sinh
học và hoá chất sinh học, y tế, hàng không và logistics và các ngành công nghệ kỹ thuật số khác.
Đây được kỳ vọng là những nhóm ngành sẽ tạo
ra động lực tăng trưởng kinh tế bền vững trong
dài hạn cho Thái Lan.

nghệ cao tầm cỡ khu vực và thế giới, cửa ngõ logistics
trong khu vực.
MDES cũng tung ra nhiều gói hỗ trợ, ưu đãi tài
chính để thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng các tiến
bộ công nghệ thông tin, tăng cường tự động hoá và
nâng cấp dây chuyền sản xuất. Các hệ sinh thái số hoá
- tự động hoá giữa các doanh nghiệp, các đơn vị đào
tạo nhân lực với các đơn vị nghiên cứu thông qua các
dự án được chính phủ Thái Lan tài trợ đang dần được
hình thành và hoàn thiện.
Hiện tại, Chính phủ Thái Lan đang tích cực kêu
gọi đầu tư nước ngoài vào khu vực EEC và đề xuất đưa
3 tỉnh trong khu vực EEC trở thành vùng đặc khu kinh
tế với nhiều ưu đãi thu hút đầu tư. Đồng thời, để đẩy
nhanh tiến độ, Chính phủ Thái Lan đã sửa đổi các quy
định để các dự án tại khu vực EEC có thể triển khai
trong vòng 8 tháng thay vì 40 tháng như thông thường
và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia các dự án
thông qua quan hệ Đối tác công tư (PPP).
Bên cạnh đó, Thái Lan đang triển khai nhiều dự
án tăng cường kỹ năng cho người lao động làm việc
trong khu vực EEC nhằm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, đảm bảo việc thúc đẩy sản xuất công nghệ
cao diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Malaysia: Đặt trọng tâm vào doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Malaysia lần đầu tiên đưa ra Chính sách quốc
gia về thích ứng với Công nghiệp 4.0 (hay còn gọi là
Industry4WRD) vào năm 2018 với trọng tâm thúc đẩy
đổi mới công nghệ - quy trình sản xuất, ứng dụng các
tiến bộ khoa học Công nghiệp 4.0 tại các doanh nghiệp
vừa và nhỏ (SME). Đồng thời, chính sách này khuyến
khích các doanh nghiệp SME liên kết với nhau theo cả
chiều rộng và chiều sâu dựa trên việc chuyển đổi số để
tạo ra các sản phẩm có tính sáng tạo và đặc trưng cao,
giúp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong lĩnh vực sản xuất chế biến - chế tạo tại
Malaysia, các doanh nghiệp SME chiếm đến hơn
98% tổng số doanh nghiệp và thu hút gần 42% tổng
số lượng lao động trong toàn ngành. Nhằm khắc phục
các hạn chế về khả năng nghiên cứu, trình độ nhân lực,
quy mô vốn và năng lực tự động hoá của các doanh
nghiệp SME, chính sách Industry4WRD của Malaysia
áp dụng chiến lược F.I.R.S.T để thu hút các bên liên
quan và tạo lập hệ sinh thái thích hợp, nuôi dưỡng sự
đổi mới và chuyển đổi số trong ngành sản xuất. Cụ thể:
F - Funding (Tài trợ): Chính phủ Malaysia kết
hợp với các tổ chức tư nhân cung cấp các khoản hỗ trợ
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tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp SME áp
dụng các công nghệ mới vào sản xuất, nâng cấp dây
chuyền cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu phát
triển. Các khoản hỗ trợ tài chính này sẽ gắn kèm với
các mục tiêu phát triển cụ thể và ưu tiên phân bổ cho
những nhóm ngành trọng điểm.
I - Infrastructure (Hạ tầng): Tập trung phát triển
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo việc truy
cập, chia sẻ, truyền dẫn, xử lý dữ liệu tốc độ cao tại
các khu công nghiệp trọng điểm, các cơ sở đào tạo
nhân lực và các viện nghiên cứu; từ đó, tạo ra kết nối
số thông suốt giữa các đơn vị sản xuất và các bên liên
quan. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện mô hình Chính
phủ số nhằm giải quyết hiệu quả, nhanh chóng các
thủ tục, chính sách đối với các doanh nghiệp SME.
R - Regulations (Chính sách): Hoàn thiện các
khung pháp lý và hệ thống chính sách nhằm giúp
các doanh nghiệp SME chuyển đổi, áp dụng các tiến

bộ của Công nghiệp 4.0 thuận lợi hơn; tạo cơ chế ưu
tiên triển khai các sáng kiến của các cơ quan quản lý
nhà nước trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại các
doanh nghiệp SME.
S - Skills (Kỹ năng): Đẩy mạnh hoạt động đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đến
việc đào tạo nhân lực thuộc khối ngành STEM (Khoa
học - Công nghệ - Kỹ thuật và Toán học); cũng như
triển khai các chính sách tái đào tạo kỹ nghề nghiệp
và nâng cao trình độ của những nhóm lao động có
trình độ thấp sang các lĩnh vực khác.
T - Technology (Công nghệ): Hợp tác với các
bên thông qua quan hệ Đối tác công tư (PPP) nhằm
thiết lập các nền tảng, phòng thí nghiệm và mô hình
trình diễn về ứng dụng Công nghệ 4.0 vào trong sản
xuất với những đặc thù của ngành sản xuất chế tạo
Malaysia, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
mức độ tự động hoá tại các doanh nghiệp SME.

Công nhân thử robot công nghiệp tại nhà máy ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
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10 lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên phát triển của Trung Quốc theo kế hoạch
“Made in China 2025” gồm: xe hơi chạy bằng điện; công nghệ thông tin - viễn
thông thế hệ mới; trí tuệ nhân tạo (AI);công nghệ nano; robot tiên tiến; nông
nghiệp sạch; kỹ thuật hàng không vũ trụ; vật liệu mới tổng hợp; y-sinh học
chất lượng cao và kết cấu hạ tầng đường sắt cao tốc.

Trung Quốc: Công - Tư kết hợp

Được lấy cảm hứng từ chiến lược “Công nghiệp
4.0” của Đức, Trung Quốc đã xây dựng và công bố kế
hoạch “Made in China 2025” vào năm 2015 với mục
tiêu trở thành cường quốc chế tạo vào năm 2025 thông
qua việc tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong 10 lĩnh
vực công nghệ cao trọng điểm. Từ đó, đưa Trung Quốc
dịch chuyển từ phân khúc sản xuất dựa trên thâm dụng
lao động với giá trị gia tăng thấp lên phân khúc sản
xuất có giá trị gia tăng cao, dựa trên thâm dụng vốn và
công nghệ kỹ thuật. Về định hướng phát triển, Chính
phủ Trung Quốc tập trung trước vào các lĩnh vực sản
xuất đòi hỏi công nghệ tầm trung rồi tiến tới phát triển
những lĩnh vực công nghệ cấp cao như trí tuệ nhân tạo,
sản xuất robot...
Nhằm giải quyết bài toán quan trọng về việc phụ
thuộc công nghệ nước ngoài cũng như tăng tỷ trọng sản
phẩm nội địa trong các ngành công nghiệp trọng yếu,
kế hoạch “Made in China 2025” tập trung xây dựng 40
trung tâm đổi mới sản xuất quốc gia và 48 trung tâm
đổi mới sản xuất cấp tỉnh cho đến năm 2025. Các trung
tâm này chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và phổ
biến các công nghệ sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp
áp dụng sản xuất thông minh và thúc đẩy hoạt động đổi
mới sáng tạo tại các doanh nghiệp. Đồng thời, Chính
phủ Trung Quốc thúc đẩy chính quyền các cấp từ trung
ương đến địa phương và các doanh nghiệp cùng liên
kết nhằm tạo ra các chính sách và mô hình phát triển
“trọng cung”, cho phép các doanh nghiệp nội địa nước
này phát triển mạnh mẽ các chuỗi sản xuất.
Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ sản xuất
thông thường sang sản xuất thông minh, các ngân
hàng nhà nước Trung Quốc đưa ra nhiều gói hỗ trợ
tài chính trực tiếp, tín dụng lãi suất thấp quy mô lớn
cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp SME.
Đặc biệt, các biện pháp hỗ trợ tài chính này thường
gắn với việc khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng

công nghệ nội địa thay vì công nghệ nước ngoài và
tăng cường chi cho các hoạt động nghiên cứu chế tạo
trong dài hạn. Các quỹ đầu tư mạo hiểm cá nhân cũng
được khuyến khích rót vốn cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ.
Đối với các doanh nghiệp tư nhân lớn như Alibaba,
Tencent, Huawei, ZTE, Baidu… vốn dẫn đầu trong
nhiều lĩnh vực sản xuất - công nghệ, Chính phủ Trung
Quốc đưa ra các chính sách ưu đãi kinh doanh và đổi
lại, các doanh nghiệp này tập trung nghiên cứu và phát
triển các công nghệ chủ chốt của tương lai như công
nghệ mạng không dây, chip công nghệ cao, pin xe điện
dung lượng cao, xe ô tô tự hành, vật liệu mới…
Sau 6 năm thực hiến kế hoạch “Made in China
2025”, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu thế giới trong
nhiều lĩnh vực như vi mạch, phần cứng điện tử, chip
giá rẻ… Dựa trên những thành tựu của kế hoạch sản
xuất chế tạo “Made in China 2025”, Trung Quốc đang
chuẩn bị đưa ra bản chiến lược mới “China Standards
2035” (Tiêu chuẩn Trung Quốc 2035) với mục đích
xây dựng các tiêu chuẩn ở cấp độ quốc gia lẫn cấp độ
toàn cầu đối với các công nghệ định hình tương lai
trong thập kỷ tới như mạng không dây 5G, trí tuệ thông
minh nhân tạo…
Giới phân tích nhận định quốc gia nào nắm giữ các
công nghệ tương lai sẽ có được vị thế cạnh tranh to lớn.
Do đó, sau khi đã củng cố phần nào năng lực sản xuất,
Trung Quốc hướng đến việc định hình sân chơi và viễn
cảnh của các công nghệ trong tương lai thông qua việc
tạo lập các tiêu chuẩn công nghệ thống nhất trong cả
nước và đưa ra nhiều đề xuất hơn cho các tiêu chuẩn
toàn cầu. Các tiêu chuẩn do Trung Quốc tiên phong tạo
dựng có thể đem lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp
nước này và hạn chế phần nào sự cạnh tranh của các đối
thủ. Hiện tại, Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc
thiết lập và sử dụng thống nhất các tiêu chuẩn quốc gia
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tến
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TỔNG QUAN VỀ

KHÁI NIỆM

Sản xuất thông minh là sự kết nối các máy móc,
thiết bị; các công đoạn sản xuất; và các bộ phận sản xuất
bằng công nghệ số, thông qua ứng dụng trí tuệ nhân
tạo vào giải quyết các vấn đề tại công xưởng sản xuất,
đối ứng nhanh, linh hoạt với những yêu cầu mới từ thị
trường.

3

Đặc trưng của sản xuất thông minh là kết
nối; được thực hiện thông qua các thiết bị cảm
biến; được nhận dạng bằng sóng vô tuyến giúp
ghi nhận tất cả các dữ liệu có liên quan truyền về
máy chủ để xử lý, ra các quyết định phù hợp nhất.

PHẠM VI

Sản xuất thông minh bao gồm sự phát triển thông minh
của hệ thống quản lý, điều hành được số hóa trên 3 nội
dung:
a) Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) tích hợp thông tin
trên toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất từ giai đoạn ý tưởng
thiết kế - phát triển sản phẩm (ideation), qua thực hiện sản
xuất (realization) cho tới giai đoạn sử dụng (utilization)
bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đối với sản phẩm và máy
móc - nhà xưởng.
b) Quản lý hoạt động sản xuất (MOM) số hóa quá trình
hoạt động sản xuất từ việc thu thập dữ liệu sản xuất phát
sinh, tối ưu hóa kế hoạch và lịch trình sản xuất, đến bảo
đảm chất lượng sản xuất và cung cấp thông tin minh bạch
cho quản lý điều hành.
c) Tự động hóa (AUTOMATION) hay Điều khiển tự
động bằng các công nghệ làm giảm sự can thiệp của con
người vào các quy trình sản xuất, thông qua việc xác định
trước các tiêu chí quyết định, các mối quan hệ của quy
trình phụ và các hành động liên quan - và thể hiện những
xác định trước đó trong phần mềm quản lý máy móc.
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PHƯƠNG THỨC

XU HƯỚNG

Theo dự báo của IDC (Worldwide Digital
Transformation 2020 Predictions), đến năm
2025 chi tiêu cho chuyển đổi số (Digital
Transformation) trên toàn cầu sẽ đạt 4,7 nghìn
tỉ USD.
Trong đó, 42% các nhà sản xuất lớn trên thế
giới sẽ ứng dụng các sáng kiến giải pháp sản xuất
thông minh để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và
thời gian đáp ứng.
86% các nhà sản xuất lớn sẽ dựa trên IoT
(Internet vạn vật) và ứng dụng phân tích dữ liệu
để cập nhật hoạt động, giảm thiểu rủi ro và tăng
tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường.

SẢN XUẤT THÔNG MINH

5

l NGỌC CHÂU

LỢI ÍCH

Loại bỏ lãng phí
Việc thiết lập và lập trình thiết bị đúng cách sẽ giúp tạo ra dung sai nhỏ, loại bỏ việc phải làm
lại sản phẩm, giảm thiểu lượng phế liệu được tạo ra. Những công nhân vận hành có tay nghề cao nhất
cũng không thể đạt được hiệu quả của tự động hóa trên bất kỳ quy trình thông thường nào.
Các máy móc tự động được thiết kế để thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc, do đó không cần
phải di chuyển vật liệu sau mỗi giai đoạn sản xuất, các sản phẩm hoàn chỉnh có thể gửi trực tiếp đến
nơi lưu trữ mà không cần sự can thiệp của con người.
Hỗ trợ công tác quản lý
Kết nối thiết bị, máy móc trong nhà máy với hệ thống quản lý sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho việc
báo cáo tình trạng sản xuất. IoT (internet vạn vật) cho phép con người tập trung hơn vào công việc
sản xuất nhờ loại bỏ việc báo cáo các hoạt động không cần thiết.
Kiểm soát chi phí
Sản xuất thông minh giúp thực hiện các công việc tương tự với ít nhân công và ít máy móc thiết
bị hơn. Một cách dễ dàng để tăng tự động hóa trong công nghệ sản xuất thông minh đó là thông qua
robot và các máy móc tự động khác được thiết kế để hoạt động phối hợp cùng với con người. Hơn nữa,
chi phí đầu tư cho robot vừa thấp mà mang lại hiệu quả nhanh.
An toàn cho công nhân
Thực hiện tự động hóa trong sản xuất thông minh đảm bảo an toàn hơn cho người lao động vì con
người không cần hoặc rất ít phải tác động trực tiếp trong sản xuất. Hệ thống sẽ tự động nhập, lưu trữ,
xử lý, truy xuất dữ liệu tự động và cần rất ít sự can thiệp trực tiếp của con người.
Tối ưu hóa năng suất
Việc nhân viên lao động nghỉ việc có tác động lớn đến năng suất lao động. Nhưng với tự động
hóa, việc nhân viên vắng mặt tạm thời hoặc nghỉ trong thời gian dài vẫn có thể đảm bảo quy trình làm
việc, hoạt động sản xuất ổn định. Do vậy, hoạt động sản xuất sẽ ít phụ thuộc hơn vào người lao động,
giúp tối đa hóa năng suất sản xuất.
Hợp lý hóa quy trình sản xuất
Sản xuất thông minh giúp doanh nghiệp sản xuất theo quy trình, tăng độ chính xác, dễ dàng kiểm
soát dữ liệu dựa trên hệ thống máy móc điều khiển. Thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn kết
hợp với các thiết bị sản xuất tự động để quá trình sản xuất hiệu quả, năng suất cao hơn.
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THỊ TRƯỜNG

GIÁ THÉP

VÀ CÂU CHUYỆN TẠO LẬP
THỊ TRƯỜNG LÀNH MẠNH
l CHÂU GIANG

T

ừ đầu năm đến trung thuần tháng 5, giá thép
trong nước tăng từ 40% đến 50% so với cuối
năm 2020. Một trong những nguyên nhân
khiến giá thép trong nước tăng, theo các chuyên
gia là do giá nguyên liệu trên thế giới tăng. Nhưng
từ trung tuần tháng 6 trở đi, giá thép đã hạ nhiệt và
duy trì ở mức ổn định. Thép cây được điều chỉnh
giảm khoảng 200.000 đồng/tấn; thép cuộn các loại
giảm 600.000 đồng/tấn so với với thời điểm căng
thẳng trung tuần tháng 5. Đáng lưu ý là giá thép
giảm đồng loạt ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam.
Trước đó, ngày 27/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với
các doanh nghiệp ngành Thép. Tại buổi làm việc
này, Bộ trưởng yêu cầu:
Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến
lược, quy hoạch và chính sách đủ mạnh, đồng bộ,
khả thi để thực hiện cho được các mục tiêu phát triển
ngành Thép.
Thứ hai, tập trung phát triển công nghiệp khai thác,
chế biến quặng và hình thành thị trường nguyên liệu
thép lành mạnh.
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Thứ ba, Hiệp hội Thép phải vươn lên đóng vai trò
trọng tài để góp phần bình ổn thị trường thép, bảo
đảm quyền lợi của 3 bên: Nhà nước, doanh nghiệp và
người tiêu dùng.
Thứ tư, từng doanh nghiệp trong ngành sản xuất thép
phải mạnh mẽ hơn trong tái cấu trúc doanh nghiệp,
xây dựng được các chiến lược phát triển trong ngắn
hạn và dài hạn.
Thứ năm, từng bước hình thành quỹ đầu tư từ nguồn
ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, để nghiên cứu
đầu tư vào các phòng thí nghiệm, sản xuất ra những
mặt hàng thép đặc biệt, đáp ứng được nguyên liệu đầu
vào của các ngành công nghiệp chế tạo khác.
Thứ sáu, từng bước hình thành chuỗi doanh nghiệp
sản xuất sản phẩm sau thép đặc biệt.
Sau buổi làm việc, Bộ Công Thương đã thành
lập một đoàn làm việc với doanh nghiệp thép.
Thành phần đoàn bao gồm Bộ Công Thương cùng
các cơ quan có liên quan khác như: Bộ Kế hoạch và
Đầu tư, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Hiệp
hội Thép Việt Nam,…
Đối tượng làm việc cơ bản là những doanh

nghiệp có thị phần lớn trên thị trường. Được biết,
thời gian kết thúc kiểm tra còn phụ thuộc nhiều vào
diễn biến dịch COVID-19. Tuy nhiên, Thứ trưởng
Bộ Công Thương khi trao đổi bên lề cuộc họp báo
thường kỳ Bộ Công Thương tháng 6 cho biết “sẽ
cố gắng hoàn thành sớm trong khoảng một tháng”.
Cũng tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn
Ngọc Thành - Phó cục trưởng Cục Công nghiệp
(Bộ Công Thương) cho biết, Đoàn công tác sẽ làm
việc với hiệp hội, doanh nghiệp thép nhằm nắm bắt
thông tin về tình hình sản xuất, cung cầu nguyên
liệu đầu vào, thành phẩm thép đầu ra, trong thời
gian qua, cũng như dự báo trong thời gian tới. Cuộc
làm việc cụ thể với các doanh nghiệp sẽ cho thấy
ngoài các yếu tố chính của giá nguyên liệu tăng
cao trong thời gian qua, còn có những nguyên nhân
nào khác tác động vào giá thép nữa không.
Trước mắt, việc kiểm tra của đoàn liên ngành
do Bộ Công Thương chủ trì sẽ cho một bức tranh
cụ thể hơn, rộng lớn hơn để các cơ quan quản lý
xác định được sẽ tác động vào đâu, và bằng công
cụ nào, để chuỗi cung ứng có đường đi ngắn nhất,
để thị trường thép trong nước lành mạnh nhất.

Về lâu dài, việc kiểm tra sẽ làm rõ những nội
dung, cũng như thu thập số liệu phục vụ cho việc
nghiên cứu, đề xuất các “công cụ” mới như xây
dựng chiến lược, định hướng phát triển ngành thép
trong giai đoạn tiếp theo; nghiên cứu đề xuất xây
dựng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; nghiên cứu,
đề xuất hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc phòng
thí nghiệm để sản xuất ra các mặt hàng thép đặc
biệt… như Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao
nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ tại cuộc họp với
các doanh nghiệp, hiệp hội ngành thép ngày 27/5
vừa qua.
Hiện tại, nguyên liệu để sản xuất thép bằng
công nghệ lò cao, trong nước mới đáp ứng
khoảng 20% nhu cầu; 80% còn lại nhập
khẩu. Đối với sản xuất thép bằng công nghệ
lò điện, nguyên liệu chính đầu vào là thép
phế liệu, hiện trong nước mới đáp ứng 30%40% nhu cầu, 60% còn lại nhập khẩu.
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QUỐC TẾ - HỘI NHẬP

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
TỪ VIỆC ĐIỀU TIẾT GIÁ THÉP
VÀ QUẶNG SẮT CỦA TRUNG QUỐC
TÌNH TRẠNG GIÁ THÉP VÀ QUẶNG SẮT TĂNG CAO KỶ LỤC ĐÃ BUỘC CHÍNH PHỦ
TRUNG QUỐC THỰC HIỆN HÀNG LOẠT BIỆN PHÁP ĐIỀU TIẾT NHẰM HẠ NHIỆT THỊ
TRƯỜNG, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG ĐẦU CƠ, THAO TÚNG GIÁ VÀ TẠO KHAN HIẾM GIẢ.

l DUY QUANG

T

ình trạng giá thép và giá các
nguyên liệu đầu vào phục
vụ sản xuất thép tăng cao kỷ
lục trên toàn cầu trong những tháng
vừa qua đang buộc nhiều quốc gia
đẩy mạnh việc kiểm soát thị trường
thép. Đặc biệt, Trung Quốc, quốc
gia nhập khẩu quặng sắt và sản
xuất thép thô lớn nhất thế giới, đã
đưa ra hàng loạt biện pháp điều tiết
tổng hợp nhằm hạ nhiệt giá thép và
giá quặng sắt.
Một số nhà phân tích nhận
định các yếu tố cung - cầu mới là
động lực quyết định chính trên thị
trường. Tuy nhiên, giới quan sát
đều đồng ý các động thái quyết
liệt từ Chính phủ Trung Quốc đã
phần nào ngăn chặn làn sóng đầu
cơ và khôi phục trật tự thị trường,
góp phần hạ nhiệt 5% giá quặng sắt
và 17,3% giá thép trên thị trường
Trung Quốc kể từ giữa tháng 5 đến
nay. Giá quặng sắt trên một số sàn
giao dịch hàng hoá lớn khu vực
châu Á cũng ghi nhận sự sụt giảm.
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Diễn biến giá CFR quặng sắt loại hàm lượng 62% sắt tại cảng Thiên Tân
(Trung Quốc) (Nguồn: Financial Times)

Đẩy mạnh điều tiết thị trường

Nhằm điều tiết dòng chảy
thép và quặng sắt trên thị trường
hàng hoá vật chất (hay còn gọi là
thị trường giao ngay), ngay từ cuối
tháng 4/2021, Chính phủ Trung
Quốc đã hủy bỏ việc hoàn thuế
VAT 13% đối với nhiều mặt hàng
thép xuất khẩu của nước này nhằm
điều tiết nguồn cung thép trên thị
trường nội địa. Thuế nhập khẩu đối

với sắt thép phế liệu, thép thô, gang
thỏi… được nước này hạ về 0%
nhằm tăng cường nguồn cung đầu
vào cho hoạt động sản xuất thép
nội địa.
Mặc dù nguồn cung thép và
nguyên liệu đầu vào tăng so với
cùng kỳ năm trước, nhưng giá
quặng sắt trên thị trường Trung
Quốc tiếp tục tăng cao, kéo theo đó
là giá thép. Thậm chí, giá quặng sắt

Với sản lượng thép thường chiếm đến 55% tổng sản lượng thép thế giới và
lượng quặng sắt nhập khẩu hàng năm chiếm đến 70% tổng lượng quặng sắt
được vận chuyển qua đường biển trên toàn cầu, Trung Quốc đóng vai trò chi
phối trên thị trường thép thế giới và bất kỳ động thái nào của nước này đều có
ảnh hưởng lớn đến thị trường thép, quặng sắt toàn cầu.

nhập khẩu tại cảng Thiên Tân vốn
được xem là mức giá chuẩn cho giá
quặng sắt nhập khẩu trên toàn bộ
thị trường Trung Quốc đạt mức cao
nhất mọi thời đại 235 USD/tấn (giá
CFR) vào ngày 12/5/2021.
Ngay lập tức, Ủy ban Cải cách
và Phát triển Quốc gia Trung Quốc
(NDRC) đã lên tiếng cảnh báo sẽ
áp dụng các biện pháp cứng rắn đối
với việc thao túng giá và đầu cơ
tích trữ quặng sắt. NDRC cũng yêu
cầu các nhà sản xuất thép nước này
phải “duy trì trật tự thị trường bình
thường” và cho biết sẽ đẩy mạnh
việc kiểm soát thị trường, phân tích
dữ liệu hàng hoá nhằm quản lý giá
tốt hơn.
Các cơ quan quản lý nhà nước
Trung Quốc cũng đã thảo luận về
phương án gia tăng nguồn cung
và bình ổn giá các loại hàng hoá,
nguyên liệu thô, bao gồm quặng
sắt. Giữa tháng 6/2021, Chính
phủ Trung Quốc đã cho biết sẽ xả
bán lượng lớn các kim loại công
nghiệp như đồng, nhôm và kẽm ra
thị trường nhằm hạ nhiệt đà tăng
giá kỷ lục của các kim loại công
nghiệp. Điều này phát đi tín hiệu
mạnh mẽ cho thấy, Trung Quốc sẽ
sử dụng các phương án có thể để
kìm hãm đà tăng giá hàng hoá hiện
nay, đặc biệt là đối với nạn đầu cơ,
thao túng giá, tạo sự khan hiếm giả
trên thị trường.

Can thiệp kỹ thuật trên thị
trường hàng hoá giao sau

Bên cạnh các cảnh báo mạnh
mẽ gửi tới thị trường nhằm kiềm

chế “kỳ vọng tăng giá” của giới
đầu tư, Chính phủ Trung Quốc đã
áp dụng các biện pháp kỹ thuật
can thiệp thị trường thông qua các
sàn giao dịch hàng hoá nơi vốn
đóng vai trò tạo lập thị trường và
xác lập các mức giá cụ thể hình
thành trên thị trường dựa vào cân
bằng cung - cầu.
Trong đó, Ủy ban Điều tiết
Chứng khoán Trung Quốc (CSRC)
đã yêu cầu các sàn giao dịch hàng
hoá lớn của nước này như Sàn giao
dịch hàng hoá Đại Liên (DCE, vốn
có lượng giao dịch quặng sắt lớn)
và Sàn giao dịch tương lai Trung
Quốc (SHFE, vốn có lượng giao
dịch các sản phẩm thép lớn) siết
chặt các quy định giao dịch, sử
dụng đòn bẩy tài chính, áp giới hạn
giao dịch và khôi phục lại việc tính
phí đối với các giao dịch kỳ hạn
thép và quặng sắt nhằm hạn chế
nạn đầu cơ.
Đồng thời, các sàn giao dịch
và phương tiện truyền thông đồng
loạt cảnh báo giới đầu tư cần cân
nhắc rủi ro khi giá các mặt hàng
này liên tục tăng nóng nhằm hạ
nhiệt tâm lý thị trường.
Các bên tham gia thị trường,
gồm các hãng sản xuất thép, hãng
giao dịch hàng hoá và các đơn vị
môi giới trên thị trường hàng hoá
giao sau cũng được Chính phủ
Trung Quốc yêu cầu phải giảm
việc đầu cơ giá tăng (hay còn gọi
là vị thế giá lên) đối với các hợp
đồng kỳ hạn trên các sàn giao dịch
hàng hoá nội địa nhằm hạn chế sự

biến động mạnh của giá quặng sắt
và thép.

Thống nhất tiêu chuẩn định giá
NDRC phối hợp với Cơ quan
quản lý thị trường Trung Quốc
(SAMR) đã tiến hành kiểm tra
các giao dịch quặng sắt và lịch sử
biến động giá của các sàn giao dịch
hàng hoá. NDRC cho biết các giao
dịch quặng sắt trên các sàn giao
dịch hàng hoá hiện sử dụng nhiều
bộ chỉ số giá khác nhau, bao gồm
các bộ chỉ số giá do đơn vị tư nhân
tự tính toán.
Các bộ chỉ số giá này hiện được
áp dụng cho cả giao dịch quặng sắt
trên thị trường giao ngay cũng như
thị trường kỳ hạn, khiến việc định
giá dễ bị tác động bởi nhiều nhân tố
phục vụ lợi ích giới đầu cơ.
Nhằm khắc phục điều trên,
NDRC đã ban hành các quy định
mới về quản lý các chỉ số đo lường
giá hàng hoá và dịch vụ. Các quy
định này nhằm thống nhất tiêu
chuẩn đo lường mức giá chuẩn của
các loại hàng hoá, nguyên liệu thô
cũng như tăng cường minh bạch
thông tin nhằm hạn chế các biến
động giá trên thị trường. Các quy
định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày
1/8 tới đây.
Các biện pháp can thiệp thị
trường quặng sắt và thép của Trung
Quốc trong giai đoạn vừa qua đã
giúp đưa mức giá về gần hơn với
diễn biến cung - cầu thực tế. Đồng
thời, góp phần răn đe tình trạng đầu
cơ, thao túng giá các loại hàng hoá,
nguyên liệu thô khácn
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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

EVNNPT:

ĐẢM BẢO
TRUYỀN TẢI ĐIỆN
AN TOÀN
MÙA NẮNG NÓNG
Ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT

l XUÂN TIẾN (ghi)

TRƯỚC MÙA NẮNG NÓNG NĂM NAY, TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT)
VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐÃ CÓ SỰ CHUẨN BỊ KỸ LƯỠNG, XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN
NHẰM ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH. ÔNG PHẠM LÊ PHÚ - TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT) VỪA CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI BÁO CHÍ
XUNG QUANH VẤN ĐỀ NÀY.
PV: Thưa ông, mùa nắng
nóng năm nay, thách thức nào là
lớn nhất trong công tác vận hành
lưới điện truyền tải của EVNNPT?
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc
gia đã có sự chuẩn bị như thế nào
trước mùa nắng nóng này?
ÔNG PHẠM LÊ PHÚ: Theo
quy luật hàng năm, bắt đầu từ cuối
tháng 5, nhiệt độ nhiều nơi trong
toàn quốc tăng lên. Trong đợt vừa
qua, đặc biệt là các ngày từ 31/5
đến 3/6 nhiệt độ các tỉnh khu vực
Bắc, Trung bộ cao kỷ lục dẫn đến
nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến
và lập kỷ lục cao nhất từ trước đến
nay. Điều này dẫn đến nhiều đường
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dây truyền tải, nhiều trạm biến áp
vận hành trong chế độ đầy và quá
tải, trong khi nhiệt độ môi trường
cao nên nguy cơ sự cố là rất lớn,
nếu như không có các biện pháp
phòng ngừa hữu hiệu. Đây thực
sự là thách thức không nhỏ với
EVNNPT và các đơn vị trực thuộc.
Ngay từ đầu mùa khô 20202021, Tổng công ty Truyền tải điện
Quốc gia đã chỉ đạo các Công ty
Truyền tải và các Truyền tải điện
khu vực thực hiện kiểm tra và
bảo dưỡng định kỳ các cung đoạn
đường dây truyền tải trong khu vực
mình quản lý, lau rửa sứ, soi phát
nhiệt, kiểm tra các mối nối và xử lý

ngay các bất thường khi phát hiện,
phát quang hành lang tuyến...
Các công tác bảo trì và thí
nghiệm định kỳ cho các TBA đã
được Công ty Dịch vụ kỹ thuật
truyền tải điện thực hiện ngay từ
đầu năm để đảm bảo trong mùa
khô này, các thiết bị truyền tải điện
đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất,
cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự
án đầu tư và sớm đưa vào vận hành
các công trình lưới điện chống quá
tải mùa khô năm 2021.
Bên cạnh đó, việc thực hiện
giám sát online các thiết bị trong
TBA đã được các đơn vị trong
EVNNPT thực hiện rất hiệu quả,

Công ty Truyền tải Điện 2 vệ sinh cách điện đường dây Đà Nẵng - Dốc Sỏi

điều đó giúp ích rất nhiều cho việc
cảnh báo, ngăn ngừa sự cố.
PV: Nắng nóng, tải cao là
một khó khăn lớn đối với lưới điện
truyền tải, trong khi dịch Covid-19
lại đang bùng phát dữ dội, EVNNPT
đã, đang làm gì để khắc phục tình
trạng này?
ÔNG PHẠM LÊ PHÚ: Quả
thật đây là thời điểm khó khăn cho
công tác quản lý vận hành không
chỉ của riêng EVNNPT mà là cả
ngành Điện. Các thiết bị luôn mang
tải cao lại trong môi trường nóng
gay gắt, chỉ cần thiếu kiểm tra,
giám sát là có thể gây nên sự cố làm
mất điện trên diện rộng. Do vậy,
lực lượng vận hành phải tăng cường
kiểm tra, giám sát. Trong khi đó, để
phòng dịch bệnh thì các trang phục
cho lực lượng vận hành lại làm cái
nóng càng thêm ngột ngạt.
Để khắc phục tình trạng trên,
EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị bố
trí, sắp xếp lao động một cách hợp
lý, tăng cường ứng dụng công nghệ
(Flycam, Camera giám sát, các thiết
bị giám sát online…) để giảm bớt
sức lao động cho CBCNV. Đồng

thời, tuân thủ tuyệt đối các quy
định về phòng chống dịch bệnh,
chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng
phó với mọi tình huống. Ngoài ra,
EVNNPT cùng Công đoàn các cấp
tổ chức thăm hỏi, động viên kịp
thời, chăm lo tốt nhất cho đời sống
của người lao động.
Với sự chủ động, chỉ đạo quyết
liệt từ các cấp lãnh đạo, tính tuân
thủ, tận tâm của CBCNV được xây
dựng trong văn hóa doanh nghiệp
EVNNPT, chúng tôi tin rằng mọi
khó khăn sẽ được vượt qua, lưới
điện truyền tải sẽ được vận hành
an toàn.
PV: Để đảm bảo truyền tải
điện an toàn mùa nắng nóng cũng
như mưa bão, EVNNPT có kiến
nghị gì với các cấp chính quyền địa
phương?
ÔNG PHẠM LÊ PHÚ: Để
đảm bảo truyền tải điện an toàn
mùa nắng nóng, EVNNPT kiến
nghị với các địa phương cần đẩy
mạnh tuyên tuyền và phối hợp với
các đơn vị truyền tải kiểm tra đảm
bảo hành lang an toàn, không thả
diều, vật bay, đốt nương rẫy gần

đường dây nhằm giảm thiểu nguy
cơ sự cố. Xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm và tuyên truyền trên
phương tiện thông tin đại chúng để
răn đe; Tạo điều kiện cho các đơn
vị quản lý vận hành lưới điện kiểm
tra, xử lý tồn tại, khiếm khuyết lưới
điện, xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.
Các địa phương cũng cần phối
hợp tốt với các đơn vị lực lượng
vũ trang, PCCC, kiểm lâm, dân
phòng, các cơ quan, nhân dân địa
phương và truyền tải điện trong
công tác phòng chống cháy rừng,
chống cháy lan, chữa cháy rừng,
nương rẫy, nhà xưởng; trong công
tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm
cứu nạn khi mưa bão, lũ lụt xảy ra.
Công ty sẽ tiếp tục tuyên
truyền và thực hiện sử dụng điện
an toàn, tiết kiệm tránh quá tải các
đường dây và trạm biến áp trong
mùa nắng nóng; Thông báo cho
đơn vị quản lý vận hành lưới điện
về các dự án quy hoạch thực hiện
gần đường dây, trạm biến áp để
góp ý đảm bảo tránh vi phạm, ảnh
hưởng công trình lưới điện.
PV: Xin cảm ơn ông!
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Minister Nguyen Hong Dien and Korean Ambassador Park Noh-wan agreed that the Vietnam - South Korea economic
and trade cooperation relationship still has a lot of potential and advantages for further development.

Korean firms look

VIETNAM - SOUTH KOREA
SEEK TO PROMOTE TRADE,
INDUSTRY PARTNERSHIP
MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE NGUYEN HONG DIEN HELD A WORKING SESSION WITH
AMBASSADOR OF SOUTH KOREA TO VIETNAM PARK NOH-WAN IN HANOI ON JUNE 2 TO DISCUSS
MEASURES TO FURTHER FACILITATE COOPERATION BETWEEN THE TWO COUNTRIES IN TRADE,
INDUSTRY, AND ENERGY.

B

oth sides agreed that they boast major potential
to further expand their economic and trade
ties to match their sound political relations.
Sharing similarities in consumer interests, having a
complementary goods structure, and being members
of many joint free trade agreements, Vietnam and
South Korea have seen increasingly tight links in the
global value chain, they noted.
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Believing that COVID-19 pandemic is likely
to remain a complex issue and create difficulties in
bilateral economic and trade ties, the minister and
the ambassador sought measures to promote trade,
industrial, and energy cooperation between the two
sides in the future.
They agreed to continue working closely together
and to optimise the efficiency of existing bilateral

INTERNATIONAL AND INTEGRATION

cooperation mechanisms to reach specific goals,
including in COVID-19 prevention and control, while
implementing action plans to realise the target of
US$100 billion in two-way trade by 2023.
Both sides will strengthen links in the VietnamSouth Korea supply chain while fostering cooperation
in energy, strengthening the operations of the VietnamSouth Korea Centre for Consultation and Technology
Solutions, and organising regular dialogues between
the Ministry of Industry and Trade and Korean
enterprises.
Minister of Industry and Trade Nguyen Hong
Dien shared the difficulties facing Korea-funded
projects amid COVID-19, including those related to
the entry of experts and high-quality human resources
into Vietnam, especially in projects in Bac Giang, Bac
Ninh, Vinh Phuc and Thai Nguyen provinces.
He underlined that these difficulties are only
temporary and that the localities will promptly bring
COVID-19 under control. He asked for support
from Korean enterprises for Vietnam’s measures in
COVID-19 prevention and control, to avoid the spread
of the virus in the community.
In order to ensure safe and continued production at
foreign firms and those from South Korea, the minister

asked the ambassador as well as the Samsung Group
and the SK Group, which have signed agreements on
COVID-19 vaccine production in South Korea with
the Moderna and Novanax Groups, to assist Vietnam
in accessing vaccine sources so the country can
reach its goal of conducting large-scale vaccinations,
especially among workers at companies in industrial
parks, including those from South Korea.
Ambassador Park Noh-wan and representatives
from Korean firms affirmed that they will try to
provide Vietnam with better access to COVID-19
vaccines, helping the country implement its “dual
targets” of protecting people’s health and speeding
up socio-economic development and recovery in the
“new normal”.
According to figures from the Asian-African Market
Department, in the first four months of 2021, two-way
trade hit US$23.7 billion, up 15 per cent year-on-year,
with Vietnam’s exports of US$7.1 billion being a yearon-year increase of 14.3 per cent. Vietnam posted a trade
deficit of about US$9.5 billion with South Korea in the
period, up 9.3 per cent over the same period last year.
South Korea is Vietnam’s largest foreign investor,
with 9,076 projects and capital of nearly US$72 billion
as of May 20, 2021 n

Vietnam slaps anti-dumping and anti-subsidy duties on sugar from
Thailand

T

he Ministry of Industry and Trade on June 15
imposed anti-dumping and anti-subsidy duties
on cane sugar originating from Thailand at an overall
margin rate of 47.64 per cent.
The anti-dumping duty will be 42.99 per cent and
the anti-subsidy duty 4.65 per cent. The duties will apply
for five years and took effect from June 16.
Cane sugar products originating from Thailand with
HS codes 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10,
1701.99.90, 1702.90.91 are subject to the duties.
The investigation against the dumping of sugar
originating from Thailand into the Vietnamese market
was initiated on September 21 last year. It found the
surge of sugar products originating from Thailand into
the Vietnamese market heavily injured the domestic
sugar industry with significant decreases in output, sale
volume, market share, revenue and profit.
Statistics showed sugar imported from Thailand
increased strongly in 2020 by 330.4 per cent against the
previous year to reach nearly 1.3 million tonnes.
The Vietnam Sugar and Sugarcane Association
previously claimed that a significant increase in imports

of sugar from Thailand had caused a number of domestic
sugar plants to close down, about 3,300 workers to
lose their jobs and more than 93,220 sugarcane farmer
households to be affected.
The ministry on February 9 decided to impose an
initial anti-dumping and anti-subsidy duty at a margin
rate of 48.88 per cent on sugar imported from Thailand.
The ministry said it would continue to work with
other ministries and agencies to keep a close watch on the
impacts of the anti-dumping and anti-subsidy duties as well
as the production, market supply and demand and sugar
prices fluctuations to stabilise the domestic sugar market.
Statistics of the General Department of Customs
showed that sugar imported from Cambodia, Laos and
Malaysia increased by 573.5 per cent in January - March
against the same period last year.
Notably, Malaysia did not plant sugarcane while
Indonesia and Cambodia were net sugar importers,
according to the Vietnam Sugar and Sugarcane
Association. The ministry previously said this was the sign
of the evasion of temporary anti-dumping and anti-subsidy
duties on sugar products originating from Thailand n
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VIETNAM TO PROTECT
PRODUCTION AT
INDUSTRIAL PARKS
IMPLEMENTING EFFECTIVE COVID-19 PREVENTION MEASURES AT INDUSTRIAL PARKS
AND EXPORT PROCESSING ZONES SHOULD BE A TOP PRIORITY FOR THE COUNTRY
FROM NOW UNTIL YEAR-END TO ENSURE STABLE INDUSTRIAL PRODUCTION GROWTH,
ACCORDING TO THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT).
Co-operate to protect the IPs
The management boards of industrial parks and
export processing zones should require enterprises
operating in these zones to self-review and then revise
measures to both prevent and control the spread of
COVID-19 and ensure their production activities, the
MoIT said.
The ministry also requested localities to strictly
handle violations made by civil servants in COVID-19
prevention and control that might negatively affect
local production and business activities.
The index of industrial production (IIP) grew by
9.9 per cent in the first five months of this year over
the same period last year. By sector, the processing
and manufacturing industry increased by 12.6 per cent;
the electricity production and distribution industry
increased by 8.3 per cent; water supply, drainage and
waste treatment 7.5 per cent; while the mining industry
fell by 7 per cent.
Among the secondary industries, a number of
key industries had a high production index in the first
five months compared to the same period last year.
Metal production grew by 38 per cent; motor vehicle
production 35 per cent; production of beds, wardrobes,
tables and chairs 18.3 per cent; and production of
electronic products, computers and optical products
15.5 per cent.
The positive IIP in the period was attributable
to effective COVID-19 prevention measures and
the State’s accurate and timely policies to support
businesses, stimulate the domestic market and boost
exports, the ministry said.
However, the complicated development of the
COVID-19 pandemic from the end of April, which
directly affected a number of industrial zones in the
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two provinces of Bac Giang and Bac Ninh still caused
concerns for many enterprises.
To deal with the situation, Bac Ninh Province,
which is home to 1,120 companies including big names
such as Samsung, Canon, Foxconn and Microsoft,
as well as about 450,000 workers in 10 industrial
parks and 26 industrial clusters, started the first ever
production-residence-combined model in the country
to deal with the ongoing outbreaks in the IPs.
Nguyen Thi Khai, a worker at Bujeon Vietnam
Electronics Company in Que Vo IP (Bac Ninh
Province), said: “I feel peace of mind while I keep my
job and income and am protected.”
While Bac Ninh Province People’s Committee set
up teams to inspect, supervise and guide enterprises
to implement the work-stay model, local enterprises
were also working hard to make sure their staff stay
safe.
Bujeon Vietnam Electronics in Bac Ninh Province
rearranged an equipment line, temporarily suspending
an expansion project to take advantage of the space
for accommodation. Song Yu Hoon, director of the
company’s Administration and Human Resources
Department, said: “We always ensure the best
conditions for workers’ accommodation as they need
to be safe to maintain stable production.”
Choi Joo Ho, general director of Samsung Vietnam,
said: “In a short time, equipment has been installed
for workers to stay at the factories and at 51 schools
in Yen Phong district, Bac Ninh Province.” To ensure
peace of mind for tens of thousands of employees, the
company provides free accommodation, as well as
three meals and a snack a day.
Bui Hoang Mai, Head of Bac Ninh Province’s
IP Management Board, said that “The policy of the

Many industrial parks and export processing zones in Vietnam have taken active measures on COVID-19 pandemic
prevention to ensure production activities.

province has received the consent of enterprises as
it is the most practical solution to fulfil the “dual
goal” of both economic development and fighting the
COVID-19 pandemic.”
Other IPs to be protected
There are 3.8 million people working in 369
industrial zones and border areas nationwide, while
some 600,000 people work at industrial clusters.
Hanoi, Ho Chi Minh City and Bac Giang Province
also suffered from the fourth wave of COVID-19.
In the top ten exporting localities, valued at US$213
billion, the top four accounted for 51.2 per cent of the
volume. Ho Chi Minh City and Hanoi accounted for
40 per cent of the country’s GDP.
With more positive cases reported, Ho Chi Minh
City’s factories implemented measures to deal with
the pandemic and ensure production. Businesses in
Dong Nai Province’s industrial parks are taking strict
measures to protect themselves against COVID-19
and the risk of transmission from Ho Chi Minh City.
They have been following strict preventive measures,
with some preparing living spaces so that experts and
workers can stay in Dong Nai instead of returning to
their homes in other areas.
As in Bac Ninh City, the city’s businesses
have prepared plans for on-site production and
accommodation. On June 11, the management board
of the city’s Hi-Tech Park organised an online scenario
when workers stay and work in the factories.
Economist Ngo Tri Long said that the fourth wave
poses other problems. The first priority was to fight

the pandemic, but at the same time keep production
chains intact.
“In the planning and development strategy of IPs,
it is necessary to prepare and respond to the pandemic
and limit the spread of the disease. The construction of
concentrated accommodation and catering for workers
in a closed chain in industrial parks and factories will
be a long-term solution. Thus, it is easy for us to stamp
out the pandemic, not to spread it in the community.
Long said it was necessary to urgently trace,
localise and stamp out new infection clusters,
especially outbreaks that have spread to industrial
parks and export processing zones, adding that foreign
experts working in the IPs need to undergo mandatory
isolation
Spain-based Focus Economics, which provides indepth economic analysis globally, said in its May report
that after last year’s slowdown, Vietnam’s industrial
production is projected to gain momentum on the back
of returning demand from key international partners.
“Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the
underlying strength of Vietnam’s industrial sector
remains intact: Vietnam is an attractive low-cost base
for manufacturing firms, including those looking to
relocate from China due to US-China trade tensions,”
it said.
FocusEconomics also estimates that Vietnam’s
industrial output will grow 9.2 per cent in 2021, down
0.2 percentage points from last month’s forecast.
For 2022, FocusEconomics expects the country’s
industrial production to expand by 8.4 per centn
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Australia: Vietnamese pipes, tubes neither dumped nor
subsidised

T

here is no evidence Vietnam has exported dumped
or subsidised precision pipes and tubes in Australia,
according to the Ministry of Industry and Trade’s Trade
Remedies Authority of Vietnam (TRAV).
There appear to be insufficient grounds for
the publication of a dumping duty notice and a
countervailing duty notice in respect of precision pipes
and tubes exported from Vietnam, TRAV quoted the
Australian Anti-Dumping Commission (ADC) as
saying in its newly-released Preliminary Affirmative
Determination, following a probe into the products
from Vietnam, Taiwan (China), China, and the
Republic of Korea.
The ADC found no evidence of significantly
different prices for raw materials in Vietnam compared
to other Asian countries nor official Government
plans to control or otherwise influence Vietnam’s steel
industry.
The ADC said it was also unaware of any intervention
by the Vietnamese Government affecting the normal
value of the product. There exists no evidence of a

continuing impact from steel master plans developed
by the Vietnamese Government as these plans have
been invalid since 2019, according to the findings.
Recommendations will be sent by the ADC
to Australia’s Minister for Industry, Science and
Technology for final determination
According to statistics compiled by the General
Department of Vietnam Customs, the export turnover
of Vietnamese precision steel pipes to Australia in 2019
topped US$15 million n

Industrial, trade growth trend sustained despite COVID-19

I

ndustrial and trading activities of Vietnam have
sustained their growth trend although the COVID-19
resurgence has hit some provinces and cities with large
industrial parks, Deputy Minister of Industry and
Trade Do Thang Hai said on June 17.
Speaking at the ministry’s regular press meeting for
the second quarter, he added exports have maintained
high year-on-year growth, which is relatively
sustainable thanks to the even growth in shipments
of all the important commodities such as electronics,
textile-garment, footwear, machinery, and farm
produce, and to major markets like the US, China, the
EU, the Republic of Korea, Japan, and ASEAN.
Regarding problems in industrial and trading
activities, Hai said COVID-19 outbreaks in large
industrial parks have had certain impacts on industrial
production growth as well as supply chains.
Besides, the import of production materials
accounts for a “very big” proportion, about 90 percent,
thus pushing up the import value and affecting the trade
balance. Lockdowns or social distancing measures
driven by coronavirus outbreaks in some localities
have also eroded consumption demand, especially for
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non-essential goods, which has influenced retail sales,
according to the official.
So far, he said, industries and trade have basically
developed as planned, with total retail sales achieving
about 38 percent of this year’s target and exports
over 44 percent. The increase in index of industrial
production is currently higher than expected, rising by
9.9 percent in the first five months compared to the
targeted 8 percent. The figure is forecast to maintain
at some 9 percent in the first half of 2021, compared to
the 8-percent target for the whole year.
Exports are set to increase by about 21.7 percent
while total retail sales and service revenue 7.1 percent
during January - June, compared to the year’s respective
targets of 4 - 5 percent and 8 percent.
The industry and trade sector will keep making
efforts to achieve its growth targets as well as those
of the country, the Deputy Minister said. Particularly,
the ministry will continue working to promote
overseas shipments, diversify both export and import
markets, optimise opportunities generated by free
trade agreements, and remove barriers to enter new
markets n

Standard Chartered expects Vietnam to continue recording
strong performance in 2021

S

tandard Chartered Bank has forecast that Vietnam’s
GDP growth will accelerate to 6.7 per cent in 2021
and 7.3 per cent in 2022.
“Vietnam’s economic fundamentals remain
robust. The country has been one of the world’s
best-performing economies during the pandemic; that
said, we are closely watching the domestic COVID-19
situation,” said Tim Leelahaphan, Economist for
Thailand and Vietnam, Standard Chartered, in the
bank’s recent Global Research report entitled Vietnam
- strong performance continues this year.
Vietnam began vaccinations on March 8, with
about 1 million of the population of 96 million having
been vaccinated, mainly frontline medical workers.
Wider vaccination rollout is a precondition for a
tourism rebound and a sustainable economic recovery,
according to the UK-based bank.
Standard Chartered’s economists point out that
trade data has maintained the positive momentum

seen last year. Exports of telephones and parts (16 per
cent of total exports) and electronics, computers and
parts (15 per cent) may have gained strongly in May.
Vietnam recorded a trade surplus of US$1.3 billion in
the first four months of the year.
The bank anticipates faster economic growth may
push up inflation, and rising food prices globally are
feeding through to local inflation. It expects Vietnam’s
2021 average inflation to be at 3.8 per cent n

Online conference links Vietnamese, Japanese firms in
supporting industries

T

wenty-one Vietnamese enterprises in supporting
industries and 48 Japanese businesses took part
in an online conference to exchange information and
seek partners.
Vu Ba Phu, Director of the Vietnam Trade
Promotion Agency (Vietrade) at the Ministry of
Industry and Trade, briefed the conference on Việt
Nam’s foreign trade activities, with export revenue
in the first five months of this year estimated at
US$130.94 billion, up 30.7 per cent year-on-year.
The export value of phones and spare parts increased
19.6 per cent, computers, electronics and components
jump 26 per cent, and machinery, equipment, tools, and
spare parts soared 74.8 per cent, he said.
Vietnamese enterprises in supporting industries
are growing in terms of both number and quality, and
integrating intensively into global production chains,
he added.
They account for nearly 4.5 per cent of enterprises
in the processing and manufacturing sector, generate
jobs for more than 600,000 workers, or nearly 8 per cent

of the workforce in the processing and manufacturing
sector, and contribute 11 per cent of total revenue in
the sector.
In his remarks, Masataka Fujita, SecretaryGeneral of the ASEAN-Japan Centre (AJC), pledged
the centre will make greater efforts to promote trade
between Vietnam and Japan.
Akutsu Michio, an expert from the Association
of International Business Advisors, pointed out the
challenges to Vietnamese supporting enterprises such
as low productivity and a shortage of trained workers.
He suggested firms improve their production
capacity and product quality and take measures
to attract high-quality workers, saying apart from
providing products for Japanese enterprises in Vietnam,
domestic businesses should also seek partners abroad.
To facilitate the supporting industries, the
Vietnamese Ministry of Industry and Trade launched
a database in June 2020 that provides information on
more than 3,600 domestic firms operating in mechanics,
auto, electronics, and garments and textiles n
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The COVID-19 pandemic has pushed up demand for cashless payment in Vietnam

Demand for deposits soar as
cashless payments

BECOME MORE
POPULAR
DEMAND FOR DEPOSITS BY INDIVIDUALS HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY
IN RECENT MONTHS AS PEOPLE TENDED TO SWITCH TO CASHLESS PAYMENT
METHODS, ESPECIALLY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC.
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Statistics of the State Bank of Vietnam
showed that there were more than 104
million valid individual payment accounts at
banks as of the end of March, with a total
outstanding sum of more than VNĐ741.3
trillion (US$31.9 billion), representing a rise
of 11.2 per cent against the end of 2020.
Individual checkable deposits rose by
three times during the past five years with a
considerable increase since 2020. Specifically,
individual checkable deposits rose by 55
per cent against the end of March 2020. In
comparison, individual deposits, including
both demand and time deposits, increased by
more than 5.5 per cent from the end of March
2020 to the end of February 2021.
The central bank said that the increase in
demand deposits at banks was attributed to
the results of the financial banking system’s
digital transformation process together
with the development of e-banking, digital
banking services, e-wallets as well as the
promotion of a comprehensive digital finance
ecosystem to create favourable conditions
for citizens in conducting cashless payment.
The COVID-19 pandemic also pushed
up demand for cashless payment and
significantly contributed to changing the
habit from using cash to cashless payment
methods, the central bank said.
Statistics also showed that in the first
four months of 2021, electronic payments
via the Internet, mobile phones, and QR
Code achieved remarkable results, attracting
a large number of customers.
Transactions via internet channels in
the first four months of this year rose by
65.9% in quantity and 31.2% in value while
transactions via mobile phone increased
by 86.3% in quantity and 123.1% in value,
while transactions via QR Code channel
surged by 95.7% in quantity and 181.5% in
value compared to the same period in 2020.
Mobile banking transactions rose by
78 per cent in number and 103 per cent in

value while via QR code by 83 per cent and
146 per cent, respectively. Overall, cashless
payment transactions jumped by 344.3 per
cent in number and 96.1 per cent in value in
2020 against the previous year.
A recent survey by Visa also revealed
strong increases in the use of e-wallets,
contactless payment via cards and smartphones
and QR Code. The year-on-year growth rate
of the total e-commerce transaction value in
the first quarter of 2021 rose by 5.5 times
compared to the fourth quarter of 2020.
Notably, contactless card payments were
used the most for food and catering services.
Payments via QR Code strongly increased
in the pandemic, especially in bill payment,
retail shopping and at supermarkets.
According to Dang Tuyet Nhung, Visa’s
country manager for Vietnam and Laos, there
was a significant change in the shopping and
payment habits of Vietnamese consumers
since the outbreak of the COVID-19
pandemic. Consumers were seeking safer
and more convenient shopping experiences,
she said.
It was security and convenience that was
promoting the switching from cash to digital
payment methods, she said.
Still, COVID-19 was an unexpected
catalyst to make payment habits and behavior
change faster. In the long term, Vietnam has
set a goal of digitising the banking industry.
Under the banking digital transformation
plan to 2025 with a vision to 2030, the central
bank targeted that at least 50 per cent of
adults would use electronic payment services
and at least 70 per cent of transactions would
be conducted via digital channels. By 2030,
the percentages were expected to be at least
80 per cent.
Deputy Governor of the State Bank of
Vietnam Nguyen Kim Anh said that about
95 per cent of credit institutions in Vietnam
were implementing digital transformation
strategies n
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According to the Ministry of Industry and Trade, the total trade value of goods in the first five
months of 2021 increased by 33.5 per cent year on year to US $262.25 billion.

VIETNAM GET OPPORTUNITY
TO INCREASE EXPORTS IN
RISING GLOBAL DEMAND
GLOBAL DEMAND FOR GOODS IS RECOVERING AND THIS IS AN OPPORTUNITY FOR VIETNAM TO
BOOST ITS EXPORTS OF CONSUMER AND INDUSTRIAL PRODUCTS, ACCORDING TO THE MINISTRY
OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT).

T

he ministry forecasts that Vietnam’s import
and export activities will continue to increase
in the coming months as free trade agreements
(FTAs) are gradually being implemented in a more
comprehensive and effective manner.
Those agreements will continue to create
conditions for Vietnamese goods to enter to partner
markets with preferential tariffs, including the
Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP), EU-Vietnam Free Trade
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Agreement (EVFTA) and the UK-Vietnam Free Trade
Agreement (UKFTA).
Besides that, export prices for many kinds of goods
are also tending to increase, especially Vietnam’s key
export commodities, according to the ministry.
However, Deputy Minister of Industry And Trade
Do Thang Hai said import and export activities may
be negatively affected by the COVID-19 outbreak in
many localities, especially localities in the northern

MARKETS

region with the largest trade value such as Bac
Giang, Bac Ninh and Hanoi.
Meanwhile, Asia continues to be a hot
spot with a rapidly increasing number of new
COVID-19 cases, causing a series of countries and
territories such as India, Japan, Taiwan, Indonesia
and Thailand to promote measures to control the
pandemic.
“In this situation, domestic enterprises must
improve competitiveness and adaptability to
overcome difficulties and seize opportunities,” the
deputy minister said. The ministry has requested
its agencies and departments, and Vietnam’s
Trade Offices abroad, to provide updates on the
COVID-19 pandemic which may affect trade and
economic cooperation between Vietnam and other
countries.
It has also proposed measures on maintaining
and developing export markets and supporting
local businesses to find and import raw materials
and components for stable production of export
products in the future.
For the exports of farming, forestry and seafood
products, the industry and trade departments of
Hanoi, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh and Lao
Cai should consider arranging more working hours,
including working on Saturdays, Sundays and
holidays, based on the issuing of the certification of
origin (C/O) for those export products, especially
agricultural products in localities affected by the
pandemic such as lychees in Bac Giang and Hai
Duong provinces.
Meanwhile, the import-export departments
in the northern border areas are asked to closely
monitor the customs clearance of goods at the
border gates and report signs of goods stuck at the
border gates to the ministry.
However, the pandemic is also creating new
business models, bringing opportunities for the
establishment of new value chains as Vietnam
attracts a wave of investments shifting from
other countries. According to the Vietnam Trade
Promotion Agency, since April requests to it from
foreign enterprises to find sources of supply in
Vietnam have increased sharply, with the most
orders coming from the US, China, Thailand, and

Russia.
According to the ministry, the total trade value
of goods in the first five months of 2021 increased
by 33.5 per cent year on year to US $262.25 billion,
although trade activities and production of export
goods in May were affected by the fourth outbreak
of the COVID-19 pandemic.
Specifically, in the first five months of 2021,
the export value of goods was at US $130.94 billion,
up 30.7 per cent over the same period last year.
Especially, the group of 22 items with export
value of over US $1 billion continued to hold stable
exports, accounting for 87.3 per cent of total export
value. Of which, six items achieved export turnover
of over US $5 billion.
The group of phones and components had the
largest export value of US $21.9 billion, up 19.6 per
cent over the same period last year, accounting for
16.7 per cent of total export value.
Following were electronics, computers and
components (US $19.5 billion, up 26 per cent);
machinery, equipment, tools and spare parts (US
$4.9 billion, up 74.8 per cent); textiles and garments
(US $12.2 billion, up 15 per cent); footwear (US
$8.5 billion, up 26.4 per cent); and timber and wood
products (US $6.6 billion, up 61.3 per cent).
The United States continued to be Vietnam’s
largest export market with a turnover of US $37.6
billion, up 49.8 per cent over the same period last
year; followed by China with US $20.1 billion, up
26 per cent.
Other large export markets of Vietnam
included the EU (US $16.1 billion, up 20.8 per
cent); ASEAN (US $11.5 billion, up 23.6 per cent);
South Korea (US $8.9 billion, up 17.1 per cent);
and Japan (US $8.4 billion, up 7.7 per cent).
The ministry also reported that import activities
increased strongly in the first five months thanks
to the production expansion of the manufacturing
sector. That was a good sign showing the recovery
of domestic consumer demand.
In the first five months of 2021, Vietnam’s
import turnover of products was estimated at US
$131.31 billion, up 36.4 per cent over the same
period last year n
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Tặng ngay số tiền lên tới
1.000.000 VND khi gửi
“Tiết kiệm Online trúng thưởng”
thành công trên Flexiapp.
Từ 03/06 - 03/09/2021.
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CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I
PETROLIMEX HANOI

Địa chỉ: Số 26 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 02438271400 * Fax: 02438272432
Website: kv1.petrolimex.com.vn

CHÀO MỪNG
NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG
VIỆT NAM

21/6
(21/6/1925 - 21/6/2021)
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CHÀO MỪNG
NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG
VIỆT NAM
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THỊ TRƯỜNG

TRUYỀN THÔNG TRONG LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

TẠO NIỀM TIN,

THÚC ĐẨY SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
NHẰM ĐẨY LÙI HÀNH VI VI PHẠM VỀ BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM, HÀNG KHÔNG
RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ VÀ HÀNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, NGAY TỪ
NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP (THÁNG 10/2018), TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (BỘ
CÔNG THƯƠNG) ĐÃ XÁC ĐỊNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, XUYÊN SUỐT TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG.

l HOÀNG HÒA
Tích cực thông tin đến độc giả

Nhớ lại những tháng đầu năm
2019, khi dịch tả lợn châu Phi bùng
phát, mang trên mình sứ mệnh tiên
phong, lực lượng quản lý thị trường
(QLTT) lập tức vào cuộc, triển
khai đồng loạt các giải pháp ngăn
chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời,
xây dựng một chiến dịch truyền
thông nhằm nâng cao nhận thức
đối với các hộ kinh doanh và người
tiêu dùng về dịch tả lợn châu Phi.
Khi thông tin “xuất lợn lậu ùn
ùn qua biên giới” xuất hiện, Tổng
cục QLTT khẩn trương thành lập
Đoàn công tác, do Tổng cục trưởng
Trần Hữu Linh đứng đầu, trực tiếp
làm việc với một số tỉnh, thành có
đường biên giới, qua đó đôn đốc
lực lượng QLTT các địa phương
tăng cường các biện pháp kiểm
soát lưu thông, kịp thời phát hiện,
xử lý nghiêm các trường hợp vận
chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm
thịt lợn trái phép ra, vào Việt Nam.
Nhờ những biện pháp cấp bách, kịp
thời, khi đó, thị trường thịt lợn được
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bình ổn, góp phần vào thành công
chung trong công tác ngăn dịch
bệnh lây lan trên cả nước.
Đặc biệt, trong năm 2020, khi
đại dịch Covid-19 bùng phát, lực
lượng QLTT đã thể hiện vai trò tiên
phong trong trận chiến chống đại
dịch khi vừa kiểm tra, kiểm soát thị
trường, vừa tham gia túc trực, điều
phối các mặt hàng phòng chống
dịch tới tay người tiêu dùng với mức
giá hợp lý. Thời gian này, không
khó để nhận thấy trên các mặt báo,
thông tin về lực lượng QLTT phát
hiện, thu giữ khẩu trang không rõ
nguồn gốc, đẩy giá khẩu trang, hay
nạn thu gom khẩu trang, găng tay y
tế đã qua sử dụng để tái chế, bán ra
thị trường...
“Làm được nhiều việc là vậy,
nhưng nếu không truyền thông thì
cũng không ai biết được QLTT làm
những việc gì. Vì vậy, thời gian
này, các hoạt động kiểm tra, kiểm
soát của lực lượng đều được thông
tin tới bạn đọc. Kể cả những vụ vi
phạm nhỏ nhất, chúng tôi cũng cố

gắng truyền tải, đưa tin để cảnh báo
người tiêu dùng và “đánh động”
những doanh nghiệp có ý định vi
phạm”, Tổng cục trưởng Trần Hữu
Linh chia sẻ.

Góp phần thay đổi hành vi
tiêu dùng

Còn nhớ trong làn sóng
Covid-19 lần thứ nhất, Tổng cục
trưởng Trần Hữu Linh từng nhấn
mạnh “Thông tin truyền thông là
giải pháp cực kỳ quan trọng trong
thời điểm hiện nay. Để thay đổi
hành vi tiêu dùng của người tiêu
dùng là cần thời gian dài, cần sự
vào cuộc của các cơ quan báo chí
thông tin và truyền thông”.
Trong công tác chống hàng
giả, hàng nhái, hàng xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động
tuyên truyền đã đóng góp rất lớn
vào những “chiến công”, những
“trận đánh lần đầu tiên” của lực
lượng. Thông qua các kênh truyền
thông của mình, lực lượng QLTT
đã giới thiệu đến công chúng cách

Việc tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền đã giúp lực lượng QLTT phát huy vai trò, tạo sự chuyển biến rõ nét
trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường

phân biệt hàng thật - hàng giả,
hàng kém chất lượng nhằm bảo
vệ quyền lợi chính đáng của người
tiêu dùng, đấu tranh với những
hành vi kinh doanh trái pháp luật.
Bên cạnh đó, các kênh truyền
thông của Tổng cục QLTT cũng
phổ biến những kỹ năng tiêu
dùng; phanh phui những cơ sở
sản xuất, kinh doanh sai phạm;
giới thiệu các sản phẩm Việt
Nam có uy tín, đạt tiêu chuẩn
chất lượng, hưởng ứng Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” một cách
thiết thực nhằm thúc đẩy sản xuất
trong nước cũng như bảo vệ các
doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Đối với công tác chống gian
lận trên môi trường internet, vai
trò của hoạt động truyền thông
trong lực lượng QLTT đang ngày
càng phát huy hiệu quả. Thông qua
các hoạt động truyền thông, quyền
và lợi ích của người tiêu dùng và
cộng đồng xã hội được bảo vệ tốt

hơn; người tiêu dùng có nhận thức
cao hơn về quyền lợi của mình,
biết lựa chọn, tiêu dùng những sản
phẩm chất lượng, có nguồn gốc
rõ ràng; các tổ chức, cá nhân kinh
doanh cũng tăng cường sự tương
tác, phối hợp, chia sẻ thông tin…
Đến nay, có thể khẳng định,
công tác thông tin truyền thông
của lực lượng QLTT đã được nâng
lên một tầm cao mới. Các hoạt
động truyền thông được tổ chức
quy mô, bài bản với sự tham gia
của đông đảo các cơ quan báo chí
trung ương và địa phương. Đặc
biệt, công tác thông tin truyền
thông đã góp phần nâng cao hình
ảnh, vai trò của người QLTT đối
với công tác bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng; bảo vệ các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh chân
chính; từng bước tạo dựng được
niềm tin với cộng đồng xã hội.
Tổng cục trưởng Trần Hữu
Linh cho rằng, công tác truyền
thông của Tổng cục trong thời

gian qua đã tạo chuyển biến tích
cực về nhận thức trong việc chấp
hành các quy định pháp luật về
thương mại của các tổ chức, cá
nhân kinh doanh và người tiêu
dùng, góp phần hạn chế các hành
vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập
lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.
Không chỉ vậy, hoạt động
truyền thông trong hoạt động
QLTT đã tạo sức lan tỏa, giúp các
cá nhân, tổ chức kinh doanh và
người tiêu dùng không tham gia
hoặc tiếp tay cho các hành vi vi
phạm, chủ động tố giác các hành
vi lợi dụng hoạt động thương mại
điện tử để vi phạm pháp luật.
“Truyền thông vừa để người
dân và xã hội biết được những công
việc mà lực lượng QLTT đang
làm, kể cả những việc tốt và chưa
tốt. Đây là kênh giám sát để giúp
QLTT hoàn thiện hơn, hướng tới
một lực lượng chính quy-chuyên
nghiệp-hiện đại”, Tổng cục trưởng
Trần Hữu Linh nhấn mạnhn
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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

PETROLIMEX:
TRẢI QUA CÁC GIAI
ĐOẠN VỚI NHIỀU LẦN
THAY ĐỔI CƠ CẤU, TỔ
CHỨC, PETROLIMEX
TRỌN VẸN 65 NĂM SONG
HÀNH CÙNG VỚI MỌI SỰ
KIỆN CHÍNH TRỊ QUAN
TRỌNG CỦA NGÀNH
CÔNG THƯƠNG. NẾU CÓ
MỘT NHÂN TỐ XUYÊN
QUA LỚP BỤI THỜI GIAN,
BĂNG QUA NHỮNG
THĂNG TRẦM BIẾN
ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN,
THÌ ĐÓ HẲN LÀ TRUYỀN
THỐNG GHI DẤU ẤN
TIÊN PHONG TRONG
DÒNG CHẢY LỊCH SỬ.

l THÚY HÀ

GHI DẤU ẤN TIÊN PHONG
TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ

T

ổng công ty Xăng dầu mỡ thành lập ngày
12.1.1956, sau đổi tên thành Tổng công ty
Xăng dầu Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn
Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex).
Ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt - miền Bắc đang
bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh,
Petrolimex đã cùng ngành Công Thương đóng góp
vào thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của đất nước: Xây
dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, Giải phóng miền
Nam thống nhất nước nhà.
Ngay sau khi thành lập, Petrolimex nhanh chóng
tiếp quản các cơ sở, kho cảng, mở rộng phạm vi, mạng
lưới hoạt động cung cấp xăng dầu. Đây là thời kỳ cả
miền Bắc trở thành một công trường xây dựng. Ngành
Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ
tầng cho nền kinh tế. Các nhà máy điện, cơ khí chế tạo,
luyện kim, hóa chất, dệt may, thực phẩm, tạp phẩm, sản
xuất hàng tiêu dùng… nối tiếp nhau ra đời. Mạng lưới
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Công nhân Công ty Xăng dầu Khu vực I tiếp nhận xăng
dầu tại Đông Anh

Đoàn xe vượt Đèo Cả chở xăng dầu ra mặt trận

cửa hàng mậu dịch quốc doanh, hợp tác xã mua bán, đội
thu mua nông, lâm sản thực phẩm hiện diện ở khắp nơi,
từ đô thị lớn đến miền biên giới, hải đảo.
Đồng hành cùng những viên gạch đầu tiên chở đến
chân công trình xây dựng nên nhà máy công nghiệp,
hay những chuyến xe mở rộng giao lưu hàng hóa giữa
các địa phương, đưa từng cân muối, lít dầu hỏa đến tận
các bản làng xa xôi là dòng chảy xăng dầu ngày đêm
không ngừng nghỉ trên khắp các nẻo đường.
Bước vào thời kỳ phá hoại của không quân Mỹ
trên bầu trời miền Bắc, cơ sở xăng dầu trở thành trọng
điểm đánh phá dữ dội nhất.
Trong cuốn Biên niên sử của Công an Thủ đô đã ghi
lại chi tiết kế hoạch của quân địch: “Ném bom các khu
dự trữ xăng dầu của Bắc Việt Nam sẽ gây tổn hại nhiều
hơn đến khả năng vận chuyển các đồ chi viện chiến tranh
ở trong nước và các đường vào Nam Việt Nam hơn là bắn
phá bất kỳ một hệ thống riêng biệt nào”.
Kho xăng dầu Đức Giang bị địch điên cuồng đánh
phá nhiều lần, đặc biệt là hai đợt bắn phá gây thiệt hại
nghiêm trọng ngày 29/6/1966 và 16/4/1972. Bất chấp
hiểm nguy, hàng trăm công nhân đã xông vào chiến
đấu với giặc lửa, cứu từng phuy xăng.
Với Tổng kho Xăng dầu Thượng Lý, trong suốt 7
năm (1966 - 1972), Mỹ đã đánh phá 98 trận với hơn 4
nghìn quả bom các loại, hàng chục trận B52 hủy diệt.
Đây cũng là thời kỳ thử thách ác liệt nhất của
Petrolimex. Với tinh thần “coi vị trí sản xuất là vị
trí chiến đấu”, cán bộ, người lao động Petrolimex đã
dũng cảm bám trụ, chiến đấu ngoan cường dưới mưa
bom, bão đạn, bảo đảm liên tục mạch máu xăng dầu
cho Tổ quốc.

Trong những trận chiến ác liệt đó, nhiều tấm
gương dũng cảm đã anh dũng hy sinh trong khi làm
nhiệm vụ như liệt sĩ - cố Tổng giám đốc Phạm Văn
Đạt, hy sinh ngay tại trụ sở số 1, Khâm Thiên, Hà Nội;
Đội trưởng Đội bảo vệ Trương Xuân Lộc, Đội phó Đội
bảo vệ Lê Xuân Ba (Kho xăng dầu Đức Giang), anh
Nguyễn Văn Mậu, công nhân Sở Dầu, Hải Phòng…
Máu các anh đã đổ, nhưng huyết mạch xăng dầu vẫn
thông suốt, liên tục từ đồng ruộng đến công trường,
nông trường, nhà máy, vượt Trường Sơn khói lửa, tới
chiến trường miền Nam ruột thịt.
Tổng kết thành tích đóng góp trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà nước đã phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho
8 đơn vị thành viên của Petrolimex và danh hiệu Anh
hùng Lao động cho đồng chí Lê Văn Thiêm - Chủ
nhiệm Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Truyền thống tiên phong

Sau năm 1975, cả nước bước vào mặt trận mới,
hàn gắn vết thương chiến tranh, tiến hành công cuộc
Đổi mới. Kết quả, đã từng bước hình thành một ngành
Công Thương tự chủ, với cơ sở vật chất kỹ thuật được
tăng cường đáng kể. Cơ cấu công nghiệp đã phát triển
hoàn chỉnh hơn, bao gồm các ngành công nghiệp nặng,
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm.
Song song đó là một mạng lưới thương nghiệp rộng
khắp. Giai đoạn này, nhu cầu về năng lượng, trong đó
có xăng dầu gia tăng mạnh mẽ. Để đáp ứng trong tình
hình mới, biến chuyển hết sức mau lẹ, Petrolimex đã
nhanh chóng chuyển mình cùng ngành Công Thương
và đất nước, kịp thời tiếp cận, vận dụng sáng tạo cơ chế
quản lý mới.
Sau hơn 30 năm Đổi mới, đến nay, Petrolimex đã
phát triển hệ thống bán lẻ với hơn 2.550 cửa hàng xăng
dầu phủ khắp 63 tỉnh, thành; đầu tư hệ thống kho bể,
tuyến ống xăng dầu, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ,
hiện đại… Đây là sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp
của Petrolimex nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một
Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, lấy kinh
doanh xăng dầu làm trục chính, thực hiện đa sở hữu,
tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh
doanh chính có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh
xăng dầu.
Vòng thời gian cứ miệt mài quay. 65 năm - thời
gian đủ để một hạt giống ươm mầm thành cây cổ
thụ; đủ để các thế hệ trong đại gia đình Petrolimex
thực hiện khát vọng góp phần cùng ngành Công
Thường xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế - kỹ thuật
cho đất nước.
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Trải qua các giai đoạn với nhiều lần thay đổi cơ
cấu, tổ chức và tên gọi, Petrolimex trọn vẹn 65 năm
song hành cùng với mọi sự kiện chính trị quan trọng
của ngành Công Thương. Nếu có một nhân tố xuyên
qua lớp bụi thời gian, băng qua những thăng trầm biến
động của Tập đoàn, thì đó hẳn là truyền thống ghi dấu
ấn tiên phong trong dòng chảy lịch sử.
Nếu trong thời chiến, mỗi công nhân xăng dầu
thực sự là một người lính trung dũng, kiên cường, “quý
xăng như máu”, luôn có mặt và đóng góp ở vị trí xứng
đáng trong đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam; thì
trong thời bình, bản lĩnh tiên phong của mỗi người
công nhân xăng dầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ, vượt
qua khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi từ chiến tranh
sang hòa bình, từ phân tán sang tập trung, cung cấp đầy
đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, bảo đảm an
ninh năng lượng quốc gia.
Truyền thống tiên phong ấy, được trao truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác trong hệ thống Petrolimex,
được bồi đắp lắng đọng qua mỗi năm, trở thành những
tầng “trầm tích” về văn hóa lịch sử, mang dấu ấn đặc
trưng, riêng biệt của Petrolimex.
Dòng chảy liên tục ấy là nền tảng để Petrolimex
cất cánh thực hiện kinh doanh có hiệu quả, gia tăng
lợi ích cho các cổ đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ
chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần
cùng ngành Công Thương xây dựng kết cấu hạ tầng
vững chắc cho nền kinh tế.
Petrolimex đang được biết đến, được nhìn nhận là
doanh nghiệp xăng dầu tiên phong cung cấp các nguồn
nhiên liệu sạch, giảm ô nhiễm môi trường, có mức tiêu
chuẩn cao nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam, như

sản phẩm dầu Điêzen tiêu chuẩn Euro 5, xăng Ron 95
tiêu chuẩn Euro 4.
Dấu ấn tiên phong cũng thể hiện ở chủ động hoàn
thiện và nâng cao chuẩn mực quốc tế trong mô hình
quản trị doanh nghiệp, minh bạch hơn, áp dụng khoa
học công nghệ, tự động hóa trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và điều hành.
Tính tiên phong còn thể hiện ở sự chuyên nghiệp
của người lao động Petrolimex ngang bằng với mặt
bằng chung trong khu vực và quốc tế.
Nhưng trên hết, tính tiên phong của Petrolimex
chính là tạo ra một dòng chảy liên tục qua các thế
hệ, mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người lao động
Petrolimex luôn cống hiến hăng say hết mình vì sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự thịnh
vượng của nước nhà.
Truyền thống tiên phong chính là “trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp”, chảy trong huyết quản mỗi cán
bộ hoạch định chiến lược, mỗi công nhân vận hành đường
ống, mỗi lái xe chở xăng dầu ngược đỉnh đèo Pha Đin, Ô
Quy Hồ… Với Petrolimex, trách nhiệm xã hội vừa là các
hoạt động mang tính nhân đạo, vừa bao gồm trách nhiệm
bảo đảm tăng trưởng kinh tế hiệu quả song hành với bảo
vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh.
Lịch sử 65 năm của Petrolimex là lịch sử của
những bước ngoặt, những dấu ấn tiên phong trong hiện
đại hóa dây chuyền công nghệ, đổi mới năng lực quản
trị, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, trong
đào tạo đội ngũ lao động bài bản, lành nghề “để tiến
xã hơn” và dâng hiến cho đời dòng chảy năng lượng
“xanh” hơn, “sạch” hơnn

Cảng dầu B12 - Công ty Xăng dầu B12
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Petrolimex đóng góp 250 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

V

ừa qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
(Petrolimex) đã đóng góp 250 tỷ đồng vào
chương trình ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
Petrolimex trực tiếp trao 200 tỷ đồng đóng góp vào
Quỹ vắc xin phòng Covid-19; đồng thời, phân bổ 50
tỷ đồng tới các đơn vị thành viên Petrolimex để ủng
hộ vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tại các tỉnh/thành
và hỗ trợ tiêm vắc-xin cho CBCNV-NLĐ nơi đơn vị
hoạt động. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để
mua vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo
cung cấp cho người dân sớm nhất, rộng rãi nhất.
Việc làm này thể hiện vai trò, trách nhiệm của
Petrolimex đối với cộng đồng và xã hội, hỗ trợ các
lực lượng đang ngày đêm nỗ lực hết mình nơi tuyến
đầu cũng như người dân tại các khu vực cách ly, qua
đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện
dịch bệnh.
Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các hoạt động
hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Petrolimex đã nhất
quán chỉ đạo trong toàn ngành thực thi các phương án
phòng bệnh, tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn
Thanh trực tiếp trao 200 tỷ đồng đóng góp vào
Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

tế và chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực để
ứng phó với đại dịch, đảm bảo hoạt động kinh doanh
phục vụ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho phát triển kinh
tế, tiêu dùng của người dân và an ninh năng lượng
trong mọi tình huống.
HÀ ĐAN

Petrolimex Đăk Lăk: Khai trương cửa hàng xăng dầu đầu tiên
theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới

V

ừa qua, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên
(Petrolimex Đăk Lăk) đã chính thức khai trương
Cửa hàng xăng dầu 76 tại thị trấn Ea Pốk, huyện
Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk. Đây là cửa hàng xăng dầu
(CHXD) đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk sử dụng
ứng dụng nhận diện thương hiệu theo mẫu mới của Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam.
CHXD 76 được trang bị cơ sở vật chất theo
đúng chuẩn của Petrolimex về nhận diện thương
hiệu, hệ thống công nghệ, trang thiết bị hiện đại
với 3 trụ bơm Tatsuno thế hệ mới (5 vòi bơm), kết
nối phần mềm Quản lý cửa hàng tập trung Egas với
chương trình quản lý khách hàng - tiền hàng chính
xác, linh hoạt và kịp thời; Hệ thống nhập xuất xăng
dầu kín; Hệ thống camera giám sát 24/7, phương
tiện PCCC và bảo vệ môi trường đáp ứng đầy đủ các
quy định hiện hành.
Cửa hàng kinh doanh 3 mặt hàng chủ yếu là: Xăng
Ron 95-III, Xăng E5 Ron 92 và Dầu Điêzen 0,05S, cùng
các dịch vụ sản phẩm chuyên ngành Petrolimex như:
Dầu mỡ nhờn PLC, Bảo hiểm Pjico, Nước giặt Jana, ...
CHXD 76 chính thức đi vào hoạt động không

CHXD 76 - Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăl Lăk

chỉ mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, mà
còn phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của các
phương tiện giao thông, các đơn vị đang hoạt động trên
địa bàn cùng nhân dân trong khu vực, đóng góp vào sự
tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.
HOÀNG TUẤN

57

Ông Võ Thái Sơn, Chủ tịch Petrolimex Cần Thơ trao thưởng cho đại diện tập thể Cửa hàng 02
dẫn đầu thi đua bán lẻ quý I/2021 toàn Công ty

3 TRỤ CỘT

GIÚP PETROLIMEX CẦN THƠ
SẴN SÀNG “CHUYỂN ĐỘNG MẠNH MẼ HƠN”
KHƠI DẬY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI; ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LẺ;
QUẢN LÝ TỐT CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU LÀ 3 TRỤ CỘT ĐỂ PETROLIMEX CẦN
THƠ SẴN SÀNG “CHUYỂN ĐỘNG MẠNH MẼ HƠN TRONG SUY NGHĨ, TRONG
HÀNH ĐỘNG, TRONG TỪNG CÁ NHÂN, TỪNG TỔ CHỨC” NHƯ THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH CÔNG TY VÕ THÁI SƠN.

Đ

l THÚY HÀ

ại hội Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tây Nam bộ
(Petrolimex Cần Thơ) nhiệm kỳ 2020-2025 đã
đánh giá đặc điểm thị trường kinh doanh xăng
dầu tại thị trường miền Tây Nam Bộ là canh trạnh vô
cùng gay gắt với sự xuất hiện của hầu hết các đầu mối
kinh doanh xăng dầu. Vì vậy Đại hội đã đề ra mục tiêu
tăng trưởng bán lẻ xăng dầu hàng năm tối thiểu 3%.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lãnh đạo Công ty xác
định, bên cạnh khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng
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hiện có thì tiếp tục tập trung đẩy nhanh phát triển các
điểm bán lẻ mới; khơi dậy nguồn lực con người, bảo vệ
và phát triển thương hiệu chữ “P” đi đôi với tạo dựng
phong cách bán hàng chuyên nghiệp. Xác định mục
tiêu rõ ràng và triển khai quyết liệt, hiệu quả và đồng
bộ các giải pháp là mệnh lệnh và cũng là động lực từ
Cấp ủy, Ban lãnh đạo đến từng người lao động. Một hệ
thống bán lẻ chuyên nghiệp được Petrolimex Cần Thơ
xây dựng trên ba trụ cột.

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN
Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ lao động chuyên
nghiệp, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ là lợi thế
cạnh tranh không thể sao chép, là chiến lược phát triển
bền vững. Công ty tích cực tuyên truyền các chế độ
chính sách liên quan đến người lao động, tổ chức hiệu
quả các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công ty
phát động. Từ đó người lao động nhận thức được rằng
lao động tích cực sẽ nhận được các lợi ích xứng đáng.
Và cũng từ đó tạo ra sự canh trạnh lành mạnh trong
nội bộ, tất cả người lao động cùng thi đua nâng cao
chất lượng dịch vụ và năng suất lao động. Song song
với những chính sách tạo động lực; Công ty cũng tăng
cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người lao động
thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, văn minh thương
mại, bán hàng đúng quy trình 5 bước. Năng suất bán lẻ
xăng dầu của Công ty trong những năm qua luôn cao
hơn năng suất bình quân miền.
Thứ hai: Đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ đảm
bảo phát huy lợi thế nhận diện thương hiệu Petrolimex.
Tháng 04.2020, Công ty khai trương Cửa hàng 15 tại
Đường Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị Nam Cần Thơ,
quận Cái Răng, Cần Thơ. Đây là công trình đánh dấu
mốc 90 CHXD trên chặng đường 45 năm thành lập và
phát triển của Công ty. Cửa hàng 15 khang trang, hiện
đại bậc nhất trên địa bàn; nhận diện chữ “P” nổi bật
góp phần tạo mỹ quan đô thị. Với việc kết hợp uy tín
thương hiệu Petrolimex, vị trí có lợi thế thương mại, cơ
sở vật chất hiện đại là nền tảng vững chắc để phát triển.
Kết quả kinh doanh tháng đầu hoạt động bán gần 300
m3/tháng đạt kế hoạch sản lượng dự án và đến nay sản
lượng đã chạm mốc 500 m3/tháng. Một minh chứng
khẳng định chiến lược đúng đắn trong phát triển cửa

Mỗi người lao động Petrolimex Cần Thơ đều ngày ngày
nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

hàng thời gian qua. Sự hiện đại ưu việt của cửa hàng
Petrolimex thể hiện qua công nghệ trụ bơm tích hợp
hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng egas đảm bảo
minh bạch, chính xác; trang bị hệ thống nhập, xuất,
thu hồi hơi bảo vệ môi trường; trang bị thiết bị PCCC
đồng bộ; bố trí giám sát qua camera an ninh 24/24h;
phát hành hóa đơn điện tử; kết hợp các tiện ích chuyển
tiền nhanh, bảo hiểm và thời gian tới sẽ có lộ trình triển
khai thanh toán không dùng tiền mặt.
Thứ ba: Quản lý tốt chất lượng xăng dầu, đảm
bảo dòng chảy xăng dầu trong hệ thống đạt tiêu chuẩn
chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Nếu như trước
đây giá xăng dầu luôn là chủ đề nóng của xã hội thì
hai năm nay chất lượng xăng dầu lại được cả xã hội
quan tâm với vụ việc Cơ quan điều tra liên tục triệt phá
các đường dây làm giả xăng dầu quy mô lớn và nóng
nhất là tại khu vực phía Nam. Đó là một thực tế mà
những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chân chính
như Petrolimex Cần Thơ xem đó vừa là thách thức và
vừa là cơ hội.
Thách thức từ yêu cầu cao hơn của người tiêu
dùng nhưng đó cũng là cơ hội để nâng cao hình ảnh và
tăng niềm tin về một thương hiệu “P” minh bạch, chất
lượng. Để quản lý tốt chất lượng từ đầu vào, đầu ra của
xăng dầu là một quy trình quản lý phức tạp, khoa học
và được Công ty áp dụng, quản lý chặt chẽ. Công ty
đã thành lập phòng chuyên biệt quản lý kỹ thuật xăng
dầu; giám sát nghiêm ngặt xăng dầu nhập vào Tổng
kho đầu mối; thực hiện quy trình lấy mẫu, text mẫu
đúng quy định tất cả các xe bồn, tàu sông nhập xăng
dầu và quá trình tồn chứa, bán hàng tại cửa hàng. Sau
những vụ án xăng giả, bà con miền Tây lại mách nhau
mua xăng ở cây xăng Nhà nước để nói về cây xăng
Petrolimex.
3 trụ cột trên đã hóa giải những khó khăn khách
quan: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã
hội đã tác động đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thì
Petrolimex Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bán
lẻ. Năm 2020 tốc độ tăng trưởng bán lẻ xăng đạt 4,7%,
5 tháng đầu năm đạt 7,6%, cao hơn 1,5 đến 2 lần so với
Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Để kết lại, xin lấy một thông điệp của ông Võ Thái
Sơn, Chủ tịch Công ty mà chúng tôi đã có dịp được
phỏng vấn: “Hãy chuyển động mạnh mẽ hơn trong
suy nghĩ, trong hành động, trong từng cá nhân, từng
tổ chức. Hãy chuyển động mạnh mẽ với tinh thần vượt
khó, năng động, dám nghĩ dám làm, với lòng tin và
tinh thần hợp tác cùng phát triển “Để tiến xa hơn”n
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XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN

TIÊN PHONG

TRIỂN KHAI NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU MỚI
TÍNH TIÊN PHONG TRONG TRIỂN KHAI NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU PETROLIMEX
MỚI CỦA XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN KHÔNG CHỈ MANG LẠI NIỀM TIN CHO
NGƯỜI TIÊU DÙNG, GÓP PHẦN LẬP LẠI KỶ CƯƠNG, TRẬT TỰ TRONG KINH
DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN, MÀ CÒN GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG
QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG TRÊN TOÀN HỆ THỐNG CỬA HÀNG PLX.

l THÚY HÀ

G

ia Lai, Kon Tum - những địa bàn chiến lược
của ngã ba Đông Dương, nằm trong vùng lõi
Khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào
- Campuchia, và cũng là những vị trí quan trọng trên
tuyến hành lang Đông- Tây. Không chỉ vậy, Gia Lai,
Kon Tum còn có điều kiện tự nhiên rất thích hợp cho
trồng cây công nghiệp, phát triển nông nghiệp công
nghệ cao, sản xuất năng lượng, phát triển du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, văn hóa.
Những thế mạnh này làm gia tăng nhu cầu giao
dịch kinh tế, kéo liền theo đấy là nhu cầu năng lượng,
đặc biệt là xăng dầu. Với lợi thế đứng chân trên địa
bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Công ty Xăng dầu
Bắc Tây Nguyên có nhiều thuận lợi trong kinh doanh
xăng dầu. Nhưng thuận lợi thì hiển nhiên có nhiều đầu
mối kinh doanh tham gia, cạnh tranh hết sức quyết
liệt. Điều đáng nói là, dù số cửa hàng của Công ty chỉ
chiếm khoảng 30%, nhưng sản lượng xăng dầu bán ra
luôn dẫn đầu, chiếm khoảng 54% thị phần trên địa bàn
phụ trách.
Hỏi chuyện Phòng Kinh doanh, anh chị em ở đây
cho biết, yếu tố hàng đầu vẫn là do uy tín thương hiệu
của Petrolimex mà Xăng dầu Bắc Tây Nguyên được
thừa hưởng. Dù là lái xe đường dài, hay bà con vùng
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sâu vùng xa cần xăng dầu để chạy máy bơm tưới nước
cho cây cà phê, cao su, hồ tiêu… thì biểu tượng chữ
“P” có sức hút, uy tín về tiêu chuẩn, định lượng rất lớn.
Sự tin yêu của người tiêu dùng giúp Công ty năm nào
sản lượng bán ra cũng tăng trên 5% đến 10%. Ngay cả
trong những đợt giãn cách xã hội, thì hoạt động bán
lẻ vẫn mang đến sự tăng trưởng đều đặn cho Công ty.
Hiểu rõ giá trị của thương hiệu Petrolimex, một số
CHXD trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum lợi dụng
uy tín của Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên để có
một số hành vi xâm hại nhãn hàng Petrolimex nhằm
mang lại nguồn lợi bất chính.
Đại diện phòng Kinh doanh Công ty Xăng dầu
Bắc Tây Nguyên cho biết, nhãn hiệu Petrolimex đã
được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam tại các văn bản
bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, đang có hiệu lực,
đã công bố công khai trên trang website chuyên mục
“thương hiệu Petrolimex”. Vì vậy việc tự ý sử dụng
nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex
của một số cửa hàng xăng dầu tư nhân đã gây nhầm
lẫn cho khách hàng, người tiêu dùng, công chúng,
báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước về địa điểm
Petrolimex đã trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ,
nguồn gốc…làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động

sản xuất - kinh doanh của Công ty Xăng dầu Bắc Tây
Nguyên cũng như công tác phát triển thương hiệu, xây
dựng hình ảnh Petrolimex.
Để hóa giải vấn đề này, cùng với việc kiên quyết
đấu tranh với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, Công
ty là một trong những đơn vị tiên phong triển khai nhận
diện thương hiệu mới. Theo ông Trần Đức Giang, Phó
trưởng Ban Kinh doanh bán lẻ, Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam, Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên luôn
coi trọng xây dựng hình ảnh cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Hệ thống các cửa hàng của Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
được đầu tư có quy mô khang trang hiện đại, kết hợp
hình ảnh nhận diện thương hiệu Petrolimex.
Cụ thể, ngay sau khi Tập đoàn có phương án thiết
kế nâng cấp ứng dụng nhận diện tại cửa hàng xăng dầu,
lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đề xuất được triển khai
tại cửa hàng số 01 ở trung tâm Thành phố Pleiku. Đây
là một trong những cửa hàng đầu tiên của Petrolimex
áp dụng nhận diện mới, nhiều chi tiết chưa từng được
sản xuất, lắp đặt trên địa bàn Pleiku nói riêng và cả
nước nói chung. Nhiều chi tiết phải nghiên cứu, thực
hiện nhiều lần để đáp ứng yêu cầu rất cao về thẩm mỹ
kỹ thuật, đồng thời đáp ứng điều kiện khả thi khi triển
khai toàn diện trên hệ thống cửa hàng của Petrolimex .
Qua thời gian triển khai, hình ảnh nhận diện
thương hiệu mới tại cửa hàng số 01 mang lại hiệu ứng
tích cực, thể hiện sự ổn định và phát triển của thương
hiệu Petrolimex trên thị trường bán lẻ xăng dầu. Hình

ảnh thực tế đạt được các tiêu chí nổi bật hình ảnh cửa
hàng của Petrolimex, dễ nhận biết từ xa vào ban ngày
cũng như ban đêm, chi tiết tạo hình dạng khối 3D
mang phong cách hiện đại. Đồng thời được đón nhận
và có những đánh giá tích cực từ phía khách hàng,
minh chứng cụ thể là, về sản lượng cửa hàng này đã
gia tăng hơn 10% so với trước đây.
Ông Giang cũng cho biết, công tác phát triển
thương hiệu, xây dựng hình ảnh Petrolimex của Công
ty được lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao. Phát huy tinh
thần tiên phong và sáng tạo, Công ty đã tiếp tục triển
khai ứng dụng nhận diện mới tại một số cửa hàng trên
địa bàn Pleiku, như Cửa hàng số 47, số 68, tiến tới
đồng bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu mới tại cửa
hàng xăng dầu.
Đến nay, người tiêu dùng trên địa bàn Gia Lai và
Kon Tum đã làm quen với cách nhận diện mới của
CHXD thuộc hệ thống Petrolimex, thông qua các dấu
hiệu như Diềm mái che; Bảng hiệu; Trang phục bảo hộ
lao động; Quy trình bán hàng 05 bước; Dấu hiệu trên
trụ bơm xăng dầu.
Tính tiên phong trong triển khai nhận diện thương
hiệu Petrolimex mới của Công ty Xăng dầu Bắc Tây
Nguyên không chỉ mang lại niềm tin cho người tiêu
dùng, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự trong kinh
doanh xăng dầu trên địa bàn, mà còn góp phần quan
trọng trong quyết định triển khai nhân rộng trên toàn
hệ thống cửa hàng Petrolimex n
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CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH

KHÔNG NGỪNG
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

S

au 30 năm xây dựng và phát
triển, Công ty Xăng dầu Hà
Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh)
ngày càng khẳng định được thương
hiệu với người tiêu dùng, phục vụ
tốt nhu cầu sản xuất, bình ổn giá
xăng dầu, đóng góp lớn cho ngân
sách địa phương. Để có được vị thế
này, trong 30 năm qua, Petrolimex
Hà Tĩnh đã luôn tập trung cho chiến
lược đầu tư cơ sở vật chất, phương
tiện kỹ thuật, đầu tư nguồn nhân
lực, đảm bảo uy tín, chất lượng và
số lượng hàng hóa, đáp ứng nhu
cầu nhiệm vụ công tác kinh doanh
xăng dầu ngày một cao.
Với việc mở rộng mạng lưới
bán lẻ và đầu tư nâng cấp các cửa
hàng đạt chuẩn đã tạo nên sự khác
biệt của cửa hàng Pertrolimex Hà
Tĩnh. Công ty hiện sở hữu hệ thống
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, hệ
thống mạng lưới bán hàng phủ kín
các vùng miền trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh gồm: 76 Cửa hàng kinh doanh
xăng dầu; 3 Trung tâm kinh doanh
tổng hợp; 1 Cửa hàng kinh doanh
tổng hợp. Đặc biệt, Công ty đã thiết
lập được một hệ thống khách hàng
bền vững với nhiều đối tượng trên
địa bàn Tỉnh. Tiếp nối thành công,
năm 2021, Công ty tập trung xây
dựng mới và đưa vào hoạt động
3 cửa hàng (CHXD Thuần Thiện
- Huyện Can Lộc; CHX Xuân
Trường, Xuân Yên - Huyện Nghi
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l LÊ HÙNG

Ông Trần Đại Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
đại diện trao ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt

xuân) và dự kiến thuê thêm một số
CHXD trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Điểm nhấn trong đầu tư cơ sở
vật chất kỹ thuật là Công ty luôn
hướng tới mục tiêu phục vụ khách
hàng một cách thuận lợi nhất, chất
lượng dịch vụ tốt nhất. Vì vậy,
Petrolimex Hà Tĩnh đã tập trung
đầu tư hệ thống các Cửa hàng bán
lẻ hiện đại, tiện ích và các đại lý đạt
tiêu chuẩn Quốc gia. Cùng với đó,
quy chuẩn 5S được hoàn thiện đồng
bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc
tại văn phòng và các đơn vị trực.
Ông Trần Đại Hà, Chủ tịch
kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu
Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2020,

Công ty đã nộp ngân sách trên 500
tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu
người đạt gần 8,5 triệu đồng/tháng.
Năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục duy
trì và mở rộng thị trường, chăm sóc
khách hàng, gia tăng sản lượng,
đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng
ngoài xăng dầu; phấn đấu, tổng sản
lượng xăng dầu xuất bán tăng 6%
trở lên so với năm 2020, doanh thu
đạt 1.600 tỷ đồng và nộp ngân sách
520 tỷ đồng.
Để thực hiện thành công các
chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Công ty
tập trung tối đa nguồn lực cho công
tác quản trị, tăng cường tiết giảm
chi phí, sử dụng chi phí hợp lý, bám

sát kế hoạch Tập đoàn nhằm đảm
bảo hiệu quả kinh doanh của Công
ty. Đồng thời, tăng cường kiểm tra
giám sát, đảm bảo số lượng và chất
lượng hàng hóa, an toàn mọi mặt về
an ninh trật tự, phòng chống cháy
nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo
vệ môi trường.
Bên cạnh đó, xác định con
người là yếu tố then chốt trong
kinh doanh, thời gian qua, Công
ty Xăng dầu Hà Tĩnh luôn thực
hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo
lại, mạnh dạn bố trí, sắp xếp cán
bộ phù hợp; lựa chọn sử dụng cán
bộ có năng lực, có ý chí phấn đấu.
Bên cạnh việc đào tạo là sắp xếp,
phân bổ nguồn lực lao động một
cách khoa học, hợp lý, đảm bảo
tăng năng suất lao động. Cùng với
đó, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh
cũng thường xuyên đánh giá năng
lực điều hành của cán bộ quản lý,

chuyên viên từ văn phòng đến các
đơn vị. Đồng thời quyết liệt ứng
dụng công nghệ thông tin trên
mọi mặt, phù hợp với xu thế phát
triển công nghệ 4.0, lấy hiệu quả
và năng suất lao động làm tiêu chí
đánh giá chất lượng, thi đua.
Trong kinh doanh Công ty
Xăng dầu Hà Tĩnh luôn kết hợp
hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với
lợi ích xã hội, coi đó là thước
đo, là mục tiêu, động lực cho sự
phát triển. Trong gần 30 năm qua
Petrolimex Hà Tĩnh đã tích cực
triển khai nhiều chương trình,
hoạt động xã hội giàu ý nghĩa
nhân văn, hướng tới cộng đồng.
Công ty luôn tích cực tham gia
các quỹ đền ơn đáp nghĩa, tham
gia các phong trào ủng hộ đồng
bào bị thiên tai, xây dựng các nhà
tình nghĩa, xây dựng nông thôn
mới, tặng quà cho nạn nhân chất

độc da cam, đóng góp cho Quỹ
“Vì người nghèo”, Quỹ “Khuyến
học”... với số tiền mỗi năm hàng
tỷ đồng. Năm 2020, mặc dù còn
gặp nhiều khó khăn trong công
tác kinh doanh nhưng Công ty vẫn
trích số tiền gần 4 tỷ đồng hỗ trợ
phòng, chống dịch Covid-19, và
triển khai công tác an sinh xã hội
trên địa bàn toàn Tỉnh.
Với nhiều thành tích nổi bật,
đáng ghi nhận trong công tác sản
xuất, kinh doanh, những năm qua,
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã được
tặng thưởng nhiều danh hiệu của
Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND
tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam như: Huân chương Độc
lập hạng 3; Huân chương Lao động
hạng 2; Nhiều năm liền, Công ty
được Bộ Công Thương, UBND tỉnh
Hà Tĩnh và Tập đoàn Xăng dầu Việt
Nam tặng Bằng khenn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUYỂN ÐỔI SỐ
ướng tới là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng/người sử dụng dịch
vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến minh bạch; ứng
dụng mạnh mẽ CNTT để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các
giao dịch với khách hàng/đối tác, Công ty Điện lực Ninh Thuận đang tập trung
mọi nguồn lực thực hiện “Chuyển đối số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt
Nam” với các nhiệm vụ chính:
Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi
số, phát triển doanh nghiệp số cho các cấp Lãnh đạo và toàn thể CBCNV;
Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm
ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận
và thử nghiệm đổi mới sáng tạo, làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân
rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo;
Cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm tối ưu
hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động. Tăng cường quản trị và ra quyết định
dựa trên dữ liệu;
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và
vận hành hệ thống điện nhằm nâng cao độ an toàn, tin cậy và cải thiện hiệu suất
vận hành;
Thiết kế trải nghiệm khách hàng nhằm thu hút ngày cùng nhiều khách hàng
tương tác trên các kênh kỹ thuật số. Tăng cường phân tích để thấu hiểu khách

hàng nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời định hướng
cung cấp các dịch vụ gia tăng cho khách hàng;
Xây dựng lực lượng lao động EVN có hiểu biết, ý thức và kỹ năng kỹ thuật số
nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo;
Tăng cường an ninh bảo mật trong điều kiện các hoạt động chủ yếu diễn ra
trên môi trường mạng; xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống viễn
thông dùng riêng, công nghệ thông tin và tự động hóa theo phương án hình
thành Trung tâm điều hành an ninh bảo mật trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

CHÀO MỪNG 96 NĂM
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2021)
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YẾU TỐ QUAN TRỌNG

BẢO ĐẢM CHUỖI CUNG ỨNG PETROLIMEX
TRONG MÙA COVID-19
NHỮNG HỖ TRỢ THIẾT THỰC CỦA CÔNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (XDVN) ĐÃ GÓP
PHẦN QUAN TRỌNG TRONG PHÒNG, CHỐNG VÀ HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP NHẤT SỰ
LÂY LAN DỊCH BỆNH, ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO VỆ SỨC KHỎE
CNVC-LĐ TRONG TOÀN HỆ THỐNG PETROLIMEX, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN ĐÁP ỨNG NHU CẦU TIÊU DÙNG THIẾT YẾU CỦA XÃ HỘI.

l THÚY HÀ

T

ừ đầu năm 2021 đến nay,
nước ta tiếp tục trải qua
hai đợt bùng phát dịch
Covid-19 lần thứ ba và thứ tư.
Dịch bệnh ảnh hưởng đến toàn xã
hội, nhưng với Petrolimex, còn có
thêm 3 nỗi lo. Thứ nhất, xăng dầu
là mặt hàng thiết yếu, trong bối
cảnh dịch bệnh vẫn phải đảm bảo
đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu
dùng. Thứ hai, nguy cơ lây nhiễm
cao do người lao động hàng ngày,
hàng giờ tiếp xúc với khách hàng
từ nhiều địa phương khác nhau.
Thứ ba, nếu có bất kỳ một người
lao động nào là F0 thì sẽ phải
phong tỏa khu vực đó, khiến cho
nhiệm vụ chính trị, công tác bảo
đảm chuỗi cung ứng năng lượng
của Petrolimex bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh đó, Công đoàn
XDVN đã nhanh chóng triển khai
các hoạt động nhằm bảo vệ sức
khỏe người lao động, coi đây là
yếu tố quan trọng trong bảo đảm
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chuỗi cung ứng năng lượng của
Petrolimex được liên tục và thông
suốt. Công đoàn XDVN đã giao
các Công đoàn cơ sở chủ động thăm
hỏi, động viên, chi hỗ trợ CNVCLĐ Petrolimex bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh theo nhiều đối tượng và
mức hỗ trợ khác nhau; nguồn chi từ
Tài chính Công đoàn XDVN.
Theo Công văn số 45/2021/
PLX-CV-CĐ của Công đoàn
XDVN, đối tượng được hỗ trợ
là CNVC-LĐ Petrolimex là F0
đang điều trị bệnh; CNVC-LĐ
Petrolimex là F1 phải cách ly y tế
21 ngày tại nơi cách ly tập trung;
CNVC-LĐ Petrolimex có quyết
định phải áp dụng biện pháp cách ly
y tế tại nhà; CNVC-LĐ Petrolimex
khi thực hiện phương án tổ chức sản
xuất - kinh doanh phải ăn, nghỉ tại
chỗ; CNVC-LĐ Petrolimex tại địa
phương có nguy cơ lây nhiễm cao,
phải thực hiện giãn cách xã hội;
Cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia

công tác chống dịch tại địa phương
có dịch gồm: người làm nhiệm vụ
trực tiếp đi tuyên truyền, vận động,
kiểm tra, giám sát phòng, chống
dịch tại đơn vị; tham gia hỗ trợ truy
vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly
y tế; rà soát, thống kê CNVC-LĐ
trong các khu cách ly, khu phong
tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp
cho CNVC-LĐ tại các khu cách ly,
khu phong tỏa.
Với sức “bao phủ” mọi loại
đối tượng, nguồn chi từ Tài chính
Công đoàn XDVN đã góp phần
quan trọng trong phòng, chống và
hạn chế đến mức thấp nhất sự lây
lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn
vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe
CNVC-LĐ trong toàn hệ thống
Petrolimex, duy trì hoạt động sản
xuất - kinh doanh của Tập đoàn
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết
yếu của xã hội.
Mặc dù CNVC-LĐ Petrolimex
làm việc trong môi trường nguy

Ông Nguyễn Khắc Hán - Uỷ viên BTV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu B12
trao quà cho CNVC-LĐ

hiểm, nhất là ở những khu vực, địa
phương phải phong tỏa, giãn cách
như Kho Xăng dầu B12 ở Quảng
Ninh, các cửa hàng xăng dầu ở Bắc
Giang, Bắc Ninh… nhưng cho đến
nay Petrolimex chưa có trường hợp
F0; đối với một số trường hợp F1
đã kịp thời cách ly, đảm bảo không
lây lan sang các đối tượng khác.
Hưởng ứng Tháng Công nhân,
Công đoàn XDVN đã chi hỗ trợ
1.221 triệu đồng cho 1.221 CNVCNLĐ Petrolimex. Bên cạnh đó,
Công đoàn phối hợp với chuyên
môn thực hiện các hoạt động có
tính chất phúc lợi như: quan tâm,
động viên, thăm hỏi CBCNV bị
tai nạn lao động, các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn; tổ chức lấy
mẫu xét nghiệm virus Sars-CoV-2
cho CBCNV và triển khai kích
hoạt phương án cho CBCNV làm
việc, ăn nghỉ tại kho xăng dầu Hải
Dương trong tình hình dịch bệnh
tại địa phương đang diễn biến
phức tạp.
Để vượt lên trong bối cảnh dịch
bệnh, Công đoàn XDVN đã chỉ
đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức

các phong trào thi đua yêu nước,
đẩy mạnh tuyên truyền và động
viên CNVC-LĐ tích cực tham gia
các phong trào thi đua với các chủ
đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 trên
cơ sở phấn đấu nâng cao năng suất,
chất lượng, dịch vụ và hiệu quả sản
xuất kinh doanh”; “Xây dựng đơn
vị an toàn, đoàn kết, ổn định và
phát triển trên cơ sở kế thừa truyền
thống tốt đẹp của ngành Xăng dầu
và tận dụng các cơ hội mới”; “Tận
dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ
lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của
Đảng vào cuộc sống”…
Một điểm nhấn khác là Công
đoàn đã nhanh chóng chuyển
hướng và khai thác được các hoạt
động phong trào phù hợp với tình
hình thực tế. Công đoàn đã hỗ trợ
tài liệu, chuyên môn và kinh phí tổ
chức Hội thi Cửa hàng trưởng giỏi
và Văn minh Thương mại. Đến
nay, một số đơn vị đã tổ chức Hội
thi như Petrolimex Hà Sơn Bình,
Petrolimex Phú Thọ… Hội thi giúp
các thí sinh thể hiện hết năng lực
bản thân, vận dụng các kiến thức

chuyên môn, kỹ năng mềm để giải
quyết một cách thuyết phục, hiệu
quả các tình huống trong nhiều
lĩnh vực khá đặc thù của nghề bán
lẻ xăng dầu, như tổ chức bán hàng
văn minh, chuyên nghiệp; nắm
vững các chính sách kinh doanh,
quy định về quản lý kinh doanh
tại các cửa hàng bán lẻ, kỹ thuật
thương phẩm xăng dầu, an toàn vệ
sinh lao động, phòng chống cháy
nổ, chế độ chính sách với người
lao động…
Trước đó, năm 2020, Công
đoàn XDVN cũng đã tổ chức các
cuộc thi Cửa hàng Trưởng giỏi tại
Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh,
Quảng Bình, Bắc Tây Nguyên…
Các hội thi ở các đơn vị thuộc hệ
thống Petrolimex không chỉ khơi
dậy tinh thần học hỏi, hăng say
lao động, mà còn là cơ hội bồi
dưỡng nghiệp vụ bán hàng, nâng
cao kỹ năng chăm sóc khách hàng;
từ đó tạo hình ảnh uy tín, chuyên
nghiệp của hàng hóa và dịch vụ
Petrolimex, nâng cao sản lượng
bán hàng và nâng cao thu nhập cho
người lao độngn
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EVN:

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC

“CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG”
TRÊN NỀN TẢNG SỐ

NHỮNG NĂM QUA, VỚI SỰ NỖ LỰC, CỐ GẮNG TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (KD&DVKH), TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) ĐÃ ĐẶT
MỤC TIÊU ĐỨNG TRONG TOP 4 ASEAN. THEO KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG MỘT SỐ CHỈ SỐ
CHÍNH VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, CŨNG NHƯ QUA ĐÁNH GIÁ CỦA
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, EVN ĐÃ ĐẠT MỨC TIỆM CẬN CỦA MỤC TIÊU NÀY.

l THÁI DƯƠNG

V

ới chỉ số tiếp cận điện năng, chuỗi cải cách
triển khai từ năm 2013 đã giúp EVN tăng 129
bậc. Hiện, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 trong
ASEAN, sau Malaysia, Thái Lan, Singapore; Xếp thứ
27 trên thế giới và có đóng góp quan trọng vào chỉ số
môi trường kinh doanh của Việt Nam. Với chỉ số độ
tin cậy cung cấp điện, EVN đang nỗ lực tiếp cận nhóm
Top 4 ASEAN.
Về điểm hài lòng khách hàng của EVN, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam đã đạt 8,29 điểm/10 điểm trong năm
2019, thuộc Top 4 ASEAN. Đáng chú ý, các kết quả
chuyển đổi số trong KD&DVKH như: Hóa đơn điện
tử, ứng dụng hiện trường, thanh toán điện tử, dịch vụ
trực tuyến, trung tâm CSKH đa kênh,... của EVN có tỷ
lệ giao dịch cao và tương đương các doanh nghiệp điện
lực hàng đầu như Sing Power của Singapore, MEA
của Thái Lan.
Theo khảo sát trong khu vực ASEAN, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam là đơn vị đầu tiên triển khai hợp
đồng mua bán điện điện tử và thực hiện các giao dịch
dịch vụ điện với hình thức điện tử. Hiện nay, EVN đã
triển khai rộng khắp và được khách hàng rất ủng hộ.
Các giao dịch điện theo hình thức điện tử của EVN
triển khai chính thức từ tháng 12/2019. Tới nay, đã có
trên 2 triệu hợp đồng được ký theo hình thức này.
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Công tác chuyển đổi số trong hoạt động kinh
doanh và dịch vụ khách hàng của EVN được triển
khai đồng bộ theo phương châm “Lấy khách hàng làm
trung tâm” và áp dụng triệt để nguyên tắc chuyển đổi
các hoạt động chưa được số hóa trở thành số hóa; các
hoạt động còn thủ công, chưa tự động chuyển thành
tự động; áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các
công nghệ cũ; tận dụng sức mạnh của công nghệ số,
dữ liệu số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh,
tạo ra giá trị gia tăng mới cho Tập đoàn cũng như cho
khách hàng.
Ông Bùi Quốc Hoan - Phó trưởng Ban Kinh
doanh EVN cho biết: Theo Đề án chuyển đổi số của
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và theo nhiệm vụ được
giao từ Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công
nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt
động sản xuất, kinh doanh của EVN, chuyển đổi số
trong KD&DVKH sẽ tập trung vào các nội dung chủ
yếu sau: Đầu tiên, xây dựng nền tảng chăm sóc khách
hàng dùng chung cho toàn Tập đoàn nhằm cung cấp
các dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hướng “cá nhân
hóa” và tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn diện, nhất
quán. Liên kết nền tảng chăm sóc khách hàng của
EVN với các đối tác khác để cùng nhau chăm sóc và
tạo ra giá trị gia tăng mới cho khách hàng.

Cùng với đó, tự động hóa hoạt động tiếp nhận và
xử lý các yêu cầu khách hàng qua Trung tâm chăm sóc
khách hàng. Xây dựng cơ sở dữ liệu định danh khách
hàng thống nhất trong EVN. Tập đoàn đã ứng dụng trí
tuệ nhân tạo để phân tích hành vi khách hàng, nâng cao
chất lượng phục vụ.
Trong thời gian tới, EVN cũng sẽ đẩy mạnh chất
lượng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; Hợp
đồng mua bán điện và các dịch vụ điện được giao dịch
theo phương thức điện tử; Thanh toán tiền điện và tiền
dịch vụ theo phương thức không dùng tiền mặt.
Một công việc trọng tâm khác sẽ được EVN thực
hiện, đó là số hóa toàn bộ các công việc hiện trường
của CBCNV thông qua các ứng dụng được triển khai
trên nền tảng di động. Tập đoàn cũng sẽ hiện đại hóa
hệ thống đo đếm thông qua việc triển khai công tơ điện
tử và thí điểm hệ thống công tơ thông minh; cải tiến
chỉ số tiếp cận điện năng thông qua việc kết nối các cơ
sở dữ liệu quốc gia như dân cư, đất đai,... để cắt giảm
hồ sơ, thủ tục của khách hàng; ứng dụng cung cấp dịch
vụ điện không cần khảo sát thông qua việc sử dụng dữ
liệu thông tin hiện trường, thông tin quản lý vận hành
trên nền GIS.
Vừa qua, Tập đoàn đã triệt để áp dụng tiêu chuẩn
đánh giá theo chuẩn mực quốc tế vào công tác cải tiến,
số hoá, ảo hoá các dịch vụ điện. Thông qua việc chuyển
đổi quy trình, con người và công nghệ; EVN nỗ lực
mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Cụ thể, việc
triển khai dịch vụ đa kênh, phục vụ trực tuyến, tích hợp

cung cấp dịch vụ qua cổng Dịch vụ công Quốc gia,…
giúp khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát
các dịch vụ điện. Thông tin về các dịch vụ của EVN,
cũng như quá trình giải quyết được công khai, minh
bạch đến khách hàng.
Các hồ sơ thủ tục của khách hàng có thể được
EVN tiếp nhận qua các kênh giao dịch trực tuyến, hoặc
qua ứng dụng hiện trường khi CBCNV EVN đi khảo
sát, thi công, đã mang lại sự thuận lợi và rút ngắn thời
gian giao dịch cho khách hàng.
Thời gian EVN xử lý, giải quyết yêu cầu của khách
hàng được rút ngắn triệt để thông qua các công nghệ.
Ví dụ, các ứng dụng định vị địa điểm giúp CBCNV
nhanh chóng di chuyển tới giải quyết kịp thời yêu cầu
của khách hàng. Chi phí dịch vụ được tính toán minh
bạch và giúp khách hàng thuận tiện thanh toán qua các
ngân hàng và ví điện tử của các trung gian thanh toán.
Thực tế, trong quá trình sản xuất, kinh doanh,
có rất nhiều sáng kiến chuyển đổi số được các đơn vị
thành viên trong EVN triển khai hiệu quả. Tiêu biểu,
gần đây có sáng kiến khai thác dữ liệu đo xa chỉ số
điện hàng ngày tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà
Nẵng, giúp phát hiện các trường hợp tiêu thụ điện bất
thường, có nguy cơ chạm chập sau công tơ. Qua đó,
hỗ trợ khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Với
các ứng dụng công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực
cho khách hàng như vậy, EVN đã chỉ đạo nâng cấp,
tích hợp vào hệ thống Quản lý thông tin khách hàng
(CMIS) và triển khai nhân rộng toàn Tập đoànn
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PC TÂY NINH:

GÓP PHẦN THÚC ĐẨY

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN
l ĐÀM TRUNG

T

rong những năm qua, bức tranh kinh tế của
tỉnh Tây Ninh đã có sự thay đổi vượt bậc với
GRDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 tăng
trưởng 7,2%. Quy mô kinh tế tăng gấp 1,68 lần so
với giai đoạn trước đó và cơ cấu kinh tế chuyển dịch
tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
với tỷ lệ công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9%. Riêng
năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi
dịch bệnh Covid-19, nhưng tổng sản phẩm trên địa
bàn vẫn đạt 51.032 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng
kỳ năm trước. Hiện nay, nhiều tập đoàn kinh tế lớn
như: Vingroup, Sun Group, TTC Group, Vinamilk,
Tanifood… chọn Tây ninh làm “bến đỗ” để đầu tư
đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện của khách hàng
trên địa bàn tăng cao. Đặc biệt, phụ tải điện tại các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, liền kề khu công
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cũng như tại thành phố
Tây Ninh tăng rất mạnh.
Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn
cho khách hàng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của Tây Ninh, thời gian qua, Công ty Điện lực Tây
Ninh (PC Tây Ninh) đã tích cực triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng
hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng để đem
lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Đặc biệt, dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức độ
tăng trưởng phụ tải hàng năm, PC Tây Ninh đã chỉ
đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố chủ động kế
hoạch đầu tư, xây dựng bổ sung các công trình đường
dây và trạm biến áp mới. Theo đó, các dự án đầu tư
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của ngành Điện Tây Ninh luôn đảm bảo phù hợp với
Quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh đã được phê
duyệt.
Chỉ tính riêng năm 2020, PC Tây Ninh đã xây
dựng mới và đưa vào vận hành 21 công trình điện
với trên 74 km đường dây trung áp, 194 km đường
dây hạ áp và nâng cấp nhiều trạm biến áp với dung
lượng tăng thêm đạt 16,75 MVA. Ngoài ra, Công ty
cũng tiến hành sửa chữa lớn 16 công trình lưới điện
với tổng khối lượng là 54 km đường dây hạ áp và 180
km đường dây trung áp… Tổng nguồn vốn đầu tư cho
các hạng mục công trình này đạt 143 tỷ đồng. Đến
nay, nguồn điện 110 kV cung cấp cho tỉnh Tây Ninh
đã tương đối linh hoạt. Do vậy, hệ số dự phòng về
nguồn điện cao đã giúp PC Tây Ninh đảm bảo cung
cấp điện ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội địa phương.
Mặt khác, để công tác cấp điện luôn được an toàn,
liên tục và ổn định, PC Tây Ninh cũng đã thường
xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm ngăn chặn
các sự cố có thể xảy ra. Đồng thời, hạn chế tối đa việc
cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị thông qua
sửa chữa điện nóng hotline. Cùng với đó, Công ty còn
ứng dụng hệ thống quản lý kỹ thuật lưới điện PMIS
và phần mềm quản lý bản đồ lưới điện GIS… Nhờ
vậy, các chỉ tiêu kinh doanh như: Điện thương phẩm,
tỷ lệ tổn thất, giá bán điện bình quân, doanh thu và độ
tin cậy cung cấp điện của đơn vị đều hoàn thành vượt
mức kế hoạch được giao.
Trong đó, nổi bật là tổng sản lượng điện thương

Nhân viên Công ty Điện lực Tây Ninh kiểm tra các trụ đấu nối

phẩm năm 2020 của Công ty đạt trên 4,7 tỷ kWh, tăng
14,6% so với cùng kỳ 2019 và trở thành địa phương
có tốc độ tăng cao nhất trong 21 tỉnh, thành phía
Nam. Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 3,27%,
giảm 0,76% so với cùng kỳ, độ tin cậy cung cấp điện
đạt 281,4 phút/khách hàng/năm, chỉ số tiếp cận điện
năng đối với khách hàng trung áp là 3,02 ngày/khách
hàng… Đặc biệt, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng
sản lượng điện thương phẩm của PC Tây Ninh đạt
trên 2,1 tỷ kWh, tăng 14,62% so với cùng kỳ.
Cùng với việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân
dân trên địa bàn, những năm qua, PC Tây Ninh
cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh
nghiệp. Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn thiện
công tác quản lý và cải cách hành chính. Nổi bật là
đã thực hiện xây dựng văn phòng điện tử, cung cấp
các dịch vụ điện trực tuyến, tại các trung tâm hành
chính công trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, điểm đánh
giá hài lòng của khách hàng đối với PC Tây Ninh
luôn ở ngưỡng cao và duy trì trên 08 điểm trong
nhiều năm liền.
Để tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong
việc đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân,
PC Tây Ninh đưa ra mục tiêu phấn đấu nâng tổng sản
lượng điện thương phẩm đến năm 2025 đạt 8,383 tỷ
kWh, tăng 3,676 tỷ kWh so với năm 2020 với tốc độ
tăng trường trung bình hàng năm đạt khoảng 14%,
tỷ lệ tổn thất điện năng tiếp tục giảm xuống, chỉ số
độ tin cậy SAIDI sẽ đạt mức 230 phút, thực hiện tiết
kiệm điện đạt 2,1% sản lượng điện thương phẩm…
vào năm 2025.
Để hoàn thành các mục tiêu đó, PC Tây Ninh sẽ
bố trí đầy đủ nguồn vốn, tiếp tục tập trung đầu tư,
hiện đại hóa lưới điện. Triển khai chương trình hành
động giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy
cung cấp điện hàng năm. Mặt khác, Công ty cũng sẽ
tiếp tục ứng dụng hiệu quả các thiết bị mới phục vụ
công tác quản lý vận hành như: Máy ảnh siêu zoom
kiểm tra lưới điện, thi công hotline trên đường dây
đang mang điện. Thực hiện kiểm tra đường dây bằng
camera ảnh nhiệt, kiểm tra phóng điện đầu cáp định
kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Tổng công
ty. PC Tây Ninh cũng kịp thời cập nhật công nghệ
mới phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển SXKD của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030… n
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THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
PHÁT ĐIỆN
NĂM 2020 ĐƯỢC XEM LÀ NĂM VỚI NHIỀU MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẶT RA TẠI
CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN (THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN), TOÀN
THỂ CBCNV CÔNG TY ĐÃ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ NHIỀU
GIẢI PHÁP NHƯ TẬN DỤNG TỐI ĐA NGUỒN NƯỚC ĐỂ PHÁT ĐIỆN HIỆU QUẢ,
ĐỒNG THỜI HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC CẤP NƯỚC CHO THỦY LỢI.

l PH.VI
Khai thác hiệu quả từ thị trường điện

Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn có dung tích hữu
ích 112 triệu m3, điều tiết 2-7 ngày, khả năng trữ nước
ít. Nhà máy đồng thời phải tuân thủ nhiều quy định
khắt khe trong vận hành (quy trình vận hành liên hồ,
xả nước môi trường, hỗ trợ hạ lưu bơm nước thủy
lợi...). Nhìn chung năm 2020, hiện tượng ENSO ở
trạng thái trung tính, dẫn đến lượng mưa ở hầu hết các
vùng trong cả nước bị thâm hụt, thấp hơn nhiều so với
trung bình nhiều năm. Lưu vực sông Mã trong nhiều
tháng liên tục duy trì thấp (thấp hơn năm 2019 và ít
hơn nhiều so với dự báo). Có thời điểm lưu lượng nước
về chỉ đạt 30m3/s trong khi lưu lượng tối thiểu chạy 1
máy là 100m3/s. Những yếu tố bất lợi, thiếu nước đã
ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu năm 2020 của Thủy
điện Trung Sơn.
Bên cạnh luôn đảm bảo sẵn sàng hoạt động của
các tổ máy, đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc
gia (hệ số khả dụng năm 2020 là: 98,39%), công tác
thị trường điện được Thủy điện Trung Sơn nỗ lực triển
khai hiệu quả nhất. Kết quả, năm 2020, tổng sản lượng
điện sản xuất của Nhà máy đạt 691 triệu kWh, với
tổng doanh thu, gia tăng trên thị trường điện năm 2020
là 52 tỷ đồng. Cụ thể, tổng doanh thu trước VAT năm
2020 của Thủy điện Trung Sơn là 645,4 tỷ đồng. Nếu
chưa xét đến chênh lệch tỉ giá, dự kiến lợi nhuận năm
2020 là 91,2 tỷ; nếu xét đến chênh lệch tỉ giá, dự kiến
lợi nhuận năm 2020 là 40 tỷ đồng, tăng hơn nhiều so
với kế hoạch giao là 21 tỷ). Khoản doanh thu gia tăng
này đã góp phần đảm bảo lợi nhuận kế hoạch năm
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2020 của Thủy điện Trung Sơn khi sản lượng phát chỉ
đạt 68%.

Theo sát tình hình thủy văn và diễn biến thị
trường để chào giá hợp lý

Theo Thủy điện Trung Sơn, kết quả này có được
là từ chiến lược chào giá hợp lý, phù hợp với tình hình
thủy văn và diễn biến thị trường điện. Tranh thủ các
chu kỳ có giá thị trường toàn phần cao để phát vượt
sản lượng điện hợp đồng (Qc). Khi lưu lượng về hồ
tăng, Công ty điều tiết giảm thiểu tối đa sản lượng
phát vào các chu kỳ có giá thị trường thấp. Khi lưu
lượng về hồ không thuận lợi, giá thị trường xuống
thấp, Nhà máy đã giảm thiểu sản lượng phát để nâng
dần mực nước hồ. Tổng cộng cả năm, sản lượng phát
đạt 124% so với Qc.
Trong chào giá, Công ty cho biết luôn tuân thủ
đúng quy định thị trường, gửi bảng chào thông suốt kể

cả các ngày nghỉ, ngày lễ, tránh để xảy ra sự cố như:
“không gửi bản chào” hoặc “nộp bản chào chậm do sự
cố đường truyền”; đồng thời theo dõi sát tình hình khí
tượng thủy văn và thị trường để dự báo lưu lượng nước
(về) và giá thị trường. Công ty xác định, để chào giá
phù hợp yêu cầu xả nước và chạy máy, phân chia dải
công suất hợp lý, mục tiêu được thanh toán doanh thu
từ thị trường tốt nhất. Tận dụng tối đa nguồn nước, cả
năm 2020 Thủy điện Trung Sơn chỉ xả thừa vào tháng
8 (thời gian xả khoảng 7 ngày). Công tác cung cấp
thông tin và xác nhận các sự kiện, bảng kê hàng ngày
được thực hiện đúng quy định.
Nghiêm túc, kịp thời, đối chiếu và xử lý dứt điểm
đúng thời hạn (trong trường hợp có sai lệch số liệu
giữa nhà máy và A0), hồ sơ thanh toán hàng tháng
được hoàn thiện và gửi EPTC thanh toán đúng quy
định... chính vì vậy, năm 2020, tỉ lệ điện năng thanh
toán theo giá hợp đồng của Thủy điện Trung Sơn lên
tới 90% (tăng 10% so với 2019). Tuy nhiên, đại diện
Thủy điện Trung Sơn cho biết, phụ tải giảm, nước về
hồ dồn dập trong thời gian ngắn, Qc được áp dụng ở
mức 95% sẽ gây bất lợi cho công tác thị trường của
đơn vị.

Nhờ áp dụng nhiều giải pháp giảm chi phí sản
xuất - kinh doanh, năm 2020 Thủy điện Trung Sơn
đã tối ưu được chi phí dịch vụ vận hành và bảo dưỡng
(O&M, giảm được hơn 73 triệu đồng chi phí O&M so
với kế hoạch). Hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hiệu quả
trong công tác đấu thầu cũng được nâng cao (Công ty
tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với hầu hết
các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào
hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi
tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ
đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không
quá 10 tỷ đồng...). Kết quả là năm 2020, gói thầu áp
dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh
qua mạng chiếm 95% trên tổng số gói thầu áp dụng
hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh...
Các chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng,
tỷ lệ dừng máy do sự cố của Nhà máy luôn đạt và
vượt kế hoạch giao. Công tác quản lý an toàn đập và
hồ chứa Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định
của Pháp luật cũng như các quy định của EVN và
EVNGENCO 2, không để xảy ra sự cố mất an toàn
cho người dân vùng hạ du đập Thủy điện Trung Sơn
trong mùa lũn

Từ ngàn đời xưa, yến sào được xếp vào nhóm bát trân 8 loại thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức
khỏe con người, giúp:Tăng đề kháng cơ thể, bồi bổ trí não, bổ máu, bổ phế, kích thích tiêu hóa, ngăn
ngừa lão hóa, làm đẹp da,… Chính vì những tác dụng đối với sức khỏe đã được chứng minh bởi khoa
học hiện đại, Công ty TNHH Thương mại Enfanest đã ra đời với mục đích đem đến những sản phẩm bổ
dưỡng từ yến sào chất lượng nhất, an toàn nhất để đồng hành cùng người Việt trên hành trình chăm
sóc và bảo vệ sức khỏe.
Hiện nay, Công ty chuyên sản xuất các dòng sản phẩm yến sào như: Yến sào nguyên chất dạng
tổ, yến sào tinh chế, nước yến Enfanest ở nhiều dạng khác nhau. Với phương châm phục vụ cộng đồng
bằng sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống,
đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết của Công ty luôn nỗ lực tìm tòi và
nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm từ yến. Đồng thời, Enfanest cũng kết hợp với quy trình sản xuất
hiện đại, khép kín từ công đoạn khai thác, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch cho đến quá trình chế biến
và phân phối sản phẩm; từ đó tạo ra sản phẩm tốt nhất, thơm ngon đến từng giọt mà đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm.
Với việc đặt sự an toàn, chất lượng lên hàng đầu, các sản phẩm từ yến sào mang thương hiệu
Enfanest đã được đông đảo người tiêu dùng tín nhiệm. Tự hào hơn nữa khi Yến sào Enfanest đã được
trao tặng danh hiệu 100 sản phẩm được ưa chuộng vào năm 2018; Top 50 Thương hiệu mạnh Quốc gia
năm 2019.
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THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ:

VẬN HÀNH AN TOÀN, NĂNG SUẤT,
GÓP PHẦN ĐIỀU TIẾT LŨ HIỆU QUẢ
VỚI QUYẾT TÂM VÀ NỖ LỰC CỦA BAN LÃNH ĐẠO CÙNG TOÀN THỂ CBVCNLĐ,
NHỮNG NĂM QUA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ (THỦY ĐIỆN SÔNG
BA HẠ) ĐÃ LUÔN VẬN HÀNH AN TOÀN, LIÊN TỤC, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG
TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA.

l HA.B

C

ông ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thực
hiện quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện
Sông Ba Hạ với 2 tổ máy, hoàn thành vào tháng
11/2009, có công suất lắp đặt là 220MW và dung tích
toàn bộ hồ chứa là 350 triệu m3. Công trình có nhiệm
vụ chính là cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc
gia và khu vực miền Trung với sản lượng điện trung
bình hàng năm là 601,7 triệu kW.
Theo thống kê cho thấy, từ khi vận hành đến nay,
sản lượng điện đã phát của Nhà máy Thủy điện Sông
Ba Hạ đạt hơn 6,5 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh
năng lượng, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Phú Yên, Gia Lai. Công ty cũng là
một trong những đơn vị dẫn đầu về nộp ngân sách
nhà nước. Năm 2020, Thủy điện Sông Ba Hạ đã nộp
ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng (là đơn vị 5 năm liền
trong nhóm dẫn đầu nộp ngân sách nhà nước ở tỉnh
Phú Yên).
Trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu
nạn và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn đập, nhiều
năm liền Công ty luôn thực hiện các giải pháp điều tiết
lũ cho vùng đồng bằng tỉnh Phú Yên thuộc hạ du sông
Ba một cách hiệu quả. Kết quả, Công ty đã góp phần
quan trọng vào việc cung cấp nước tưới phục vụ cho
sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt trong mùa khô,
đồng thời tham gia hạn chế lũ trong mùa mưa cho vùng
hạ du sông Ba, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển
kinh tế - xã hội khu vực.
2021 được nhận định là năm có nhiều thách thức,
khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường, tình hình
thủy văn không thuận lợi. Để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm, bên
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cạnh những giải pháp cụ thể về kỹ thuật, để vượt khó,
yếu tố quan trọng nhất được Công ty phát huy chính là
sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả
giữa HĐQT và Ban điều hành trong việc xử lý kịp thời
mọi khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp linh
hoạt và nhạy bén trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu
tư, không ngừng mở rộng kinh doanh....
Cụ thể, để vừa phát điện hiệu quả, an toàn vừa
đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ
nông nghiệp trong mùa khô, chống lũ trong mùa
mưa, năm 2021, Thủy điện Sông Ba Hạ đã và đang
thực hiện nhiều giải pháp như: Thường xuyên theo
dõi kiểm tra thiết bị để phát hiện và ngăn ngừa các sự
cố nhằm giảm suất sự cố; Đảm bảo thực hiện tốt 8 chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật của tổ máy. Thực hiện tốt một số
giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong công tác
phát hiện sớm và xử lý triệt để các nguy cơ gây ra sự
cố làm tăng hệ số khả dụng của tổ máy, không để xảy
ra sự cố chủ quan.
Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý
vận hành, Công ty đã thường xuyên tổ chức kiểm tu,
bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy, các hệ thống thiết bị
theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu
quả, tiết kiệm và rút ngắn thời gian sửa chữa, đồng thời
chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu,
phương tiện để đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố.
Nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây ra sự cố cho
công trình, thiết bị, Nhà máy quyết liệt thực hiện công
tác kiểm tra, theo dõi quản lý kỹ thuật đảm bảo vận
hành 2 tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả,
phát sản lượng điện cao nhấtn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN):
THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 3
CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19
(Khách hàng mua điện từ các Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc EVN)

7

THỜI GIAN ÁP DỤNG
từ kỳ hóa đơn tiền điện
tháng 6/2021 đến tháng 12/2021

GIẢM GIÁ ĐIỆN

THÁNG

GIẢM TIỀN ĐIỆN

(*)

(GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ)

(*): Giá điện được quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương

ĐỐI TƯỢNG

MỨC GIẢM

CƠ SỞ
LƯU TRÚ
DU LỊCH

Chuyển đổi từ giá
kinh doanh sang
giá sản xuất

SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG

100% cơ sở lưu trú du
lịch theo quy định tại
Luật Du lịch 2017 và
các văn bản pháp luật
có liên quan.

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÒN LẠI TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 648/QĐ-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

3 LẦN
1
2
3
TỔNG

100%
Các cơ sở không thu phí
đang thực hiện làm nơi cách
ly, khám bệnh tập trung
bệnh nhân nghi nhiễm, đã
nhiễm COVID-19

20%
Các cơ sở y tế không thu
phí đang được dùng để
khám, xét nghiệm, điều
trị bệnh nhân nghi
nhiễm, đã nhiễm
COVID-19

KHÔNG GIẢM
Các cơ sở phục vụ
phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 thu phí
cách ly y tế tập trung

Danh sách do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch bệnh COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ
ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 CỦA EVN

THỜI GIAN GIẢM

TỔNG SỐ TIỀN HỖ TRỢ

3 THÁNG

HƠN 9.300 TỶ ĐỒNG

3 THÁNG

GẦN 3.000 TỶ ĐỒNG

7 THÁNG

(từ kỳ hóa đơn tháng 6 đến tháng 12/2021)

ƯỚC TRÊN 1.500 TỶ ĐỒNG (CHƯA VAT)

13 THÁNG

ƯỚC >13.800 TỶ ĐỒNG

(kỳ hóa đơn tháng 5, 6, 7/2020)

(kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12/2020)
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VINAPACO

TỪ LIÊN TỤC HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG
ĐẾN KHÁT VỌNG LAN TỎA TRI THỨC
VỚI MỤC TIÊU VỮNG BƯỚC TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU GIẤY NỘI ĐỊA PHÁT TRIỂN, BAN LÃNH
ĐẠO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM (VINAPACO) CÙNG TẬP THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
LUÔN KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO, HƯỚNG ĐẾN MỘT CHẤT LƯỢNG HOÀN MỸ TRONG CHU
TRÌNH XANH KHÉP KÍN, ĐƯA ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG NHỮNG TRANG GIẤY TRẮNG CHẤT
LƯỢNG NHẤT.
l PH.VI

T

ại lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia
(GTCLQG) và Giải thưởng Chất lượng quốc
tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 2020 diễn ra vừa qua, Tổng công ty Giấy Việt Nam
(VINAPACO) vinh dự là một trong 40 doanh nghiệp
đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng chính
là sự cam kết uy tín của VINAPACO tới người tiêu
dùng, gia tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực
cạnh tranh, chất lượng, thương hiệu sản phẩm Giấy nội
địa Việt Nam.

Hướng đến chất lượng hoàn mỹ trong chu
trình xanh khép kín

Nhiều năm qua VINAPACO liên tục giành được
nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý như: “Sao vàng đất
Việt”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao” “Top 20 Nhãn hiệu
nổi tiếng Việt Nam”; “Giải Vàng Chất lượng Quốc gia”...
Đáng chú ý là chất lượng sản phẩm của VINAPACO đạt
tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường...
Năm 2019, VINAPACO chính thức giới thiệu
đến khách hàng các dòng sản phẩm giấy in, giấy
photocopy mang thương hiệu Clever Up mới. Sản
phẩm có độ trắng cao, bề mặt mịn, bóng, khả năng
bắt mực tốt, không bị nhăn giấy hoặc nhòe mực khi in
hoặc photocopy 2 mặt. Ram giấy có mép cắt phẳng,
kích thước chuẩn, bảo đảm không bị kẹt giấy, sử dụng
đa năng với nhiều loại máy in, máy photocopy, máy
fax… Việc phát triển thành công dòng giấy photocopy
mới, đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường trong
nước của VINAPACO trên lĩnh vực sản xuất và kinh
doanh giấy, củng cố năng lực cạnh tranh của đơn vị
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
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Đại diện TCT Giấy Việt Nam, ông Tạ Đức Long - Phó Tổng
giám đốc vinh dự lên nhận Giải Vàng Chất lượng
Quốc gia 2019

Phản hồi từ thị trường cho thấy “Bộ tứ sản phẩm
Giấy Bãi Bằng” (Clever Up 65, Clever Up 70, Clever
Up 80, Bai Bang Office) - Giấy photocopy thương
hiệu Clever Up doanh nghiệp đang tập trung phát
triển rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Các sản
phẩm có chất lượng cao, đảm bảo ổn định (độ trắng
từ 86% đến 92% ISO, định lượng từ 65g/m2 đến 80g/
m2). Giấy có độ mịn hoàn hảo và bảo vệ mắt, bề mặt
giấy được gia keo thấm mực đều với khả năng bắt
mực cao tạo ra bản in luôn đậm rõ nét, có thể dùng
được cho nhiều loại máy văn phòng khác nhau (máy
in phun, máy in lazer, máy photocopy).
Đặc biệt khi in 2 mặt các sản phẩm này không bị

Trong những năm qua VINAPACO đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thực chất, hiệu quả liên quan đến sự phát triển
của các địa phương, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực giáo dục y tế

kẹt, chất lượng giấy đồng đều, dễ dàng đảo trở mặt,
giúp công việc trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Được đánh giá nằm trong top những loại giấy tốt nhất
tại Việt Nam, các sản phẩm này được xem như bước
chuyển mình, đổi mới toàn diện của VINAPACO
hướng tới sự phát triển bền vững tại thị trường nội địa,
mục tiêu vươn xa trên thị trường quốc tế.

Hành trình lưu truyền và lan tỏa tri thức

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong
nhiều năm qua, thực hiện Chương trình 30A của Chính
phủ (doanh nghiệp được giao hỗ trợ giảm nghèo cho 2
huyện nghèo là Hoàng Su Phì - Hà Giang và Bắc Yên
- Sơn La),VINAPACO đã triển khai nhiều hoạt động
hỗ trợ thực chất, hiệu quả đến sự phát triển của các địa
phương, đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực giáo dục
y tế (trợ cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó
khăn (diện cử tuyển); xây dựng các lớp học, xây dựng
nhà lưu trú học sinh…
Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này của
VINAPACO đã góp phần làm thay đổi kinh tế, văn
hóa - xã hội ở Hoàng Su Phì, Bắc Yên, được chính
quyền các địa phương đánh giá cao, giúp người dân
nơi đây phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời
sống, dân trí… Con em đồng bào các dân tộc có trường
lớp, nhà nội trú khang trang. Thống kê cho thấy, giai
đoạn 2009 -2019, số tiền VINAPACO hỗ trợ trực tiếp
cho 2 huyện lên đến hơn 34 tỷ đồng.

Tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội từ
thiện, VINAPACO dành sự quan tâm đặc biệt cho
đối tượng là học sinh, các cơ sở giáo dục đào tạo. Cụ
thể, năm 2019 VINAPACO đã trực tiếp trao tặng gần
70.000 cuốn vở cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn tại 17 điểm trường tiểu học, THCS trên địa
bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Giang và Tuyên
Quang (là địa bàn hoạt động của các Công ty Lâm
nghiệp thuộc Tổng công ty, vùng sâu vùng xa, nhiều
khó khăn, học sinh tại đây đa số đều có hoàn cảnh
khó khăn). Tháng 11/2020, sẻ chia với miền Trung
khắc phục hậu quả lũ lụt, VINAPACO đã trực tiếp hỗ
trợ hơn 93.000 quyển vở (trị giá trên 400 triệu đồng)
cho các em học sinh tại nhiều điểm trường bị thiệt hại
nặng nề thuộc 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế. Gần đây nhất, vào đầu năm
2021, VINAPACO đã hỗ trợ 3.000 cuốn vở cho các
em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng
có nghị lực vươn lên trong học tập cũng như trong
cuộc sống.
Mục tiêu chiến lược của VINAPACO trong thời
gian tới là tiếp tục đầu tư phát triển thương hiệu Giấy
Bãi Bằng. Với sologan mới “Giấy Bãi bằng - Nhịp cầu
tri thức Việt” đã thể hiện khát vọng của Giấy Bãi Bằng
trong hành trình lưu truyền và lan tỏa tri thức đến với
người dân khắp mọi miền đất nướcn
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CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN:

CHỦ ĐỘNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN
PHÒNG DỊCH COVID-19
TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN THỨ 4, CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI
GÒN ĐÃ KÍCH HOẠT MỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH CAO NHẤT, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ DỊCH THEO
ĐÚNG HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN Y TẾ VÀ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN.
l THÙY TRANG

C

ông ty Thuốc lá Sài Gòn có hơn 1.700 cán bộ,
công nhân - người lao động (CBCNV-NLĐ).
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,
Công ty đã triển khai công tác phòng, chống dịch
nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ việc đo thân nhiệt
và khai báo y tế của toàn bộ CBCNV-NLĐ, khách ra
vào tại các cổng của Công ty. Để công tác khai báo y
tế được thực hiện một cách chủ động và nhanh chóng,
Công ty đã triển khai phương thức khai báo y tế trực
tuyến thông qua mã QR trên nền tảng website của
Công ty.
Đồng thời, Công ty yêu cầu CBCNV-NLĐ nâng
cao trách nhiệm, ý thức trong việc phòng, chống dịch
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình
thức: treo poster, bảng hiệu, băng rôn, bảng hướng dẫn
(nội dung: thông điệp 5K, đeo khẩu trang đúng cách,
rửa tay đúng cách, cách nhận biết bệnh Covid-19,…).
Trạm Y tế Công ty thường xuyên cập nhật tình
hình dịch bệnh, vùng đang có dịch, vùng chỉ định cách
ly hàng ngày và phổ biến cho CBCNV-NLĐ thông
qua hình thức bảng tin, email, hoặc gửi qua các ứng
dụng mạng xã hội một cách kịp thời nhất. Phổ biến
và vận động toàn thể CBCNV cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone trên điện thoại, nhằm cảnh báo nguy cơ
lây nhiễm Covid-19.
Công ty cũng đã trang bị đầy đủ các trang thiết
bị, phương tiện bảo hộ cần thiết để phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả, an toàn
nhất như cấp phát khẩu trang vải có thể sử dụng lại và
chai xịt sát khuẩn cá nhân cho toàn bộ CBCNV Công
ty; Trang bị hơn 20 máy xịt sát khuẩn tay cảm biến tự
động (lắp đặt ở các khu vực công cộng, phòng họp,
thang máy, cổng ra vào, nhà ăn…).
Công ty trang bị và đưa vào sử dụng 1 máy đo
thân nhiệt tự động bằng camera hồng ngoại, lắp đặt
tại cổng để giám sát thân nhiệt của CBCNV, người lao
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Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Công đoàn Công ty
Thuốc lá Sài Gòn trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ
mua vắc xin phòng dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

động, khách liên hệ công tác tại Công ty… Ngoài ra,
Công ty còn trang bị chăn, mền cho CBCNV để chuẩn
bị ứng phó cho các tình huống khẩn cấp nếu Công ty
bị cách ly, phong tỏa, và người lao động phải ăn nghỉ
tại trụ sở Công ty.
Công ty đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát phòng
chống dịch Covid-19 để thường xuyên kiểm tra, giám
sát, nhắc nhở việc chấp hành các biện pháp phòng,
chống dịch ở các phòng ban, đơn vị.
Để đảm bảo nguyên tắc giãn cách, Nhà ăn Công
ty tổ chức nhiều khung giờ phục vụ bữa ăn trưa nhằm
hạn chế số lượng người lao động tập trung đông trong
cùng một thời điểm như chỉ 4 người ngồi/bàn, ngồi
cách nhau khoảng 2m, lập vách ngăn mica trên các bàn
ăn, sắp xếp vị trí chỗ ngồi cố định cho từng phòng ban,
đơn vị để đảm bảo khoanh vùng, cách ly, thuận tiện
cho việc truy vết khi cần thiết.
Ngoài việc chủ động, đảm bảo an toàn trong phòng
chống dịch, Công ty Thuốc lá Sài Gòn cũng chung tay
với cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid - 19, Công
ty đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ mua vắc xin phòng
dịch Covid - 19n

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN:

THỎA ƯỚC TỐT

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
NĂM 2021, CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN
ĐÃ CAM KẾT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC
HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TỐT ĐỜI SỐNG,
VIỆC LÀM, THU NHẬP, ĐẢM BẢO QUYỀN,
LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG.

l THANH TÚ

T

heo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Người lao động năm 2020 và Thỏa ước Lao
động tập thể năm 2020, Chủ tịch Công đoàn
Công ty Thuốc lá Sài Gòn - ông Nguyễn Tất Thành
cho biết: “Trong năm qua, Công ty đã nghiêm chỉnh
chấp hành và thực hiện tốt Thỏa ước Lao động tập thể,
100% CBCNV-LĐ được Công ty ký hợp đồng lao
động, thu nhập bình quân của CBCNV trong Công ty
Thuốc lá Sài Gòn là 27,18 triệu đồng/người/tháng, cao
hơn so với cùng kỳ”.
Xác định người lao động là yếu tố quan trọng,
Công ty thường xuyên quan tâm, cải thiện điều kiện
làm việc và nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh
thần cho người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ
chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh
nghề nghiệp cho CBCNV - NLĐ. Công ty cũng thực
hiện tốt các chế độ chính sách như Bảo hiểm Xã hội,
Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp…
Bên cạnh đó, được sự quan tâm và chỉ đạo trực
tiếp của Đảng ủy - Hội đồng Thành viên, Ban Giám
đốc Công ty, Công đoàn cùng với các cấp chính quyền,
Quy chế dân chủ cơ sở đã được Công ty triển khai thực
hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh
bạch trong quản lý và quyền “được biết, được bàn, được
tham gia và kiểm tra giám sát” của người lao động.
Cụ thể, Công ty đã tổ chức để người lao động
cùng tham gia ý kiến như: Xây dựng phương án, nhiệm

Đại diện Công đoàn ký Thỏa ước lao động với Ban lãnh
đạo Công ty Thuốc lá Sài Gòn

vụ, kế hoạch, các biện pháp phát triển sản xuất, kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao
động; các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, an
toàn vệ sinh lao động. Việc sử dụng các quỹ phúc lợi,
khen thưởng đều có sự trao đổi thống nhất với Công
đoàn và theo đúng các qui định hiện hành. Qua đó,
người lao động đã phát huy được quyền làm chủ trực
tiếp và có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt
động sản xuất, kinh doanh và phương hướng phát triển
của Công ty, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định giữa phát triển sản xuất và đảm bảo cuộc
sống; quyền lợi của người lao động - người sử dụng
lao động…
Bên cạnh đó, với mục tiêu “Năng suất - Chất lượng
- Hiệu quả”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải
tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, cơ giới hóa các
khâu sản xuất thủ công cũng được tập trung thực hiện.
Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế
cao. Năm 2020, đã có 88 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được
công nhận, trong đó có 13 sáng kiến mang lại giá trị làm
lợi 14,5 tỷ đồng. Trong phong trào thi đua năm 2020,
toàn Công ty đã có 1.531 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao
động tiên tiến”, 122 lượt Tổ đạt “Lao động tiên tiến”; 30
đơn vị được công nhận đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”
và khen thưởng 46 Tổ đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”;
khen thưởng 111 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởn
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TKV SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG

CHUẨN MỰC

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ
ÁP DỤNG “3 HÓA”: CƠ GIỚI HÓA - TỰ ĐỘNG HÓA - TIN HỌC HÓA, NGÀNH THAN
ĐÃ KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ VỮNG VÀNG, SẴN SÀNG CHO VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC
CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, ĐỒNG THỜI GÓP PHẦN
QUAN TRỌNG CHO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC.

l NGỌC CHÂU

N

gành Than Việt Nam đã
có lịch sử khai thác gần
180 năm, với trên 80 năm
truyền thống vẻ vang, từ cuộc tổng
bãi công ngày 12/11/1936 của hơn
3 vạn thợ mỏ đã giành thắng lợi rực
rỡ.
Bước vào công cuộc đổi mới,
những năm đầu thập niên 90, ngành
Than phải đối mặt với những khó
khăn, thách thức gay gắt, như: nạn
khai thác than trái phép phát triển
tràn lan làm tài nguyên môi trường
vùng mỏ bị hủy hoại nghiêm trọng,
trật tự và an toàn xã hội diễn biến
phức tạp... Nhiều đơn vị sản xuất
than phải thu hẹp sản xuất, giảm
đào lò, giảm bóc đất, công nhân
thiếu việc làm, thu nhập và đời
sống khó khăn.
Dấu mốc quan trọng trong sự
phát triển của ngành Than là khi
Tổng công ty Than Việt Nam được
thành lập theo Quyết định số 563/
TTg ngày 10 tháng 10 năm 1994
của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó,
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ngành Than đã từng bước tháo gỡ
khó khăn, xây dựng mục tiêu chiến
lược đúng đắn cho sự phát triển, từ
đó, đã đạt được nhiều thành tựu nổi
bật trong suốt chặng đường những
năm vừa qua.
Các đơn vị ngành Than (Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam, Tổng công ty Đông
Bắc) đã đẩy nhanh tốc độ phát triển
một cách bền vững để đáp ứng nhu
cầu sử dụng than trong nước ngày
càng tăng cao, góp phần đảm bảo
an ninh năng lượng quốc gia, ổn
định kinh tế vĩ mô và phát triển
kinh tế - xã hội.
Cụ thể: nếu như năm 1995
(năm đầu thành lập Tổng công ty
Than Việt Nam) sản lượng than
khai thác mới đạt trên 7 triệu tấn,
đến nay sản lượng than nguyên
khai khai thác đã đạt khoảng 45
triệu tấn, tăng gấp hơn 6 lần; Tổng
doanh thu than từ 1,3 ngàn tỷ đồng
vào năm 1994 đã tăng lên 87 ngàn
tỷ đồng vào năm 2020, tăng gấp 67

lần; Năng suất lao động tính theo
than nguyên khai tăng từ 165 tấn/
người/năm lên 773 tấn/người/năm
hiện nay, tăng gấp 4,68 lần.
Những kết quả nói trên xuất
phát rất lớn từ đẩy mạnh ứng dụng
khoa học - công nghệ hiện đại vào
sản xuất để gia tăng sản lượng khai
thác, tăng năng suất lao động và đặc
biệt là tiết kiệm nguồn tài nguyên
khoáng sản của đất nước. Đối với
các mỏ hầm lò, ngành Than đã tăng
cường đưa vào nghiên cứu, áp dụng
công nghệ khai thác hiện đại, như:
hệ thống khai thác than lò chợ cơ
giới hóa đồng bộ có công suất 600
- 1.200 ngàn tấn/năm; lò chợ chống
bằng giàn mềm có công suất từ 150
- 220 ngàn tấn/năm và nhiều lò chợ
chống bằng cột thủy lực đơn, giá
khung, giá xích có công suất từ 100
- 250 ngàn tấn/năm.
Việc nghiên cứu và đưa vào áp
dụng công nghệ cơ giới hóa đồng
bộ trong khai thác than đã góp phần
nâng cao sản lượng lò chợ từ 2 - 3

lần, năng suất lao động tăng từ 3
- 5 lần. Nếu như năm 2008, tỷ lệ
khai thác than bằng cơ giới hóa chỉ
chiếm khoảng 3% tổng sản lượng
than khai thác, thì đến nay đã tăng
lên 15%; số mét lò chống bằng
công nghệ neo năm 2019 vượt trên
40.000 mét, đạt trên 18% tổng số
mét lò đào.
Bên cạnh cơ giới hóa, tự động
hóa cũng được đẩy mạnh áp dụng
vào các khâu thông gió và kiểm
soát khí mỏ, thoát nước trong hầm
lò. Đối với các mỏ lộ thiên, ngành
Than đã đầu tư các loại ô tô vận tải
chở đất đá có tải trọng lên đến 130
tấn; khai thông các mỏ lộ thiên để
tạo ra những khai trường lớn hơn;
từng bước băng tải hóa vận chuyển
than, đất đá và sử dụng công nghệ
vận tải liên hợp ô tô - băng tải với
công suất 20 triệu m3/năm nhằm
giảm giá thành và cải thiện bờ mỏ.
Đối với công tác sàng tuyển,
chế biến than, ngành Than đã
đẩy mạnh hiện đại hóa khâu sàng

tuyển, chế biến than như: công
nghệ xử lý bùn nước bằng máy lọc
ép tăng áp, đưa xoáy lốc phân cấp
tận thu than bùn; công nghệ xử
lý bùn nước bằng lọc ép tăng áp
thu hồi; công nghệ xử lý bùn nước
bằng lọc ép khung bản; công nghệ
pha trộn than để sản xuất ra các
loại than phù hợp nhu cầu sử dụng
của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là cho
sản xuất điện, góp phần đảm bảo
an ninh năng lượng quốc gia.
Cùng với đó, ngành Than đã
chủ động ứng dụng tin học hoá
vào quá trình sản xuất - kinh
doanh và công tác quản lý điều
hành, như: đầu tư mạng hạ tầng
truyền thông số tốc độ cao, kết
hợp xây dựng các trung tâm điều
khiển giám sát tập trung hiện đại
có khả năng bao quát toàn mỏ và
điều khiển tập trung; triển khai
các phần mềm ứng dụng phục vụ
công tác điều hành sản xuất (phần
mềm hóa đơn điện tử; phần mềm
quản lý, dự báo tâm lý an toàn,

sức khỏe cho người lao động mỏ
hầm lò; hệ thống giám sát lưu
chuyển than)…
Áp dụng “3 hóa”: Cơ giới
hóa - Tự động hóa - Tin học hóa,
ngành Than đã khẳng định vị trí
vững vàng, sẵn sàng cho việc
đáp ứng các chuẩn mực quốc tế
về quản trị doanh nghiệp, đồng
thời góp phần quan trọng cho sự
nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước.
Đứng trước yêu cầu của sản
xuất và những thách thức mới của
thị trường, trong bối cảnh nhu cầu
sử dụng than ngày càng tăng, đặc
biệt là nhu cầu than cho sản xuất
điện; hơn bao giờ hết, việc tái cơ
cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp
theo chỉ đạo của Chính phủ, tiếp
tục hoàn thiện tổ chức hệ thống để
tạo ra năng suất cao hơn, sức cạnh
tranh tốt hơn là những nhiệm vụ
quan trọng mà toàn ngành Than
đang tiếp tục thực hiện trong thời
gian tớin
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ĐẦU NĂM 2021, BSR CHÍNH THỨC
ÁP DỤNG GIẢI PHÁP “VẬN HÀNH
HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC
BIỂN VỚI 3 BƠM”. HỆ THỐNG GÓP
PHẦN GIẢM CÔNG SUẤT TIÊU THỤ
ĐIỆN NĂNG CỦA HỆ THỐNG NƯỚC
BIỂN TỪ MỨC 8 MW/4 BƠM XUỐNG
CÒN 6,4 MW/3 BƠM, TƯƠNG ĐƯƠNG
TIẾT KIỆM ĐƯỢC KHOẢNG 210
USD/GIỜ. MỖI NĂM HỆ THỐNG LÀM
MÁT BẰNG NƯỚC BIỂN CÓ THỂ
VẬN HÀNH VỚI 3 BƠM TỪ THÁNG
1 ĐẾN THÁNG 7 VÀ SẼ GÓP PHẦN
TIẾT KIỆM CHO CÔNG TY CP
LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN BSR
TRÊN 1,2 TRIỆU USD/NĂM.

l PHƯƠNG MINH

Bảo dưỡng hệ thống lấy nước biển năm 2020
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GIẢI PHÁP
DỪNG MỘT BƠM
NƯỚC BIỂN

GIÚP BSR TIẾT KIỆM
TRÊN 1,2 TRIỆU USD/NĂM

H

ệ thống làm mát bằng nước
biển của Nhà máy Lọc dầu
Dung Quất gồm có 5 bơm
điện P-3401A/B/C/D/E và một
bơm động cơ Diesel P-4031F, công
suất thiết kế của mỗi bơm là 10.000
m3/giờ, cung cấp nước biển để giải
nhiệt cho các bình ngưng hơi của
tuốc bin phát điện phân xưởng sản
xuất điện hơi (STG), tuốc bin của
máy nén MAB, WGC tại phân
xưởng RFCC và hệ thống làm mát
bằng nước tuần hoàn kín.
Trong vận hành bình thường,
hệ thống vận hành 4 bơm điện
nhằm cung cấp khoảng 32.000 đến
38.000 m3/giờ nước biển đến các
hộ tiêu thụ, với công suất tiêu thụ
điện khoảng 8 MW.
Do sự thay đổi của các dòng
hải lưu, nhiệt độ của nước biển
cấp cho Nhà máy thay đổi theo
mùa, dao động trong khoảng 20oC
đến 31oC. Trong khoảng thời gian
từ tháng 1 đến tháng 7 hàng năm,
nhiệt độ nước biển giảm xuống còn
từ 20oC đến 27oC. Tận dụng cơ hội
này, cán bộ, kỹ sư Nhà máy Lọc
dầu Dung Quất đã thu thập dữ liệu,
phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ
và lưu lượng nước biển đến điều
kiện vận hành cũng như tiêu thụ
năng lượng của các thiết bị, phân
xưởng tiêu thụ. Từ đó xác định nhu

cầu sử dụng nước biển ứng với các
điều kiện nhiệt độ nước biển khác
nhau.
Trong quá trình khởi động lại
Nhà máy sau kỳ Bảo dưỡng tổng
thể lần 4 vào tháng 9/2020, BSR đã
vận hành thử nghiệm 3 bơm nước
biển nhằm kiểm tra các thông số
hoạt động của từng bơm và điều
kiện vận hành của toàn bộ hệ thống.
Kết quả thử nghiệm cho thấy Nhà
máy có thể vận hành an toàn với
3 bơm nước biển khi nhu cầu sử
dụng nước biển không lớn hơn
35.000m3/giờ. Từ kết quả nghiên
cứu và thử nghiệm đạt được, các kỹ
sư của BSR tiếp tục hoàn thiện các
thủ tục, tài liệu, qui trình vận hành
liên quan để triển khai thực hiện dài
hạn giải pháp tối ưu hóa vận hành
hệ thống làm mát bằng nước biển
nhằm tiết kiệm năng lượng.
Ngày 12/1/2021, BSR chính
thức áp dụng giải pháp “vận hành
hệ thống làm mát bằng nước
biển với 3 bơm”. Đến thời điểm
hiện tại, hệ thống nước biển và
Nhà máy đang vận hành an toàn,
ổn định, giảm công suất tiêu thụ
điện năng của hệ thống nước biển
từ mức 8 MW/4 bơm xuống còn
6,4 MW/3 bơm, tương đương tiết
kiệm được khoảng 210 USD/giờ.
Theo kết quả đánh giá của BSR,

mỗi năm hệ thống làm mát bằng
nước biển có thể vận hành với 3
bơm từ tháng 1 đến tháng 7 và sẽ
góp phần tiết kiệm cho BSR trên
1,2 triệu USD/năm.
Tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả
sử dụng năng lượng của Nhà máy là
nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và
thường xuyên của Công ty. Trong
Quý I/2021, BSR đã thực hiện
thành công 6/29 giải pháp tiết kiệm
năng lượng, cùng với nhiều giải
pháp tối ưu hóa vận hành đã giúp
giảm mạnh chỉ số năng lượng EII
của Nhà máy từ mức 107,1% trong
năm 2020 xuống mức trung bình
dưới 103%. Theo tính toán của Tổ
chức Solomon, giảm 1% chỉ số EII
sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả cho
BSR từ 2 -2.5 triệu USD/năm tùy
theo giá của dầu thô.
Trong thời gian tới, BSR sẽ tập
trung đẩy mạnh các giải pháp đầu
tư, cải hoán nâng cấp để tạo sự đột
phá trong việc giảm tiêu thụ, nâng
cao hiệu quả sử dụng năng lượng;
tiếp tục triển khai các chương trình
nghiên cứu dài hạn liên quan đến
tối ưu hóa trong sản xuất, sử dụng
năng lượng tiết kiệm, sử dụng các
nguồn năng lượng tái tạo có chi phí
thấp nhằm tiết giảm chi phí, nâng
cao năng lực cạnh tranh, tạo thế
phát triển bền vững trong dài hạnn
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CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG,

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT VỀ TIẾT KIỆM, ỨNG DỤNG
CÁC CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO
CÓ HIỆU QUẢ… LÀ NHỮNG GIẢI PHÁP MÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN
TRUNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN NHẰM TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG.

T

l NGUYÊN VỴ

rong các nhà máy sản xuất bia, nhiệt, điện, hơi,
nước được sử dụng với số lượng rất lớn. Bởi
vậy, việc sử dụng năng lượng hiệu quả vừa là
trách nhiệm và vừa là ý thức của tất cả các thành viên
trong toàn hệ thống các nhà máy của Công ty.
Phân tích rủi ro và cơ hội tiết kiệm năng lượng
là một trong những công cụ cốt lõi hàng đầu được
Công ty tiến hành liên tục. Dựa trên hệ thống ISO
50001:2018, trên cơ sở phân tích, hệ thống, loại trừ…
đã nhận diện ra hoạt động nào, công đoạn nào tiêu tốn
nhiều năng lượng, cơ hội có thể tái sử dụng năng lượng
tại bộ phận, công đoạn nào, từ đó, đưa ra các ý tưởng,
chủ trương cho phong trào lao động sáng tạo phát triển
thành những giải pháp hữu ích.
Nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể đã đạt được kết
quả cao như: Đầu tư lắp đặt chương trình đo đếm, kiểm
soát năng lượng tiêu hao, thu hồi hơi thứ từ nồi đun
sôi; Thay đổi chất đốt từ nhiên liệu than đá, dầu DO…
sang sử dụng nhiên liệu biomas; Sử dụng lò hơi đốt
đa nhiên liệu; Đầu tư thiết bị làm tinh khiết và thu hồi
khí CO2; Đầu tư lắp đặt hệ thống lạnh phân tầng công
nghệ tiên tiến, giảm điện năng khoảng 15-20% so với
trước khi lắp đặt; Lắp đặt điện mặt trời áp mái với công
suất 1MWP lắp đặt trên diện tích gần 10.000 m2 mái
kho của Nhà máy Bia Sài Gòn - Daklak (đi vào hoạt
động cuối năm 2020); Nhận chuyển giao thiết bị, công
nghệ, vận hành đề tài cấp quốc gia từ Viện Kinh tế
môi trường Bộ Công Thương “Nghiên cứu phát triển
và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện
và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản
xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại
Daklak”…
Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty
cho biết: “Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi
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trường, gắn liền với cộng đồng luôn là mục tiêu hàng
đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty
luôn đưa ra những hành động thiết thực, những thông
điệp, những cam kết cụ thể giữa lãnh đạo và người lao
động về nhận thức, về trách nhiệm đối với tiết kiệm
năng lượng và môi trường xanh”.
Với phương châm hoạt động sản xuất gắn với môi
trường, trong 2 năm gần đây tại Nhà máy Bia Sài Gòn Daklak, định mức tiêu hao các thành phần năng lượng
đã giảm đáng kể. Tiêu hao điện từ 120 Kw xuống dưới
100 Kw cho sản xuất 1.000 triệu lít bia; Tiêu hao nước
7 lít chỉ còn 4 lít trên 1 lít bia, giảm gần 30% khối
lượng nước đã sử dụng trước đây…
Nhiều sáng kiến, cải tiến của người lao động về tiết
kiệm năng lượng, giải pháp xanh đã được công nhận và
đạt nhiều giải thưởng cao như giải Khuyến khích tại
cuộc thi Quản lý năng lượng trong Công nghiệp và Tòa
nhà do Bộ công Thương tổ chức. Được bình chọn là
đơn vị “Vì môi trường xanh quốc gia” của Hội Bảo vệ
thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; “ Giải Bạc Chất
lượng quốc gia” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng…n

TKV dự kiến 2 kịch bản sản xuất, tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường

T

heo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 5 tháng đầu
năm 2021, thị trường tiêu thụ than giảm sút, riêng than
cấp cho nhiệt điện giảm 2,4 triệu tấn so với cùng kỳ do
EVN huy động điện từ nguồn điện gió, điện mặt trời.
Mặt khác, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao,
đặc biệt là giá sắt thép, xăng dầu…, cùng với tác động
của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 làm cho
chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tác động đến hiệu quả sản
xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
Kết quả 5 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập
đoàn ước đạt 50,4 ngàn tỷ đồng; than nguyên khai sản
xuất 16,9 triệu tấn; tiêu thụ than 18,15 triệu tấn; tiền
lương bình quân đạt 13 triệu đồng/người/tháng; nộp
ngân sách nhà nước 7,8 ngàn tỷ đồng.
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm
2021 trước dự báo của thị trường, TKV dự kiến 2 kịch
bản sản xuất, tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường,
để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và
giữ tồn kho ở mức hợp lý.
Kịch bản thứ nhất: Sản lượng than tiêu thụ 42 triệu

tấn; than sản xuất là 38,4 triệu tấn, trong đó tại Quảng
Ninh là 36,7 triệu tấn; điện sản xuất 10 tỷ Kwh, tại
Quảng Ninh là 6,55 tỷ Kwh; doanh thu 123,8 ngàn tỷ,
lợi nhuận 3 ngàn tỷ.
Kịch bản thứ hai: Tiêu thụ 40 triệu tấn than; than
sạch sản xuất là 37,562 triệu tấn than; điện sản xuất
10 tỷ Kwh, tại Quảng Ninh là 6,5 tỷ Kwh; lợi nhuận 2
ngàn tỷ đồng (giảm 1 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch).
HOÀNG HÀ

TKV: Đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

V

ừa qua, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm
tra công tác môi trường và phòng chống mưa bão
(PCMB) tại Công ty CP Than Cao Sơn và Công ty CP
Than Đèo Nai.
Theo báo cáo của Công ty CP Than Cao Sơn, đơn
vị cơ bản đã hoàn thành các công trình PCMB trong
khai trường và ngoài bãi thải theo kế hoạch. Khối lượng
nạo vét rãnh thoát nước, các hạng mục PCMB đã hoàn
thành 100% và đưa vào sử dụng, hoàn thành một phần
tuyến đê phục vụ trồng cây cải tạo phục hồi môi trường
bãi thải Bàng Nâu mức +50. Công ty đã kiểm tra trước
và sau các trận mưa, nạo vét củng cố các vị trí bị bồi
lấp, các khu vực xung yếu, đặc biệt là tuyến mương số
1 chân bãi thải Bàng Nâu đảm bảo an toàn cho tuyến
đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Sau khi kiểm tra,
đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao Công ty CP
Than Cao Sơn đã nỗ lực thực hiện, triển khai công tác
PCMB và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị Công
ty CP Than Cao Sơn hoàn thiện các công trình, dự án
PCMB và bảo vệ môi trường đang triển khai; thực hiện
nghiêm quy trình kỹ thuật đổ thải…
Tại Công ty CP Than Đèo Nai, đoàn công tác đã

Kiểm tra công tác an toàn môi trường và phòng chống
mưa bão tại bãi thải Bàng Nâu

kiểm tra hệ thống thoát nước ra mương Anpha mức
+180 đường lên mỏ Đèo Nai và khảo sát hồ chứa nước
chân bãi thải Nam Đèo Nai, phục vụ phương án tái
chế nước thải mỏ thành nước sinh hoạt của Công ty.
Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã đề nghị Công ty
khẩn trương triển khai thi công hệ thống thoát nước ra
mương Anpha mức +180, ngăn không cho nước, đất đá
trôi xuống khu vực các công trình và khu dân cư phía
dưới, xây dựng phương án tái chế nước thải mỏ thành
nước sinh hoạt…
HÀ AN
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ĐỊA PHƯƠNG

BẮC GIANG:

LINH HOẠT
TIÊU THỤ VẢI THIỀU
TRONG DỊCH COVID-19

KHI ĐẠI DỊCH COVID-19
ĐANG BÙNG PHÁT TẠI BẮC
GIANG, CŨNG LÀ LÚC QUẢ
VẢI THIỀU VÀO VỤ THU
HOẠCH, ĐỂ TRIỂN KHAI KẾ
HOẠCH SẢN XUẤT, TIÊU
THỤ VẢI THIỀU ĐƯỢC ỔN
ĐỊNH, BẮC GIANG ĐÃ CHỦ
ĐỘNG LINH HOẠT TRONG
SẢN XUẤT, TIÊU THỤ TỪ
RẤT SỚM.

l DIỆU HÂN
Quyết tâm bảo vệ vùng sản
xuất vải thiều an toàn, chất
lượng

Để bảo vệ vùng sản xuất vải
thiều an toàn không dịch bệnh,
tỉnh Bắc Giang đã có nhiều kế
hoạch rất cụ thể và linh hoạt. Các
huyện đã lập chốt kiểm soát; lập
danh sách và kiểm tra y tế đối
với tất cả các mã số vùng trồng
vải. Các trang trại, tổ hợp tác và
hợp tác xã trồng vải, cơ sở đóng
gói, sơ chế vải thiều trên địa bàn
đều phải đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo
đúng quy định. Công tác tầm
soát, xét nghiệm sàng lọc, loại bỏ
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Đoàn xe của các doanh nghiệp bán lẻ, sàn thương mại điện tử xuất hành
đưa trái vải thiều Bắc Giang đến người tiêu dùng

những nguy cơ lây nhiễm trên địa
bàn vùng vải được tổ chức thường
xuyên.
Các lái xe tham gia vận chuyển
tiêu thụ vải thiều được ưu tiên tiêm
phòng vắc-xin Covid-19, lấy mẫu
xét nghiệm, khi có kết quả âm tính
với Covid-19 mới được cấp giấy
chứng nhận cho lưu hành. Tỉnh Bắc
Giang cũng tổ chức lấy mẫu xét
nghiệm cho nhân công lao động
từ các địa phương khác đến tham
gia thu hái vải thiều, đóng gói, vận
chuyển vải thiều để, đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ
đạo các địa phương trồng vải, nhất

là Lục Ngạn, Tân Yên đẩy mạnh
chỉ đạo sản xuất, tổ chức tập huấn,
hướng dẫn cho các tổ hợp tác,
hợp tác xã trồng vải trên địa bàn
các biện pháp phòng dịch bệnh
và sản xuất vải an toàn, đảm bảo
chất lượng theo yêu cầu của các thị
trường, nhất là thị trường xuất khẩu
mới như: Nhật Bản, Mỹ, EU; Tiến
hành giám sát chặt chẽ vùng sản
xuất, đặc biệt là việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật, phân bón đảm bảo
theo yêu cầu của các thị trường.

Linh hoạt chủ động trong mọi
tình huống tiêu thụ vải thiều
Thời vụ thu hoạch vải thiều
đúng vào đợt dịch Covid-19 bùng

phát mạnh đã ảnh hưởng tới công
tác tiêu thụ. Tuy nhiên, tỉnh Bắc
Giang đã chủ động xây dựng 3 kịch
bản tiêu thụ ứng phó trong từng tình
huống, đồng thời triển khai hàng
loạt các hoạt động xúc tiến thương
mại, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, quyết
tâm tiêu thụ hết 180.000 tấn vải
cho nông dân.
Năm nay, sản lượng vải thiều
Bắc Giang ước đạt 180 nghìn tấn
(tăng khoảng 15.000 tấn so với năm
2020), trong đó vải thiều sớm sản
lượng ước đạt gần 58 nghìn tấn, vải
thiều chính vụ sản lượng ước đạt
123.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh tiêu
thụ hơn 53/58 nghìn tấn vải sớm,
21/123 nghìn tấn vải chính vụ, giá
bán dao động từ 13 - 30 nghìn đồng/
kg, tương đương năm ngoái.
Trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19, với sản lượng vải thiều

lớn hơn, tuy nhiên đến thời điểm
này, việc tiêu thụ vải thiều thuận
lợi, giá ổn định, trong đó, vụ vải
sớm năm nay được coi là thắng lợi
hơn so với năm trước.
Bên cạnh đó, tiêu thụ vải thiều
năm nay của Bắc Giang còn có sự
hỗ trợ, vào cuộc mạnh mẽ của Bộ
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học
và Công Nghệ đã về làm việc trực
tiếp với tỉnh nhằm kịp thời tháo
gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu
thụ vải thiều. Đặc biệt Bộ Công
Thương đã chỉ đạo, khuyến khích
các doanh nghiệp, kênh phân phối,
hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại
các tỉnh, thành, tích cực tham gia
tiêu thụ nông sản trong nước và
vươn xa trên thị trường quốc tế.
Đồng thời, đẩy mạnh kết nối tiêu
thụ vải thiều trên nền tảng số,

đến nay có 7 sàn thương mại bán
vải thiều Bắc Giang như: Sendo,
Voso (Viettel Post), Tiki, Shopee,
Postmart (Vnpost), Lazada và
Alibaba.com.
Ông Trần Quang Tấn - Giám
đốc Sở Công Thương Bắc Giang
cho biết, hiện nay, tỉnh Bắc Giang
đang tập trung thực hiện đồng bộ
các biện pháp để thúc đẩy tiêu thụ
vải thiều chính vụ, sẽ tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người
trồng vải, doanh nghiệp, thương
nhân trong và ngoài nước trong
công tác thu hoạch, chế biến và tiêu
thụ vải thiều.
Với cách làm sáng tạo, hiệu
quả, tỉnh Bắc Giang hứa hẹn năm
2021, sẽ là một năm thành công
của người dân trồng vải thiều, của
doanh nghiệp và thương nhân tham
gia tiêu thụ vải thiềun

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN)
Địa chỉ: Phường Hà Tu- Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh
Điện thoại: 02033835169 * Fax : 02033 836 120
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(21/6/1925 - 21/6/2021)

- Thăm dò, khai thác, chế biến kinh doanh than
và các loại khoáng sản;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
- Kho bãi và lưu trữ hàng hoá;
- Thoát nước và xử lý nước thải;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và
điều hoà không khí;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống;
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Hoạt động các cơ sở thể thao.
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SỐ 2 THANH HÓA:

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
l ANH THƯ

B

an Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình giao thông
(QLDA ĐTXD CTGT) số
2 Thanh Hóa được thành lập trên
cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án
giao thông số II và III Thanh Hóa,
đi vào hoạt động từ tháng 10/2020.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động,
thời gian qua, Ban QLDA ĐTXD

CTGT số 2 Thanh Hóa luôn tích
cực đổi mới trong quản lý điều
hành, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ,
mục tiêu đề ra.
Ngay sau khi kiện toàn chức
năng, nhiệm vụ, Ban đã ban hành
kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ
cho từng cán bộ phụ trách theo dõi
đôn đốc, thúc đẩy các công việc

Trang thiết bị, phương tiện luôn sẵn sàng đáp ứng cho tiến độ dự án
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đối với từng dự án. Đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, đơn giản
hóa và cắt giảm các thủ tục không
cần thiết, áp dụng công nghệ thông
tin trong quản trị nhân sự, quản lý
công việc. Đồng thời, lãnh đạo Ban
đã chủ động làm việc với UBND
các huyện, thành phố để thống nhất
kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc

Khởi công dự án đường nối TP. Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân

triển khai giải phóng mặt bằng.
Chỉ tính riêng trong năm 2020,
đơn vị đã thực hiện khởi công mới
18 dự án và công trình, trong đó có
dự án đường nối thành phố Thanh
Hóa với Cảng hàng không (CHK)
Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514
đến đường vào CHK Thọ Xuân
tạo thành trục giao thông hiện đại,
xuyên suốt nối thành phố Thanh
Hóa với CHK Thọ Xuân, đáp ứng
nhu cầu vận tải trong tương lai. Ban
cũng tích cực tham mưu để cấp có
thẩm quyền phê duyệt chủ trương
đầu tư 3 dự án giao thông trọng
điểm có quy mô lớn kết nối nhiều
vùng miền, có tác động lan tỏa và
tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội
của tỉnh với tổng mức đầu tư 3 dự
án là 6.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã
bàn giao, đưa vào sử dụng 4 công
trình dự án; hoàn thành tốt công tác
bảo trì, khắc phục hậu quả bão lũ,
bảo đảm giao thông thông suốt trên
các tuyến tỉnh, quốc lộ.
Trong công tác giải phóng
mặt bằng, Ban Quản lý dự án
đã chủ động phối hợp với các
địa phương kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với

các dự án lớn, trọng điểm tại địa
phương. Công tác quản lý dự án,
tư vấn giám sát dự án đang trong
quá trình thi công cũng được chú
trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu,
không để xảy ra sự cố.
Năm 2021, Ban QLDA ĐTXD
CTGT số 2 được giao một số nhiệm
vụ trọng tâm về quản lý thực hiện
các dự án trọng điểm như Khởi công
mới 3 công trình (Dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường bộ ven biển Nga
Sơn - Hoàng Hóa; Nga Sơn - Sầm
Sơn và đoạn Quảng Xương - Nghi
Sơn giai đoạn 2; Dự án đường giao
thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn
đến đường bộ ven biển đoạn Nga
Sơn - Hoàng Hóa); Hoàn thành,
bàn giao đưa vào sử dụng 5 dự án
(Đường giao thông nối thị xã Sầm
Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn;
đường từ quốc lộ 47 - Hồ Chí Minh
giai đoạn 2; đường Sông Lò - Nam
Động; Đại lộ Đông Tây thành phố
Thanh Hóa; các dự án nâng cấp, cải
tạo các đường tỉnh 515 C và đường
tỉnh 515 B). Ban Quản lý cũng sẽ
đẩy nhanh tiến độ thi công dự án
đường nối thành phố Thanh Hóa
với CHK Thọ Xuân từ đường tỉnh

514 đến CHK Thọ Xuân… Khối
lượng công việc rất lớn, để hoàn
thành các nhiệm vụ được giao, Ban
QLDA ĐTXD CTGT số 2 Thanh
Hóa đã dồn lực tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.
Ông Phạm Quốc Thành Giám đốc Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình giao thông
số 2 Thanh Hóa cho biết: Để hoàn
thành các nhiệm vụ trọng tâm
UBND tỉnh giao, Ban đang nêu cao
tinh thần trách nhiệm của cá nhân,
tập thể. Trong quá trình thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi
xác định rõ lộ trình thực hiện, thời
điểm hoàn thành và kết quả công
việc đạt được”.
Song song với việc đẩy nhanh
tiến độ các dự án, Ban cũng tập
trung đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ
giải ngân theo kế hoạch vốn được
giao, phấn đấu hết năm 2021, giải
ngân đạt trên 95% kế hoạch. Đồng
thời, hàng tuần, lãnh đạo Ban tổ
chức giao ban với từng phòng do
mình phụ trách để nắm bắt tiến độ,
kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã
đăng ký, xử lý kịp thời những khó
khăn vướng mắc phát sinhn
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KHUYẾN CÔNG THANH HÓA:

ĐA DẠNG HÓA LOẠI HÌNH HỖ TRỢ
TRONG MÙA DỊCH COVID-19
l VÂN TRƯỜNG

T

uy sự bùng phát của dịch
Covid-19 đã ảnh hưởng
đến nhiều hoạt động sản
xuất, thương mại của Thanh Hóa,
nhưng toàn thể cán bộ, công nhân
viên Trung tâm Khuyến công và
Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa
(Trung tâm) vẫn nỗ lực triển khai,
thực hiện có hiệu quả các đề án,
giúp các doanh nghiệp tháo gỡ
khó khăn,...
Trước tiên, Trung tâm vẫn ưu
tiên và tập trung vào các lĩnh vực
như: Hỗ trợ mô hình trình diễn
kỹ thuật, hỗ trợ máy móc thiết bị
tiên tiến, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi
trường cho các doanh nghiệp...
Qua việc triển khai thành công
và hiệu quả đề án điểm giai đoạn
2018 - 2020 về chế biến lâm sản từ
nguồn kinh phí khuyến công quốc
gia, Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát,
đánh giá và xây dựng đề án điểm
giai đoạn 2021 - 2025 về lĩnh vực
chế biến lâm sản để trình Bộ Công
Thương và Cục Công Thương
địa phương thẩm định, phê duyệt
góp phần nâng cao thế mạnh của
nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng
tại địa phương.
Năm 2021, Khuyến công
Thanh Hóa sẽ thực hiện 7 đề án
khuyến công quốc gia và 5 đề án
khuyến công đia phương về hỗ trợ
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Năm 2021, Trung tâm Khuyến công Thanh Hóa vẫn ưu tiên và tập trung hỗ trợ
vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ máy móc thiết
bị tiên tiến…

ứng dụng máy móc thiết bị tiên
tiến vào sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; Tổ chức Hội
nghị ngành Công Thương, Hội
nghị Công tác khuyến công 28
tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc;
Tổ chức Hội chợ Triển lãm hàng
công nghiệp nông thôn tiêu biểu
khu vực phía Bắc và tham gia các
hội chợ trong nước; Tổ chức các
phiên chợ kết nối cung - cầu về
nông thôn. Đối với công tác Tiết
kiệm năng lượng, Trung tâm dự
kiến thực hiện 1 dự án Trung ương
và 11 dự án địa phương.
Bên cạnh sự nỗ lực của mỗi
cán bộ, viên chức Trung tâm, để
hoàn thành thắng lợi những mục

tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và các
năm tiếp theo, Trung tâm mong
muốn được Bộ Công Thương,
UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm
bố trí thêm nguồn kinh phí hàng
năm để Trung tâm có thể triển
khai nhiều đề án hơn nữa, nhằm
đa dạng hóa các loại hình hỗ trợ,
khuyến khích động viên doanh
nghiệp phát triển, tạo thêm công
ăn việc làm cho người lao động;
Sự hỗ trợ này cũng sẽ giúp Trung
tâm có thể triển khai được nhiều
dự án năng lượng tái tạo, chiếu
sáng công cộng, các loại hình hỗ
trợ tiết kiệm năng lượng cho các
hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu thực
tế hiện nayn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TÂY NINH
Địa chỉ: 315A Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (+84) 0276 3822 327 - Email: mail@xosotayninh.com.vn
Website: www.xosotayninh.com.vn
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Điện thoại: 02033 863739 * Fax: 02033 863942
Website: www.deonai.com.vn
Giám đốc: Ông Phạm Duy Thanh

C

ông ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, tiền thân là Mỏ than Đèo Nai được
thành lập ngày 01/8/1960, là đơn vị khai thác than duy nhất được BÁC HỒ
kính yêu về thăm, Công ty đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh
hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được Đảng,
Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý khác, là đơn vị khai thác than lộ
thiên lớn thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
- Khai thác và thu gom than cứng; khai thác và thu gom than non;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích;
- Bảo dưỡng sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Khai thác quặng sắt;
- Sản xuất săm, lốp cao su, đắp và tái chế lốp cao su; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường sắt, vận tải hàng hóa
đường thủy nội địa;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng nhà các loại;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; quản lý khai thác cảng và
bến thủy nội địa;
- Nuôi trồng thủy sản biển.
- Truyền tải điện

Chào mừng
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM
Địa chỉ: 125B đường Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: (028) 3832 5889 - 3839 3931 * Fax: (028) 3832 2807
Email: congty@phanbonmienam.com.vn

PHÂN BÓN MIỀN NAM - NÂNG TẦM NÔNG SẢN VIỆT
Hotline: 1900 5555 46

www.phanbonmiennam.com.vn

95

ông ty Cổ phần Sắt Tráng Men - Nhôm Hải Phòng là doanh nghiệp
hàng đầu trong cả nước về sản xuất các mặt hàng Nhôm, Nhôm lá, Sắt
tráng men, Men và inox.
Sản phẩm truyền thống của Công ty là các loại: Nồi, ấm, chõ xôi, chậu,
mâm, cặp lồng, xoong, chảo, lập là, khay, bát, dĩa, ca, liễn cơm, hàng gia
dụng kim khí và bảng, biển...
Với nhãn hiệu con chim bồ câu và dòng chữ “ SAT TRANG MEN
NHOM HAI PHONG”, sản phẩm của Công ty đã rất quen thuộc và uy tín
với người tiêu dùng trong 61 năm qua. Liên tục trong nhiều năm liền từ năm
1999 đến nay, sản phẩm của Công ty đã được người tiêu dùng bình chọn là
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng
Ba, 4 huân chương Lao động hạng Hai, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất,
ngoài ra còn được tặng nhiều cờ, bằng khen của Chính phủ, Bộ Công
Thương, Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng...

Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của
Quý khách hàng trong và ngoài nước.
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BÁNH TRÁNG TÂN NHIÊN

Liên hệ mua hàng
Khu vực Tây Ninh: 078 469 1111 (Mr. Duy)
Khu vực TP.HCM - Miền Tây: 0908 527 372 (Mr. Hiếu)
Khu vực Q.2, Q.9, Thủ Đức, Miền Trung, Miền Bắc:
08 999 52 111 (Mr. Hoàng)
Khu vực Đồng Nai: 0979 791 559 (Mr. Đạt)
Khu vực Bình Dương: 0932 637 186 (Mr. Phong)
Khu vực Bình Phước: 076 469 1111 (Ms. Hương)
Khu vực Đồng Xoài: 0271 350 7579 (Mr. Dung)
Khu vực Tân Phú, Định Quán: 0379 757 660 (Ms. Vân)
Khu vực Lâm Đồng: 0903 265 873 (Mr. Bình)
Khu vực An Giang: 0899 967 111 (Ms. Dung

CÔNG TY TNHH TÂN NHIÊN
Trụ sở chính: 152 Nguyễn Lương Bằng, Trường Đông, Hoà Thành, Tây Ninh (cách ngã 3 Thiên Thọ Lộ 2km).

Hotline: 078 469 1111

Website: www.pa.petrolimex.com.vn I Email: ops.fuelorder@petrolimex.com.vn I Tel: 024 3516 1400

Nhà cung cấp nhiên liệu hàng không chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Là Doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, giá cạnh tranh, đáp
ứng nhanh và đầy đủ mọi yêu cầu về nhiên liệu Jet A-1 tại các điểm bán
hàng.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex Aviation tuân thủ các quy
định, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tổ chức hàng không Dân dụng Quốc tế
(ICAO), yêu cầu chất lượng hàng không dân dụng cho hệ thống hoạt động
chung (AFQRJOS) do Tổ chức Quốc tế JIG phiên bản ban hành mới nhất.
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