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CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG HẠNH PHÚC, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

PC QUANG TRI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVN

Địa chỉ: đường 126 Trần Hưng Đạo, Phường 1,TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Tel: (0233) 2220234; Fax: (0233) 2220222

Email: dlqt.p1@gmail.com;  Website: http://pcquangtri.cpc.vn

NGÀNH NGHỀ KINH DOANHNGÀNH NGHỀ KINH DOANHNGÀNH NGHỀ KINH DOANHNGÀNH NGHỀ KINH DOANH
. Quản lý, vận hành lưới điện phân phối. 
. Kinh doanh điện năng.
. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, xây lắp, 
giám sát thi công các công trình đường dây và trạm 
biến áp đến cấp điện áp 110kV.
. Xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 110kV.
. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác theo 
giấy phép hành nghề và kinh doanh.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Huỳnh Tấn Thành

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Huỳnh Tấn Thành

• Điện lực Đông Hà
• Điện lực Hải Lăng
• Điện lực Thành Cổ
• Điện lực Triệu Phong
• Điện lực Gio Linh
• Điện lực Vĩnh Linh
• Điện lực Cam Lộ
• Điện lực Đakrông
• Điện lực Khe Sanh
• Trạm điện Cồn Cỏ
• Đội Quản lý vận hành
  lưới điện cao thế Quảng Trị

CÁC ĐIỆN LỰC, 
ĐỘI SẢN XUẤT TRỰC THUỘC CÔNG TY

CÁC ĐIỆN LỰC, 
ĐỘI SẢN XUẤT TRỰC THUỘC CÔNG TY
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CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Lê Quang Vĩnh

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
Lê Tiến Dũng

BAN BIÊN TẬP
Nguyễn Trương Hoàn

Nguyễn Văn Trình
Nguyễn Hữu Thuần

Cao Thị Lương

TRÌNH BÀY
NGỌC TRANG

CƠ QUAN THỰC HIỆN
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển

công nghiệp Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu đô thị Nam 
Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại/Fax: 0233 3553955
Giấy phép xuất bản:

Số 57/GP-XBĐS do Cục Báo chí Bộ Thông 
tin và Truyền thông cấp 16/04/2019.

In tại: Công ty TNHH Công nghệ in Siêu Việt
112 Quốc lộ 9 - TP. Đông Hà - Quảng Trị

----------------------------------------------
Ảnh bìa 1:  Lễ khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị

 -  Ảnh: CTV
Bạn đọc cộng tác tin, bài cho Đặc san, xin gửi về:

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ
Địa Chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Điện thoại/fax: 02333.553.955
Email: caothiluong@quangtri.gov.vn

Thư ngõ

Trong năm qua, Đặc san Công Thương Quảng Trị rất 
vinh hạnh nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ và đóng 
góp tin, bài, ảnh cùng các phản hồi của Quý bạn đọc và 
các Cộng tác viên đã giúp cho Đặc san Công Thương 
không ngừng cải thiện nội dung và hình thức, góp phần 
vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong 
năm 2019.

Bước sang năm 2020, ngành Công Thương Quảng Trị 
ra sức phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực khắc 
phục những khó khăn hạn chế trong năm qua, phấn đấu 
vươn lên lập nhiều thành tích mới xuất sắc hơn, để nang 
cao vai trò giá trị đóng góp của ngành vào sự phát triển  
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc san Công Thương Quảng Trị 
rất mong Quý bạn đọc và Cộng tác viên tiếp tục đồng 
hành trong sự phát triển chung đó.

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền - Xuân Canh 
Tý của dân tộc, Ban Biên tập xin trân trọng gửi đến toàn 
thể Quý bạn đọc, các Cộng tác viên, cán bộ công chức, 
viên chức, công nhân lao động trong và ngoài ngành 
Công Thương một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và 
thành công!

BAN BIÊN TẬP 
ĐẶC SAN CÔNG THƯƠNG

SỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊSỞ CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

Chúc Mừng Năm MớiChúc Mừng Năm Mới

Quý bạn đọc và các Cộng tác viên Đặc san Công Thương
Quảng Trị thân mến!
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PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ PHẤN 
ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2020, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG 

LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVI.
Lê Quang Vĩnh

Giám đốc Sở Công Thương

Năm 2019, nền kinh tế trong nước tiếp tục chuyển biến tích cực, 
kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp đã tác 
động tích cực đến tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động kinh 
doanh thương mại của tỉnh Quảng Trị, trên tất cả các lĩnh vực công 
nghiệp, thương mại dịch vụ đều có mức tăng trưởng cao so với những 
năm trước, người lao động có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn 
định, kết quả trên lĩnh vực Công Thương đã góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng chung của tỉnh nhà.

Bước sang năm 2019, 
Ngành Công Thương 
Quảng Trị đã chủ động 

bám sát Nghị quyết số 01/NQ-
CP ngày 01/01/2019 của Chính 
phủ; Kết luận số 137-KL/TU ngày 
30/11/2018 của Hội nghị lần thứ 
16, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI và 
Chương trình công tác trọng tâm 
năm 2019 của UBND tỉnh; tích 
cực triển khai thực hiện nghiêm 
túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và 
UBND tỉnh; chủ động đề ra chương 
trình hành động và các kế hoạch 
công tác trọng tâm trong việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết 
quả, trên tất cả các lĩnh vực công 
nghiệp, thương mại đều có mức 
tăng trưởng cao so với những năm 

trước, góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng chung của tỉnh nhà.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 
(IIP) tiếp tục duy trì mức tăng 
trưởng khá, ước đạt 12,29% so 
với năm 2018 (kế hoạch 10,94%); 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 
đạt 357 triệu USD, kim ngạch nhập 
khẩu đạt 222 triệu USD, vượt kế 
hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tăng so 
với cùng kỳ năm trước, ước đạt 
30.065,4 tỷ đồng, tăng 10,65% so 
với cùng kỳ và đạt 100,5% so với 
kế hoạch năm 2019 (KH 29.900 tỷ 
đồng), đáng chú ý là bán lẻ hàng 
hóa đạt 25.432,3 tỷ đồng, chiếm 
84,6% tổng mức.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh 
đã phát huy được tiềm năng lợi thế 
của địa phương và vùng nguyên 
liệu tại chỗ như công nghiệp năng 
lượng tái tạo, chế biến gỗ rừng 
trồng, sản xuất vật liệu xây dựng... 
Ngành công nghiệp chế biến tiếp 
tục giữ được vai trò chủ chốt trong 
tăng trưởng chung của ngành công 
nghiệp tỉnh nhà.

Năm 2019 là năm hoạt động 
đầu tư diễn ra sôi động với nhiều 
dự án quy mô lớn được triển khai, 
nhất là lĩnh vực phát triển năng 
lượng. Có 30 dự án với tổng mức 
đầu tư trên 110.000 tỷ đồng, thuộc 
lĩnh vực công thương khởi công, 
hoàn thành nhân dịp Kỷ niệm 30 
năm ngày lập lại tỉnh; nhiều dự 
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LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVI.

án công nghiệp đã đẩy nhanh 
tiến độ để sớm đi vào hoạt động, 
làm gia tăng mạnh giá trị sản xuất 
công nghiệp trong năm 2019. Các 
doanh nghiệp phát triển cả quy mô 
và số lượng, đóng góp tích cực vào 
tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công tác khuyến công hỗ trợ 
các doanh nghiệp ứng dụng KHKT, 
công nghệ tiên tiến vào quá trình 
sản xuất được đẩy mạnh; Công tác 
xúc tiến thương mại có hiệu quả 
hết sức rõ nét nhất là trong kết nối 
cung cầu giữa các địa phương trong 
nước, đưa sản phẩm địa phương 
vào các siêu thị, tổ chức các điểm 
trưng bày sản phẩm đặc trưng của 
tỉnh...; Công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực Công Thương cũng 
được tăng cường có hiệu quả. Các 

nhiệm vụ trọng tâm được UBND 
tỉnh giao đều được thực hiện tốt; 
Quản lý thị trường, kiểm soát giá 
cả, phòng chống buôn lậu và gian 
lận thương mại được chú trọng 
...Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 
12 tháng năm 2019 tăng 1,84% so 
với bình quân cùng kỳ năm trước, 
thấp hơn nhiều so với mức tăng 
cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa 
quyết định đối với việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần 
thứ XVI và Kế hoạch phát triển Kinh 
tế - xã hội 5 năm (2016-2020), 
trong bối cảnh một số chỉ tiêu kinh 
tế còn đạt thấp so với kế hoạch 
đề ra. Do đó, cùng với các sở, 
ngành, địa phương, trước hết cần 
chủ động tập trung rà soát đánh 

giá để xây dựng kế hoạch hành 
động cụ thể, triển khai thực hiện 
tốt các mục nhiệm vụ phát triển 
của Ngành. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 
tăng trưởng Công nghiệp trên 11%, 
Thương mại-Dịch vụ trên 11,4 % 
so với năm 2019.

 Để đạt được mục tiêu đó, cùng 
với việc triển khai đồng bộ các giải 
pháp, ngành Công Thương sẽ tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả các chương trình, đề án của 
Ngành giai đoạn 2016-2020: Quy 
hoạch phát triển công nghiệp, Quy 
hoạch phát triển thương mại đến 
năm 2020, có tính đến năm 2025; 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 
Quảng Trị giai đoạn 2016-2025, 
có xét đến năm 2035; Quy hoạch 
phát triển các dự án có nhu cầu 
sử dụng khí trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2030; Quy hoạch thăm dò, khai 
thác, sử dụng khoáng sản tỉnh 
Quảng Trị đến năm 2020 có tính 
đến năm 2030; Kế hoạch hành 
động thực hiện Đề án Tái cơ cấu 
ngành Công Thương trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị; Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 
2018- 2022. Đề án “Phát triển xuất 
khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Trị đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2030”; Đề án “Phát triển hạ tầng 

Lãnh đạo hai Sở Công Thương Quảng Trị -Savannakhet ký kết Biên bản hợp tác phát triển giai đoạn 2019- 2021. 
Ảnh: Linh An
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thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị giai đoạn 2017- 2020, định 
hướng đến năm 2025”; Đề án phát 
triển dịch vụ logistics; “Đề án Mô 
hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn 
thực phẩm”; Kế hoạch chuyển đổi 
mô hình quản lý và kinh doanh 
khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai 
đoạn 2018-2020; Rà soát, định 
hướng phát triển một số sản phẩm 
chủ lực của địa phương, thí điểm 
xây dựng sản phẩm địa phương 
mang thương hiệu quốc gia. 

- Trong năm 2019 các dự án 
năng lượng đã đồng loạt triển khai, 
nhất là năng lượng tái tạo, đây là 
các dự án có tổng mức đầu tư lớn, 
góp phần quan trọng vào việc hoàn 
thành chỉ tiêu tổng mức đầu tư xã 
hội theo Nghị quyết Đại hội XVI của 
tỉnh Đảng bộ. Do đó, năm 2020 
cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn 
thành các dự án đang xây dựng và 
khởi công các dự án đã đăng ký 
trong kế hoạch năm 2019, nhất là 
giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp 

phép xây dựng, giải phóng mặt 
bằng để doanh nghiệp triển khai 
thực hiện một cách thuận lợi nhất. 
Quyết tâm thực hiện đảm bảo tiến 
độ các dự án ngành Công Thương 
khởi công, nhân Kỷ niệm 30 năm 
ngày lập lại tỉnh, cũng như các 
công trình, dự án động lực được 
xác định trong Nghị quyết Đại hội 
tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.

- Làm việc với Bộ Công 
Thương, các Bộ ngành liên quan 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ 
trợ Công ty Điện lực quốc tế Thái 
Lan đảm bảo tiến độ dự án Nhà 
máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1. 
Đề xuất EVN sớm triển khai xây 
dựng đường dây, TBA 220KV Đông 
Hà – Lao Bảo hoàn thành đúng tiến 
độ để đồng bộ với các dự án năng 
lượng tái tạo phía Tây của tỉnh. Tập 
trung hỗ trợ Tập đoàn Gazprom 
triển khai các thủ tục đầu tư dự án 
Nhà máy nhiệt điện khí công suất 
340MW tại Khu kinh tế Đông Nam 
Quảng Trị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả công tác khuyến công, xúc 
tiến thương mại, kết nối giao 
thương, xuất khẩu hàng hóa, phát 
triển thương mại điện tử và các loại 
hình thương mại-dịch vụ, ứng dụng 
công nghệ số, tạo tiền đề cho phát 
triển của Ngành trong giai đoạn 
2021-2025 và các năm tiếp theo.

Những kết quả trên các lĩnh 
vực năm 2019 đã khẳng định sự 
nỗ lực của tỉnh, của các ngành, 
địa phương và cộng đồng doanh 
nghiệp trong việc phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu chung của Ngành, 
của tỉnh nhà. Đó cũng chính là tiền 
đề để năm 2020 tiếp tục với nhiều 
giải pháp thiết thực, hoàn thành 
tốt hơn và đạt kết quả cao trong 
nhiệm vụ phát triển ngành Công 
Thương, tạo bước đột phá mới của 
tỉnh trong thời gian tới, góp phần 
hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu 
mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI 
đã đề ra./.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công Thương có sự gia tăng đặc biệt là lĩnh vực phát triển công nghiệp tái tạo. Ảnh: T.L
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CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG
90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 

28/7/1929-2019 VÀ 30 NĂM LẬP LẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
CỦA CÔNG ĐOÀN  NGÀNH  CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ

Nguyễn Thị Hồng 
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương 

Quảng Trị

Để chào mừng các sự 
kiện chính trị trọng đại 
của quê hương, đất 

nước, của giai cấp công nhân và 
tổ chức Công đoàn; Các cấp Công 
đoàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 
90 năm ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 
và 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị 
(1/7/1989-1/7/2019).

Hoà trong không khí thi đua của 
Cán bộ CNVCLĐ trong toàn tỉnh, 
ngay từ những ngày đầu năm Công 
đoàn ngành Công Thương Quảng 
Trị đã xây dựng Chương trình hành 
động, với tinh thần trách nhiệm và 
quyết tâm cao; 37 Công đoàn cơ sở 
trong toàn ngành đã ký kết giao ước 
thi đua và đăng ký nhiều hình thức 
khen thưởng. Tại hội nghị triển khai 
kế hoạch hoạt động của toàn ngành, 
BCH Công đoàn ngành đã phối hợp 
với Lãnh đạo Sở tổ chức tuyên truyền 
phát động phong trào thi đua yêu 
nước nhằm động viên khích lệ các 
tổ chức, cá nhân tiếp tục hăng hái 
thi đua lao động sản xuất lập nhiều 
thành tích góp phần hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị của ngành 
không ngừng đưa hoạt động Công 
đoàn ngày càng phát triển.

Được sự quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi của Lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị đồng cấp, các CĐCS 
trong toàn ngành đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, thực hiện tốt các 
chức năng của Tổ chức Công đoàn. 
Mặc dù một số Doanh nghiệp trong 
ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 

phải thu hẹp sản xuất, đời sống 
và việc làm của người lao động 
trở thành mối quan tâm hàng đầu 
của Lãnh đạo đơn vị cũng như tổ 
chức Công đoàn. Song với tinh thần 
cao và nỗ lực lớn, các công đoàn 
cơ sở trong ngành đã đồng hành 
với chuyên môn tổ chức tốt các 
phong trào thi đua sôi nỗi và không 
ngừng chăm lo, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động. Trong năm 2019, 
đời sống, việc làm và những chế 
độ chính sách liên quan đến người 
lao động cơ bản được ổn định; môi 
trường lao động hài hoà giúp người 
lao động yên tâm gắn bó xây dựng 
doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Các phong trào thi đua yêu 
nước, thể dục thể thao, văn hoá văn 
nghệ được duy trì thường xuyên và 
có tính lan toả rộng rãi. Nhiều CĐCS 
trong ngành tổ chức thi đấu bóng 
chuyền, bóng đá, hội thi tiếng hát 

CNLĐ nhân những ngày lễ lớn, điển 
hình như Cơ quan Sở Công Thương, 
Cục QLTT tỉnh, Công ty CP Tổng 
Công ty Thương mại Quảng Trị, 
Công ty CP Du lịch Mê Kông, Công 
ty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà, 
...Công đoàn ngành phối hợp với 
Lãnh đạo Sở tổ chức giải giao hữu 
bóng chuyền, văn hóa, văn nghệ, 
các phong trào đã tạo động lực 
mạnh mẽ, động viên khích lệ cán bộ 
CNVCLĐ trong toàn ngành hăng hái 
thi đua lao động sản xuất và công 
tác tốt nhằm lập nhiều thành tích 
chào mừng các ngày lễ lớn của quê 
hương, đất nước như kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam, 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị.

Với phương châm hướng về 
cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn 
ngành đã xây dựng kế hoạch hoạt 
động với những việc làm hết sức 
thiết thực. Trong dịp Tết Kỷ Hợi 
Công đoàn ngành đã triển khai, chỉ 

Công đoàn ngành phối hợp với Lãnh đạo Sở tổ chức giải giao hữu bóng chuyền nam. Ảnh: T.P
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đạo các CĐCS nắm bắt đời sống 
việc làm của CNLĐ trong đơn vị, 
tích cực trong việc cùng chuyên 
môn giải quyết các chế độ lương, 
thưởng, tổ chức các hoạt động bổ 
ích cho cán bộ, CNLĐ. Công đoàn 
ngành tổ chức “Tết sum vầy” tặng 
quà và liên hoan giao lưu ẩm thực 
cho 100 CNLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn với nguồn kinh phí 100 triệu 
đồng trong đó kinh phí hỗ trợ của 
LĐLĐ tỉnh 30 triệu đồng.

Nhân “Tháng công nhân”, Công 
đoàn ngành đã trao 65 suất quà, trị 
giá 32,5 triệu đồng cho CNLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn. Triển khai xây 
dựng 3 “Mái ấm Công đoàn” cho 
đoàn viên ở Công ty CP Khoáng sản 
Quảng Trị, Công ty TNHH TM Số 1, 
Công ty CP Tổng Công ty TM Quảng 
Trị, trị giá 120 triệu đồng. Chỉ đạo các 
CĐCS lồng ghép Lễ Tổng kết của 
doanh nghiệp để tổ chức giao lưu 
văn hoá, ẩm thực cho người lao động 
bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc 
thù và điều kiện của từng đơn vị. 

Tổ chức tốt các phong trào thi 
đua yêu nước và phong trào văn 
hóa, văn nghệ thể dục thể thao, đặc 
biệt tổ chức tốt phong trào thi đua 
cao điểm từ tháng 4 đến 28/7/2019, 
chào mừng Kỷ niệm 129 năm ngày 
sinh Bác Hồ kính yêu và 68 năm 
ngày truyền thống ngành Công 
Thương; hoạt động tháng Công 
nhân; chào mừng Kỷ niệm 30 năm 
lập lại tỉnh Quảng Trị; 90 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam sôi 
nổi thiết thực và có tính lan tỏa cao. 
Triển khai tích cực các hoạt động 
xã hội, từ thiện, Quỹ “Đến ơn đáp 
nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”,...
Tích cực triển khai việc thu KPCĐ.

Kịp thời nắm bắt tình hình đời 
sống, việc làm của CNLĐ trong 
từng đơn vị, thực hiện tốt công tác 
chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp 
pháp chính cho đoàn viên và người 
lao động. Chỉ đạo BCH CĐCS chủ 
động, tích cực phối hợp tốt với 
chuyên môn trong tìm kiếm, bố trí 
sắp xếp việc làm, mở rộng quy mô 

sản xuất; tham gia giải quyết đầy đủ 
các chế độ lương, thưởng, tổ chức 
các hoạt động bổ ích cho đoàn 
viên, công nhân lao động.

Công tác tuyên truyền giáo dục 
được công đoàn chú trọng đổi mới 
cả nội dung lẫn hình thức, mang 
lại hiệu quả cao, phù hợp với trình 
độ, nhận thức và nhu cầu của đoàn 
viên, người lao động. Trong năm 
Công đoàn ngành đã tổ chức 05 
lớp tuyên truyền học tập Nghị quyết 
Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng 
Trị; Công đoàn Việt Nam,  nghiệp vụ 
hoạt động Công đoàn; kỹ năng về 
tham gia xây dựng Thỏa ước LĐTT, 
hoạt động nữ công; công tác kiểm 
tra công đoàn cho cán bộ CĐCS với 
297 lượt người tham gia. Tổ chức 
03 lớp tập huấn tuyên truyền pháp 
luật cho người lao động tại cơ sở 
với 178 người tham gia. Tổ chức 
thăm, tặng hoa chúc mừng Lãnh 
đạo các doanh nghiệp nhân ngày 
Doanh nhân Việt Nam. Kịp thời khen 
thưởng và động viên CNVCLĐ hoàn 
thành chương trình học tập nâng 
cao trình độ, các cháu có thành tích 
cao trong các kỳ thi học sinh giỏi 
và đại học với trị giá 54.755.000đ.

Thông qua các phong trào thi 
đua lao động giỏi, lao động sáng tạo 
và tổ chức tốt các phong trào hoạt 
động Công đoàn; toàn ngành đã 
xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân 

điển hình tiên tiến được các cấp, các 
ngành ghi nhận, biểu dương khen 
thưởng, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh 
Nguyên - Phó Chủ tịch CĐCS Công 
ty CP Tổng Công ty TM  được tôn 
vinh là nữ cán bộ Công đoàn xuất 
sắc toàn quốc; đồng chí Trần Đức 
Thiện và Trần Thị Thu Hoa được tôn 
vinh Chủ tịch CĐCS giỏi và 2 CNLĐ 
được UBND tỉnh tặng bằng khen; 25 
cá nhân được Ngành Công Thương 
biểu dương khen thưởng và đặc biệt 
Công đoàn ngành Công Thương 
Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương lao 
động hạng III tại lễ Kỷ niệm 90 năm 
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Với phương châm“ở đâu có 
người lao động ở đó có đoàn viên 
công đoàn” và  khẩu hiệu hành 
động : “Đồng hành cùng doanh 
nghiệp; vì quyền và lợi ích hợp pháp 
của đoàn viên và người lao động; vì 
sự phát triển bền vững ngành Công 
Thương”, Công đoàn Công Thương 
Quảng Trị thể hiện ý chí, nguyện 
vọng của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động 
trong toàn ngành;  Với niềm tin và 
kỳ vọng mới, đoàn viên, CNVCLĐ 
ngành Công Thương phát huy truyền 
thống đoàn kết, năng động, sáng 
tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp 
xây dựng ngành Công Thương tỉnh 
nhà ngày một phát triển./.

BTV Công đoàn ngành tặng quà cho các công nhân. Ảnh: L.A
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QUẢNG TRỊ NẮM BẮT CƠ HỘI “VÀNG” 
TỪ HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY

Là địa phương có vị trí quan trọng nằm trên Hành lang Kinh tế 
Đông Tây từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan, Myanmar, cùng với sự 
phát triển và đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, giao thông, Quảng 
Trị hội tụ đủ điều kiện phát triển kinh tế và là điểm đến thu hút 
nhiều nhà đầu tư lớn.

Quảng Trị - điểm nhấn trên hành lang kinh tế Đông Tây 
Hành lang Kinh tế Đông Tây là một trong số chương trình hợp tác phát triển trụ cột trong Tiểu vùng sông 

Mekong mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á và Nhật Bản khởi xướng được Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 
6 chính thức đưa vào chương trình hành động từ năm 1998. Hành lang dài 1.450 km, đi qua 13 tỉnh, thành phố 
của 4 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar, trong đó Quảng Trị là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam nằm trên hành 
lang kinh tế Đông Tây.

Nhờ phát triển giao thông vận tải qua kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch, các địa phương có hành 
lang kinh tế Đông Tây chạy qua đã tiếp cận dễ dàng hơn với các trung tâm kinh tế ở phía Bắc và phía Nam như: 
Bangkok, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là «cơ hội vàng» để các tỉnh như Quảng Trị nhận được những tác 
động tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Lợi thế của Hành lang Kinh tế Đông Tây đã kéo theo làn sóng đầu tư vào Lao Bảo, Đông Hà và các địa phương 
lân cận. Trong đó, Cửa khẩu Lao Bảo đã trở thành Cửa khẩu giao thương hàng hóa sôi động. Cùng với khu kinh 
tế Lao Bảo, nhiều khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn cũng được 
quan tâm đầu tư xây dựng, hình thành nên chuỗi đô thị dọc theo hành lang kinh tế Đông Tây và các vùng phụ cận; 
Quy hoạch một số cụm điểm du lịch, dịch vụ Logistics và dịch vụ khác nơi mà hành lang kinh tế Đông Tây đi qua.

Theo đánh giá từ các chuyên gia kinh tế, Quảng Trị quy tụ đủ các yếu tố về vị trí, cảng biển, sự hỗ trợ của 
chính quyền địa phương để khai thác và tận dụng tối đa những lợi thế mà hành lang kinh tế Đông Tây mang lại.

Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị (Nguồn viup.vn)
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Hạ tầng giao thông không 
ngừng đẩy mạnh

Xác định kết cấu hạ tầng giao 
thông đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội; đến nay, 
hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Trị đã 
có bước phát triển vượt bậc. Một số 
công trình cầu lớn được xây dựng, 
mở mới nhiều tuyến đường chiến 
lược, đường nội thị, tạo điều kiện 
khai thác tiềm năng, thế mạnh và 
tăng cường liên kết giữa các vùng 
trong tỉnh. Hệ thống các bến xe, 
cảng biển, phương tiện giao thông 
đường bộ, đường thủy tăng nhanh. 
Đáng chú ý, cảng biển Mỹ Thủy 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt quy hoạch và phê duyệt chủ 
trương đầu tư xây dựng.

Mới đây, Cục Hàng không Việt 
Nam vừa trình Bộ Giao thông vận 
tải phê duyệt quy hoạch cảng hàng 
không Quảng Trị. Dự án cảng hàng 
không Quảng Trị xây dựng tại xã 
Gio Quang, huyện Gio Linh. Đây 
là một trong 28 cảng hàng không 
trong nước đưa vào khai thác giai 
đoạn 2020 – 2025 và định hướng 
đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Cảng hàng 
không Quảng Trị cách TP Đông Hà 
khoảng 7 km, cách biển Cửa Việt 5 
km, rất thuận lợi để du khách đi lại 
các trung tâm.

Bên cạnh đó, Cao tốc Cam Lộ 
- La Sơn với nguồn vốn 7.700 tỷ 
đồng, lớn nhất  trong 3 dự án cao 
tốc  Băc Nam, có điểm cuối của cao 
tốc  Nga Sơn – Túy Loan sẽ  qua 
Quảng Trị (37km). Cao tốc kết nối 
các vùng  kinh tế trọng điểm miền 
Trung từ Quảng  Trị -  Quảng Ngãi, 
QL9, thông  tuyến đường HCM từ 
Quảng Bình, kết nối liên hoàn hạ 
tầng kinh tế: cảng biển Chân Mây, 
Tiên Sa…sẽ tạo bước đột phá cho 
Quảng Trị trong thời gian tới. Trong 
đó, du lịch và bất động sản nghỉ 
dưỡng được đánh giá là mảng màu 
sáng nhờ lợi thể biển. 

Nhận thấy tiềm năng du lịch lớn, các chủ đầu tư Bất động sản lớn bắt 
đầu nhắm đến thị trường Quảng Trị như AE Corp, FLC, TTC, TMS, Pagas, 
Apec Corp... Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến dự án phức hợp giải trí 
và nghỉ dưỡng AE Resort Cửa Tùng do công ty cổ phần tập đoàn AE làm 
chủ đầu tư. Dự án sở hữu chiều dài mặt biển lên đến 1.2km, quy mô hơn 
36 ha chắc chắn sẽ khiến Quảng Trị nhanh chóng lột xác trong thời gian 
ngắn, trở thành những thị trường mới nổi phát triển đầy tiềm năng, đem lại 
cơ hội lớn cho các nhà đầu tư tiên phong./.

P.V

AE Cửa Tùng Resort hứa hẹn sẽ là điểm sáng BĐS nghỉ dưỡng tại Quảng Trị

cấp nước phục vụ mục đích công nghiệp, dịch vụ công cộng và sinh hoạt 
cho người dân, doanh nghiệp và toàn bộ Khu kinh tế cũng như các vùng 
phụ cận. Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy cũng đã tổ 
chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy với 
mục tiêu là sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, phục vụ xây dựng cảng 
Mỹ Thủy và nhu cầu xây dựng tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đặc 
biệt, Nhà máy nhiệt điện cũng đã khởi công, Thủ tướng Chính phủ đồng 
ý giao cho Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư theo hình 
thức BOT, xây dựng một nhà máy nhiệt điện đốt than sử dụng công nghệ 
trên siêu tới hạn; đây là công nghệ tiên tiến hiện đại nhất Châu Âu hiện 
nay đối với dự án nhiệt điện, bảo đảm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi 
trường.Mặt khác, tỉnh chỉ đạo xây dựng các Khu tái định cư và tạo những 
điều kiện tốt nhất cho các hộ gia đình đến nơi ở mới có cuộc sống tốt 
hơn nơi ở cũ. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn 
mạnh: Cùng với tạo ra mặt bằng sạch, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng 
hệ thống cơ sở hạ tầng và kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực Quảng 
Trị có lợi thế và phù hợp với Khu Kinh tế Đông Nam. Đồng thời, thực hiện 
các chính sách ưu đãi nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. 

Tuy nhiên, để Khu Kinh tế này tạo động lực quan trọng trong chuyển 
đổi cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, 
ủng hộ của nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương tạo những 
điều kiện tốt nhấtcho các nhà đầu tư./. 

Tiếp theo trang 11
                    THU HÚT ĐẦU TƯ Ở ...
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THU HÚT ĐẦU TƯ Ở
KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM QUẢNG TRỊ

Bài và ảnh: Thuần Lê

Từ năm 2016, sau khi 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Khu Kinh 

tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị đã huy 
động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư 
cơ sở hạ tầng; Đồng thời, tích cực 
thực hiện công tác giải phóng mặt 
bằng, tiến hành nhiều hoạt động, 
tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà 
đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu và 
hiện tại đã có một số dự án kinh tế 
động lực đã và đang triển khai.

Ông Trần Đoàn, Trưởng Ban 
Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị 
cho hay: Thấy rõ tầm quan trọng 
của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng 
Trị, Tỉnh ủy đã ban hành 1 Nghị 
quyết chuyên đề và UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các ngành chức năng khẩn 
trương hoàn thành đồ án quy hoạch 
phân khu và quy hoạch chi tiết tại 
một số khu vực để có cơ sở quản 
lý quy hoạch, quản lý đất đai. Đồng 
thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, lập 
danh mục các dự án để xúc tiến, 
kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức 
trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn 
vốn đầu tư để đáp ứng xây dựng 
một khu động lực phát triển kinh 
tế năng động hấp dẫn. Với chức 
năng, nhiệm vụ của mình, Ban đã 

chủ động tham mưu về việc tăng 
cường quảng bá, xúc tiến, kêu gọi 
đầu tư, đón và làm việc với nhiều 
Tập đoàn, Doanh nghiệp chiến lược 
có tiềm lực và triển vọng đến nghiên 
cứu cũng như đi khảo sát thực tế. 
Bên cạnh đó, trực tiếp hỗ trợ các 
nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục 
để khởi công các dự án, nhất là tích 
cực cải cách hành chính, rút ngắn 
thời gian xử lý các hồ sơ, thủ tục. 

Ông Lê Quang Vĩnh, Giám đốc 
Sở Công Thương cho biết: Sở đã 
tích cực, chủ động phối hợp các 
ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các 
nhà đầu tư, trọng tâm là các dự án 
Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, 
Nhà máy nhiệt điện khí Gazprom. 
Đặc biệt là xây dựng Khu bến cảng 
Mỹ Thủy tại xã Hải An, huyện Hải 
Lăng có tổng vốn 14.234 tỷ đồng, 
đây là cảng biển rất quan trọng, kỳ 
vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thu 
hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông 
Nam nói riêng, tạo động lực phát 
triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng 
Trị. Hiện tại, Công ty cổ phần Liên 
doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy chủ 
đầu tư đã tiến hành thực hiện báo 
cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế 
cơ sở, tiếp tục hoàn thiện đánh giá 

tác động môi trường và hoàn thành 
các thủ tục giao đất và cho thuê đất 
để có thể khởi công dự án vào đầu 
năm 2020.

Với sự nỗ lực của các cấp, các 
ngành và các địa phương, nhất là 
trong công tác tuyên truyền, vận 
động giải phóng mặt bằng và tạo 
thuận lợi cho nhà đầu tư và các nhà 
thầu, cho đến nay ở Khu Kinh tế 
Đông Nam đã có nhiều dự án khởi 
công, một số dự án đã hoàn thành. 
Trong đó đáng chú ý là đường trung 
tâm trục dọc có mức tổng đầu tư 
700 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu 
chính phủ đã hoàn thành, kết nối 
các tuyến đường giao thông huyết 
mạch của tỉnh cũng như kết nối 
Khu Kinh tế Đông Nam với các tỉnh, 
thành phố trong khu vực. 

Bên cạnh đó, công trình hệ 
thống cấp nước đã khởi công với 
công suất thiết kế 270.000 m3/ 
ngày đêm, được thiết kế và vận 
hành theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng 
dụng công nghệ hiện đại. Dự kiến 
cuối năm 2020, công trình này hoàn 
thành, đưa vào hoạt động, đảm bảo 

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy Kiểm tra thông xe kỹ thuật đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nambến cảng Mỹ Thủy

Xem tiếp trang 10



12 Đặc San Công Thương - Số 2 (37) - 12/2019

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP
ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN

HỆ THỐNG LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN
QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Đức Tùng 
Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,

Sở Công Thương

Thường trực Bạn chỉ đạo BVAT công trình lưới điện cao áp tỉnh làm việc với Truyền tải điện QuảngTrị - Ảnh Tạ Thị Lài

Truyền tải điện Quảng Trị (TTĐ) là đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) có nhiệm vụ quản lý, 
vận hành (QLVH) hệ thống lưới điện 220 kV và 500 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hiện đơn vị quản lý vận hành hơn 148 km đường dây 500 kV mạch 1 và 2; 74 km đường dây 220 kV và 1 Trạm 
biến áp 220 kV-2x125 MVA; các tuyến đường dây đi qua 22 xã, phường, các lâm nông trường thuộc 05 huyện, 01 
thị xã, 01 thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Trong quý I năm 2020, TTĐ Quảng Trị sẽ tiếp nhận quản lý vận 
hành thêm tuyến đường dây 220kV mạch 2 Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế và dự kiến cuối năm 2020 sẽ tiếp 
nhận đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa phận Quảng Trị dài hơn 80km; đặc biệt, Hệ 
thống TTĐ 500 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có vai trò như là trục xương sống của Hệ thống điện quốc gia, với 
những nhiệm vụ quan trọng: Nối liên kết và chuyển tải điện năng hệ thống điện ba miền Bắc, Trung và Nam của 
đất nước; truyền tải công suất từ các nhà máy điện trong khu vực hòa lên lưới điện quốc gia; cung cấp điện cho 
phụ tải các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và các tỉnh lân cận; tăng cường năng lực truyền tải và 
góp phần giữ cho hệ thống điện được vận hành ổn định, an toàn, liên tục, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ cho 
sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh đất nước.

Từ khi đi vào vận hành, khai thác đến nay, trên toàn tuyến chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng xâm hại đến an 
ninh, an toàn hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia. Các công trình được bảo đảm an toàn. Công tác vận hành, 
khai thác được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
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hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh 
Quảng Trị và các tỉnh lân cận. Tuy 
nhiên, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ 
mất an toàn do các hành vi vi phạm 
hành lang tuyến đường dây có khả 
năng ảnh hưởng đến an toàn và gây 
sự cố như: Khai thác cây cao ngoài 
hành lang tuyến ngã đổ vào đường 
dây; đốt thực bì gần hành lang an 
toàn lưới điện; đốt rừng để rà phá 
phế liệu, đốn củi, làm nương rẫy 
trong hành lang tuyến; khai thác 
trái phép đất đá trong khu vực hành 
lang tuyến đường dây; Phương tiện 
vận chuyển sau khi khai thác qua 
lại dưới hành lang tuyến; thả diều 
gần khu vực có đường dây đi qua; 
ném đá, bắn chim gần đường dây 
gây hư hỏng các thiết bị của đường 
dây. Nhất là việc người dân đốt thực 
bì rừng gần hành lang an toàn lưới 

điện, đốt rừng để rà phá phế liệu, 
đốn củi, làm nương rẫy trong hành 
lang tuyến sẽ gây sự cố nghiêm 
trọng. Như vụ ngày 20/9/2014, một 
người dân tại xã Hải Sơn, huyện Hải 
Lăng đã đốt thực bì rừng phía ngoài 
hành lang tuyến cháy lan vào hành 
lang tuyến gây sự cố đường dây 
500kV mạch 1 Vũng Áng - Đà Nẵng, 
tại khoảng cột 1403-1404; hay vụ 
việc lúc 17h12, ngày 08/7/2018, tại 
vị trí cột số 4103 đường dây 500kV 
Đà Nẵng - Hà Tĩnh mạch 2 thuộc 
khu vực Phường 4, Thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố 
thoáng qua, tự động đóng điện lập 
lại. Nguyên nhân gây sự cố được 
xác định là do con diều bị đứt dây 
từ khu vực xa ngoài đường dây, dưới 
tác động của gió phơn Tây Nam 
thổi mạnh làm diều bay tự do vướng 

vào khánh treo dây dẫn pha B tại vị 
trí cột số 4103 Đường dây 500kV 
mạch 2 gây sự cố thoáng qua.

Xác định rõ trách nhiệm của 
mình là phải quản lý vận hành lưới 
điện truyền tải đảm bảo an toàn, 
liên tục, phục vụ phát triển kinh 
tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 
các địa phương và khu vực; trong 
những năm qua, TTĐ Quảng Trị đã 
thực hiện tốt sự chỉ đạo của Công ty 
Truyền tải điện 2 về công tác chuyên 
môn và công tác phối hợp đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn hệ thống 
lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó, có Quy chế phối hợp bảo 
vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền 
tải được ký kết giữa Công ty Truyền 
tải điện 2 và Công an tỉnh Quảng 
Trị. Trong quá trình triển khai, TTĐ 
Quảng Trị đã chủ động đề xuất với 
cấp trên phối hợp với Công an các 
huyện, thị xã, thành phố và Chi Cục 
Kiểm lâm tỉnh tổ chức ký kết và triển 
khai Kế hoạch phối hợp đảm bảo an 
ninh, an toàn hệ thống lưới truyền 
tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh triển khai thực hiện 
tốt Quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước về xử lý công trình xây dựng 
vi phạm hành lang bảo vệ an toàn 
công trình lưới điện cao áp trên địa 
bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 
25/9/2018 của UBND tỉnh Quảng 
Trị và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
bảo vệ an toàn công trình lưới điện 
cao áp tỉnh (BCĐ), TTĐ Quảng Trị 
đã thường xuyên chủ động phối 
hợp với Cơ quan thường trực BCĐ 
tỉnh, Công an tỉnh, các Sở ngành 
liên quan, Chính quyền địa phương 
cấp huyện, xã, công an, lực lượng 
bảo vệ đường dây, các đơn vị kiểm 
lâm tăng cường kiểm tra, tuần tra 
trên tuyến đường dây để có biện 
pháp hỗ trợ tích cực trong công tác 
phòng chống cháy rừng và bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện truyền 

Truyền tải điện Quảng Trị phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra, 
tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải Ảnh Tạ Thị Lài
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tải nhằm đảm bảo an toàn cho các 
đường dây 220kV, 500kV đang vận 
hành. Công tác tuyên truyền các 
văn bản quy phạm pháp luật về các 
lĩnh vực hoạt động điện lực, về bảo 
vệ an toàn hành lang lưới điện cao 
áp, tầm quan trọng và trách nhiệm 
tham gia bảo vệ hệ thống điện Quốc 
gia được tổ chức sâu rộng tới mọi 
thành phần tại các địa phương được 
duy trì thực hiện tốt, hình thức tuyên 
truyền đa dạng, hiệu quả như: Tổ 
chức hội nghị tuyên truyền tại các 
các địa phương có điểm nóng; tuyên 
truyền trên loa đài, tờ rơi, áp phích, 
pa nô tại UBND các xã, nhà văn hóa 
thôn, trường học, nơi tập trung đông 
người; ký cam kết với các doanh 
nghiệp, hộ dân gần đường dây và 
trạm biến áp trong công tác bảo vệ 
và phòng chống cháy nổ, không vi 
phạm hành lang an toàn lưới điện. 
Đầu năm 2019, TTĐ Quảng Trị đã 
chủ động phối hợp với Thường trực 
BCĐ tỉnh tổ chức làm việc với BCĐ 
cấp huyện và lãnh đạo UBND các 
xã, phường về tăng cường công tác 
quản lý nhà nước và công tác bảo 
vệ hệ thống lưới điện truyền tải điện 
đi qua trên địa bàn; UBND các xã, 
phường phối hợp thực hiện niêm 
yết công khai Thông báo của Sở 
Công Thương về tọa độ mốc giới 
cột và hành lang bảo vệ an toàn 
lưới điện đường dây 220kV, 500kV 
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. TTĐ 
Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị 
triển khai thực hiện có hiệu quả các 
biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, 
rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy 
chế, quy định về công tác bảo vệ và 
PCCC trong toàn đơn vị, chấp hành 
nghiêm chỉnh Pháp lệnh Bảo vệ bí 
mật Nhà nước; không để kẻ địch, kẻ 
xấu lôi kéo, phá hoại nội bộ, nhiều 
đơn vị đã đăng ký với Công an địa 
phương không có hành vi vi phạm 
pháp luật. Phát động CBCNV tham 
gia phong trào Toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, xây dựng và thực hiện 
kế hoạch bảo vệ an toàn cơ quan 
đơn vị, duy trì có hiệu quả phong 
trào “Người tốt việc tốt”. Đồng thời, 
thực hiện nghiêm túc pháp lệnh 
về PCCC, hàng năm đã phối hợp 
với Công an PCCC địa phương rà 
soát phương án, tổ chức diễn tập 
tại Trạm biến áp 220kV Đông Hà, 
đồng thời kiểm tra số lượng, chất 
lượng các phương tiện cứu hỏa đảm 
bảo yêu cầu khi cần thiết có thể 
huy động giải quyết kịp thời. Vì vậy 
trong những năm qua, sự phối hợp 
giữa hai ngành Điện và địa phương 
trong các mặt công tác luôn tạo 
được sự thống nhất cao. Nhờ vậy, 
hệ thống lưới truyền tải điện Quốc 
gia từ 220 kV đến 500 kV trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị luôn đảm bảo an 
toàn, không để xảy ra mất an ninh 
trật tự, giảm thiểu các vụ sự cố do 
vi phạm hành lang gây ra.

Riêng các tuyến đường dây 500 
kV, thì ngoài công tác tuyên truyền, 
TTĐ Quảng Trị đã ký hợp đồng bảo 
vệ với UBND các xã, phường thành 
lập các Chốt bảo vệ và phối hợp với 
Công an các huyện, thị xã, thành 
phố có đường dây đi qua để chỉ 
đạo Công an các xã, phường liên 
quan trong công tác tổ chức lực 
lượng phối hợp bảo vệ, nhằm phát 
hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời 
các hiện tượng bất thường trên các 
tuyến đường dây với chính quyền, 
cơ quan Công an và đơn vị QLVH 
gần nhất để có biện pháp phối hợp 
xử lý, nên lưới điện được đảm bảo 
an toàn tuyệt đối, đáp ứng nhu cầu 
cung cấp điện cho các dịp lễ tết 
và những sự kiện chính trị của đất 
nước và của các tỉnh.

Ngày 4/12/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 
1944/QĐ-TTg về việc đưa Hệ thống 
Truyền tải điện 500kV vào danh mục 
công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia; UBND tỉnh Quảng 
Trị đã ban hành Đề án “Đảm bảo 
an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải 
điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị kèm theo Quyết định số 2295/
QĐ-UBND ngày 30/8/2019. Do đó, 
công tác đảm bảo an ninh, an toàn 
hệ thống lưới truyền tải điện quốc 
gia qua địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng 
phải được nâng lên trong tình hình 
mới. Công an tỉnh Quảng Trị đã rà 
soát sửa đổi bổ sung quy chế phối 
hợp cho thời gian tới, trong đó đề ra 
các nội dung phối hợp cụ thể cũng 
như trách nhiệm của từng cơ quan, 
đơn vị để từ đó các đơn vị liên quan 
triển khai hiệu quả các nội dung của 
quy chế phối hợp .

Có thể nói, để có được kết quả 
cao trong công tác bảo vệ an toàn 
hệ thống lưới điện truyền tải trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị, phải ghi nhận sự 
phối hợp tốt giữa Công ty Truyền tải 
điện 2 và TTĐ Quảng Trị với chính 
quyền từ tỉnh tới các địa phương; 
trong đó, Thường trực BCĐ tỉnh 
Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị 
đóng vai trò nòng cốt đã góp phần 
rất quan trọng cho Truyền tải Điện 
Quảng Trị trong việc thực hiện hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được và 
với những kinh nghiệm, bài học 
đã tích lũy được, dựa trên thực tế 
và kết quả của sự phối hợp, chắc 
chắn Công ty Truyền tải điện 2 nói 
chung, TTĐ Quảng Trị nói riêng và 
Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ 
an toàn công trình lưới điện cao 
áp tỉnh, CA tỉnh Quảng Trị sẽ ngày 
càng có sự gắn kết, hỗ trợ hơn nữa 
trong công tác đảm bảo an toàn lưới 
điện truyền tải vì mục tiêu giữ vững 
ổn định chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2020 - 2025./.
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KHAI THÁC HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ ĐA MỤC TIÊU CỦA 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

Bài và ảnh: Hồ Nguyên Kha

Công trình Thủy lợi -Thủy điện Quảng Trị là mô hình nhà máy thủy 
điện nằm trên sông Rào Quán (Hướng Hóa) với chức năng phát điện 
và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm lũ cho 
vùng hạ du, đồng thời cải tạo môi trường sinh thái trên địa bàn.

Đây là một dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, kinh tế và xã hội trên địa bàn tỉnh gồm 2 
tổ máy với tổng công suất 64 MW. Ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào vận hành năm 2007, 
Công ty Thủy điện Quảng Trị được thành lập có nhiệm vụ quản lí vận hành công trình theo mục tiêu 

điều tiết, bổ sung nước tưới cho hạ du, cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho đồng bằng; cung cấp điện lên lưới quốc 
gia phục vụ kinh tế- xã hội. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến 2019, công ty đã phát vào hệ thống điện quốc gia 1 tỉ 
798 triệu kWh vượt kế hoạch của EVN, EVNGENCO2 giao, là một trong những nhà máy có hiệu quả cao trong số 
các nhà máy thủy điện của hệ thống điện quốc gia. Doanh thu từ năm 2013 đến 2019 đạt 1.962,18 tỉ đồng. Riêng 
trong năm 2019, sản xuất hòa vào lưới điện quốc gia 245 triệu kWh, đạt 112 % sản lượng điện thiết kế của công 
trình; đạt 100% kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2 giao. Đảm bảo bổ sung nước tưới cho nông nghiệp hơn 200 
triệu m3 nước vụ đông xuân và hè thu; doanh thu đạt 270 tỉ đồng, lợi nhuận 100 tỉ đồng.

Với chức năng công trình đa mục tiêu, đáp ứng tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương, góp phần đẩy 
mạnh sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, đối với nhiệm vụ điều tiết nguồn nước, giảm lũ cho vùng hạ du, công ty đã 
phối hợp tốt với Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia có kế hoạch điều tiết hồ chứa hợp lí vừa đảm bảo sản 
xuất điện theo kế hoạch, vừa đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho hạ du trong thời gian cao điểm mùa khô. Hằng năm 
bổ sung hơn 200 triệu m3 nước hữu ích cho hồ thủy lợi Nam Thạch Hãn, tưới tiêu cho hạ du 2 vụ đáp ứng yêu 
cầu về nông nghiệp của tỉnh. Với trách nhiệm quản lí vận hành an toàn hồ đập, đảm bảo chức năng phòng lũ theo 
thiết kế, công ty đã tính toán điều tiết nước hợp lí nhất để đáp ứng nguồn nước phục vụ nông nghiệp và phát điện, 
đồng thời không gây mất an toàn đập, liên tục trong các năm 2013-2019 tiến hành điều tiết nước hợp lí không 
gây lũ lụt xếp chồng cho hạ lưu. Tổ chức phòng chống lụt bão tốt, sẵn sàng tích nước vào cuối mùa lũ đáp ứng 
nhu cầu phát điện và tưới tiêu trong mùa khô năm sau. Đây là một thành công lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ 
đa chức năng của công trình.

Từ những hiệu quả mang lại trong sản xuất, kinh doanh nên công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo 
quy định của nhà nước, hằng năm nộp đều đạt và vượt kế hoạch giao, tổng số thuế công ty nộp tại địa phương từ 

Nhà máy Thủy điện Quảng Trị. 
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năm 2013-2019 là 274,93 tỉ đồng, 
là một trong những đơn vị đóng góp 
lớn nhất vào ngân sách địa phương, 
nhiều năm được UBND tỉnh tặng cờ 
thi đua và bằng khen hoàn thành 
xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách 
nhà nước.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất điện, điều tiết nước, 
công ty luôn hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ, công tác khác như vận 
hành an toàn, kinh tế, hiệu quả nhà 
máy, hồ đập và các công trình thủy 
công, công nghệ nhà máy; thực 
hiện tốt công tác quản lí vận hành, 
AT-VSLĐ, BHLĐ, PCCN và PCLB. 
Trong các năm đơn vị không để xảy 
ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị. 
Công tác sửa chữa lớn, đầu tư phát 
triển...đã tự thực hiện thành công 
việc sửa chữa lớn tổ máy theo định 
kì đúng thời gian, tiến độ quy định. 
Đặc biệt với phong trào thi đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp 
lí hoá sản xuất được tổ chức thường 
xuyên. Đến nay công ty đã có 60 
sáng kiến được áp dụng vào quá 
trình quản lí, vận hành, sản xuất của 
đơn vị đưa lại hiệu quả, làm lợi hàng 
trăm triệu đồng. Người lao động có 
việc làm, thu nhập ổn định, các chế 
độ được đảm bảo đầy đủ và được 
hưởng nhiều phúc lợi do công ty, 
công đoàn mang lại, tạo những điều 
kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm 
công tác và nâng cao trình độ quản 
lí, vận hành, sửa chữa nhà máy.

Qua thực tiễn công tác điều 
hành sản xuất đã rút ra được những 
kinh nghiệm, bài học có giá trị. Bộ 
máy tổ chức nhân sự công ty ổn 
định, công nhân quản lí vận hành, 
sửa chữa được đào tạo chính quy 
đã trải nghiệm trong quá trình sản 
xuất điện. Hệ thống các quy trình 
quy định quy chế đã được ban hành 
tạo cơ sở pháp lí cho quá trình hoạt 
động sản xuất của công ty. Đặc biệt 
là CBCNV nâng cao ý thức tự giác 
chấp hành nội quy, quy chế, quy 
trình quy phạm, phát huy sức mạnh 

trí tuệ tập thể, luôn tự học tập nắm 
vững quy trình công nghệ, thiết bị 
nhà máy, am hiểu lí thuyết và thành 
thạo trong thao tác các hệ thống 
thiết bị công nghệ, nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Bên cạnh việc tổ chức các 
phong trào thi đua phấn đấu thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 
hằng năm, công ty luôn chú trọng 
tổ chức các đợt thi đua với những 
nhiệm vụ cụ thể như phong trào 
“Sáng, xanh, sạch, đẹpĐảm bảo 
an toàn- vệ sinh lao động”, sáng 
kiến cải tiến kĩ thuật,... qua đó trao 
thưởng xứng đáng cho CBCNV có 
những đóng góp ý tưởng hay về 
quản lí, tìm tòi sáng tạo cải tiến 
những thiết bị, công nghệ mang lại 
hiệu quả kinh tế, an toàn sản xuất. 
Thực hiện tốt công tác vận động 
CBCNV,LĐ tham gia các hoạt động 
xã hội do ngành và địa phương phát 
động. Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị 
quyết 30a của Chính phủ; ủng hộ 
xây dựng nhà văn hóa đa năng tại 
huyện đảo Trường Sa; ủng hộ nhân 
dân vùng biển; quỹ vì người nghèo; 
ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt 
hại do bão lụt, xây dựng nhà tình 
nghĩa,… trung bình mỗi năm ủng hộ 
khoảng 200 triệu đồng, bình quân 
hơn 2 triệu đồng/CBCNV/năm. Điều 
quan trọng là CBCNV công ty luôn 
chấp hành thực hiện chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, đoàn kết nỗ lực thực hiện 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 
doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện. Việc thực hiện quy chế 
dân chủ cơ sở và các chế độ, chính 
sách của người lao động luôn được 
đảm bảo thực hiện đúng quy định 
của Nhà nước và pháp luật, người 
lao động nắm bắt được tình hình 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị và 
tham gia đóng góp ý kiến vào các 
quy chế, quy định có liên quan. Chú 
trọng xây dựng tổ chức Đảng đạt 
trong sạch vững mạnh, đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn 
với tuyên truyền, tổ chức thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”, làm cho CBCNV hiểu 
và chấp hành đầy đủ trách nhiệm, 
nghĩa vụ của mình. Các hoạt động 
văn nghệ, thể thao được tổ chức 
thường xuyên tạo được không khí 
vui tươi phấn khởi trong đơn vị. Vì 
thế liên tục từ các năm 2013-2018 
Công ty Thủy điện Quảng Trị được 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công 
Thương tặng thưởng nhiều bằng 
khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ công tác. Với bề dày thành tích 
đạt được, Công ty Thủy điện Quảng 
Trị đang được xét tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhì.

Trao đổi thêm về những mục 
tiêu định hướng lớn trong những 
năm tới, Giám đốc Công ty Thủy 
điện Quảng Trị Nguyễn Thanh Hùng 
cho biết: “Công ty tiếp tục đầu tư, 
duy tu công trình đảm bảo 4 mục 
tiêu lớn của dự án. Phối hợp với 
BQL dự án Tổng công ty Phát điện 
2 sớm đưa dự án mở rộng lưu vực 
hồ chứa vào hoạt động để tăng khả 
năng phát điện và dung lượng nước 
cho sản xuất nông nghiệp. Đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng công trình 
điện gió Hướng Phùng 1 có công 
suất 30 MW đi vào vận hành năm 
2021. Tiếp tục nghiên cứu nguồn 
năng lượng mặt trời ở khu vực đầu 
mối với công suất khoảng 30 MW 
để xây dựng đề án khả thi. Bên cạnh 
việc khai thác có hiệu quả Công 
trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng 
Trị thì việc tiếp tục mở rộng đầu tư 
thêm điện gió, điện mặt trời sẽ đóng 
góp lớn nhằm hiện thực hóa chủ 
trương của tỉnh là xây dựng Quảng 
Trị trở thành trung tâm năng lượng ở 
khu vực Bắc miền Trung.”/.
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Mở lối đưa nông sản vào siêu thị,
chuỗi bán lẻ

Bài, ảnh: Thanh Lê

Xác định hệ thống siêu thị 
là kênh phân phối quan 
trọng các mặt hàng nông 

sản, hàng hoá chủ lực của tỉnh nên 
thời gian qua, Sở Công Thương đã 
tiếp tục và thường xuyên kết nối các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 
sản xuất trong tỉnh với kênh phân 
phối hiện đại, qua đó hỗ trợ giải 
quyết đầu ra sản phẩm, nâng cao 
giá trị nông sản. 

Được kết nối sản phẩm vào hệ 
thống siêu thị và chuỗi cửa hàng 

thực phẩm sạch, thời gian qua việc 
tiêu thụ sản phẩm của Cơ sở Bún 
sạch Vạn Linh được thực hiện thuận 
lợi hơn. Anh Nguyễn Đăng Tôn 
Cảnh, cơ sở Bún sạch Vạn Linh cho 
biết: “Bài toán khó giải của doanh 
nghiệp nhỏ chúng tôi hiện nay chính 
là khâu tuyên truyền, quảng bá sản 
phẩm đến với người tiêu dùng. Thời 
gian qua, cơ sở chúng tôi đã được 
các ngành, đơn vị tạo điều kiện để 
sản phẩm được tham gia các gian 
trưng bày giới thiệu sản phẩm, hội 

chợ thương mại… ở trong và ngoài 
tỉnh. Riêng siêu thị coopmrt Đông 
Hà cũng tạo điều kiện về không gian 
trưng bày sản phẩm cũng như hỗ 
trợ các thủ tục đưa sản phẩm vào 
tiêu thụ tại siêu thị. Sắp tới, cơ sở 
chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục mọi 
khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của 
các ngành, các cấp để mở rộng thị 
trường tiêu thụ cho sản phẩm bún 
sạch và bột gạo sạch nguyên chất”.

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, kết 
nối sản phẩm nông nghiệp, tiểu 

Các doanh nghiệp được tạo điều kiện để tham gia các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
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thủ công nghiệp vào các siêu thị, 
chuỗi bán lẻ của tỉnh qua đó nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng các 
yêu cầu, tiêu chuẩn hàng hóa để có 
thể kết nối, đưa vào trưng bày, giới 
thiệu và tiêu thụ trong các siêu thị, 
chuỗi bán lẻ hiện đại trên phạm vi 
cả nước. Đồng thời hỗ trợ xây dựng 
các mô hình liên kết giữa nhà sản 
xuất với nhà phân phối sản phẩm 
theo hướng bền vững, nhất là đối với 
các sản phẩm thuộc khu vực nông 
thôn theo mục tiêu của chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới đề ra. Kiểm soát chặt chẽ 
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm 
lưu thông trên thị trường tạo uy tín, 
thương hiệu, nâng cao giá trị sản 
phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp của tỉnh. Trong thời gian 
từ  tháng 8/2019 đến hết tháng 
12/2019, tỉnh đã tổ chức khảo sát, 
lựa chọn sản phẩm; đánh giá sản 
phẩm (về tiêu chuẩn, chất lượng, 
về an toàn thực phẩm, về hình thức 
mẫu mã sản phẩm, đăng kí nhãn 
hiệu, mã vạch, vùng nguyên liệu, 
xu hướng phát triển của sản phẩm); 
khảo sát đánh giá quy mô năng lực 
sản xuất, khả năng cung ứng sản 
phẩm của cơ sở đối với các sản 
phẩm lựa chọn. Bên cạnh đó hỗ trợ 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, hộ kinh doanh cá thể hoàn 
thiện sản phẩm, thực hiện các kiểm 
nghiệm để đánh giá các tiêu chuẩn 
về chất lượng, tiêu chuẩn về đảm 
bảo an toàn thực phẩm của sản 
phẩm và khả năng truy suất nguồn 
gốc của sản phẩm; hỗ trợ tư vấn 
thiết kế, in ấn mẫu mã, bao bì, nhãn 
hiệu, nhãn mác để phù hợp với các 

yêu cầu của các hệ thống siêu thị, 
chuỗi bán lẻ thực phẩm sạch (từng 
loại sản phẩm có tiêu chuẩn kiểm 
nghiệm riêng). 

Cùng với đó, hoạt động kết nối 
đưa sản phẩm vào siêu thị, chuỗi 
bán lẻ cũng được chú trọng bằng 
việc tổ chức đoàn làm việc với các 
siêu thị, hệ thống phân phối lớn và 
hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 
cơ sở sản xuất đàm phán, thống 
nhất phương thức, quyền lợi, trách 
nhiệm giữa các đơn vị sản xuất với 
các đơn vị phân phối khi đưa sản 
phẩm vào siêu thị, chuỗi bán lẻ để 
tiêu thụ. Hỗ trợ từ 5-10 sản phẩm 
vào hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ 
hiện đại trong và ngoài tỉnh; Hỗ trợ 
2 sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn 
về chất lượng, và tiêu chuẩn về đảm 
bảo an toàn thực phẩm của sản 
phẩm, khả năng truy suất nguồn 
gốc, đảm bảo về mẫu mã, bao bì, 
nhãn mác của sản phẩm để kết nối 
vào toàn hệ thống Sài Gòn Co.op 
(trên phạm vi cả nước). 

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, 
ngành Công thương (đơn vị chủ trì 
thực hiện kế hoạch) đã thực hiện 
hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng 
các yêu cầu, tiêu chuẩn để có thể 
đưa sản phẩm vào trưng bày, giới 
thiệu và tiêu thụ trong các siêu 
thị, chuỗi bán lẻ hiện đại. Cụ thể, 
đã hỗ trợ kiểm nghiệm, hoàn thiện 
bao bì, nhãn mác 2 sản phẩm nông 
nghiệp, TTCN, đáp ứng các yêu 
cầu, tiêu chuẩn để có thể đưa sản 
phẩm vào trưng bày, giới thiệu và 
tiêu thụ trong toàn hệ thống siêu 
thị Sài Gòn Co.op (trên phạm vi 
cả nước) gồm: Điều nhân xô, hạt 

điều rang, hạt điều rang vị muối 
lá chanh (Công ty TNHH MTV Lao 
Bảo ELECTRONICS); dầu lạc, bơ 
lạc các loại (Công ty TNHH MTV Từ 
Phong). Hỗ trợ kiểm nghiệm, hoàn 
thiện bao bì, nhãn mác 5 sản phẩm 
nông nghiệp, TTCN, đáp ứng các 
yêu cầu, tiêu chuẩn để có thể đưa 
sản phẩm vào trưng bày, giới thiệu 
và tiêu thụ trong hệ thống siêu thị 
Vinmart, Co.opmart Quảng Trị và 
chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch 
Vita mart trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, gồm: Cam K4 (Hợp tác 
xã nông nghiệp Hải Phú); Sản phẩm 
bún tươi hút chân không, bột gạo 
sạch nguyên chất (Cơ sở Bún sạch 
Vạn Linh); gà sạch Trằm Ri (Trang 
trại Gà Trằm Ri); bánh thuẩn tinh 
bột nghệ (Công ty TNHH MTV Hùng 
Thịnh Thành) và bánh bột lọc (Công 
ty TNHH Thương mại và sản xuất 
Anh Bách). Bên cạnh đó ngành còn 
giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, 
nguồn gốc sản phẩm lưu thông trên 
thị trường, tạo uy tín, thương hiệu 
sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp 
phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát 
triển, tạo việc làm và thu nhập cho 
người dân. 

Để “mở đường” cho sản phẩm 
nông sản an toàn của tỉnh vào các 
siêu thị, tiếp cận hệ thống phân 
phối hiện đại, các cấp chính quyền, 
địa phương và các ngành liên quan 
của tỉnh đã thực hiện đồng bộ các 
giải pháp thúc đẩy tiêu thụ các mặt 
hàng nông sản. Bên cạnh đó, bản 
thân người dân, các doanh nghiệp 
cũng cần mở rộng liên kết để đẩy 
mạnh việc đưa nông sản vào tiêu 
thụ trong hệ thống siêu thị, chuỗi 
bán lẻ./.
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Điện gió Hướng Linh

Bức tranh sáng thu hút đầu tư ở Quảng Trị
Bài, ảnh: Bá Thuần

Trong những năm gần đây, trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, lợi thế so sánh, những lĩnh vực có thế 
mạnh, tỉnh Quảng Trị đã tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của các tổ chức quốc tế và chủ 
động triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều Tập đoàn, 

Doanh nghiệp đến tìm hiểu và nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án. 
Ông Nguyễn Liêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tân Hoàn Cầu cho hay: Trong 1 lần về 

Quảng Trị, có dịp lên thăm huyện Hướng Hóa, đi qua vùng Hướng Linh, chúng tôi không ngờ nơi đây có sức gió 
rất lớn, từ đó nảy sinh ý tưởng sẽ khai thác nguồn tài nguyên này. Trên cơ sở khảo sát thực tế, chúng tôi đã lập dự 
án và đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Hướng Linh 2 có tổng 
mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Mặc dù triển khai xây dựng ở địa hình phức tạp, giao thông cách trở nhưng với sự 
nỗ lực của chính mình, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công nên tháng 
5 năm 2017, Nhà máy chính thức đóng điện trạm 110 kV hòa lưới điện quốc gia, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch 
đề ra. Từ đó đến nay, Nhà máy hoạt động ổn định, năm 2018 vừa qua đạt sản lượng điện thương phẩm tối đa là 
720.000 kWh/ngày đêm, doanh thu đạt hơn 137 tỉ đồng. Song song với dự án điện gió Hướng Linh 2, Công ty 
cũng được tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có nhiều biện pháp hỗ trợ để triển khai 1 số dự án điện 
gió khác. Còn bà Trần Tuyết Mai, Tổng Giám đốc Công ty THHH Vận tải Hải Hà có trụ sở đóng tại tỉnh Thái Bình 
phấn khởi nói: Hiện tại Công ty là 1 trong 16 doanh nghiệp tư nhân thương mại dầu khí hàng đầu cả nước với sản 
lượng 1 triệu tấn mỗi năm, doanh thu đạt mức trung bình 12.000 tỷ đồng/năm. Sau khi đi nhiều nơi tìm hiểu để 
phát triển mạng lưới, khi đến Quảng Trị nghiên cứu về các chính sách thu hút đầu tư, thấy có nhiều ưu đãi; sau đó 
đi khảo sát thực tế tại cảng Cửa Việt, thấy đây là nơi phù hợp nhất với lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Công ty đã 
làm việc với UBND tỉnh xin phép đầu tư và chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, chưa đầy 6 tháng mọi thủ tục đã hoàn 
tất. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 12 tháng 6 vừa 
qua, Công ty đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Kho cảng xăng dầu Hải Hà tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, 
thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Dự án có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng với thời gian hoạt động 50 
năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn, tạo sự bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; 
mấy năm trở lại đây tỉnh Quảng Trị đã tranh thủ các nguồn lực, ưu tiên xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, quy hoạch 
đất đai, hình thành những đô thị, những Khu kinh tế, Khu, Cụm công nghiệp, phát triển mạng lưới thương mại dịch 
vụ, du lịch. Đồng thời, tăng cường đối ngoại, chủ động gặp gỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến 
tìm hiểu; triển khai các dự án cũng như triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. UBND tỉnh đã cam kết hỗ 
trợ cho nhà đầu tư với những nội dung rất cụ thể như không quá 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư 
được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; hỗ trợ tốt công tác giải phóng mặt bằng; áp dụng chính sách ưu 
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Nhà đầu tư khảo sát ở Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt.

đãi tối đa cho doanh nghiệp trong 
khung quy định của Chính phủ về 
miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, 
thuê mặt nước, đất đai, bảo vệ môi 
trường; tối đa 04 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, tỉnh 
sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép 
cho lao động người nước ngoài; 
cung cấp nước liên tục, đảm bảo 
chất lượng, thi công hệ thống cấp 
nước đến đồng hồ khách hàng đối 
với các dự án đầu tư tại khu vực đô 
thị, Khu công nghiệp, Khu kinh tế; 
bố trí quỹ đất sạch để nhà đầu tư 
xây dựng nhà ở tập trung cho công 
nhân, cung ứng đủ lao động và cơ 
sở đào tạo lao động cho các doanh 
nghiệp đầu tư trên địa bàn; đầu tư 
lưới điện đến tận chân hàng rào dự 
án cho các doanh nghiệp đầu tư tại 
Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm 
công nghiệp; lãnh đạo UBND tỉnh sẽ 
trực tiếp giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp theo 
đường dây nóng của Chủ tịch UBND 
tỉnh và sẵn sàng tiếp nhận, thảo 
luận với các nhà đầu tư bất kể thời 
gian nào (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ 
và thời gian ngoài giờ hành chính). 
Bên cạnh đó, trong quá trình triển 
khai các dự án, tỉnh thường xuyên 
tổ chức kiểm tra tiến độ; chia sẻ khó 
khăn, tiếp thu những kiến nghị, đề 
xuất của các nhà đầu tư để chỉ đạo 
tháo gỡ kịp thời, hiệu quả. Thực hiện 
sự chỉ đạo của tỉnh, các ngành và 
các địa phương cùng đồng hành với 
doanh nghiệp, tạo những điều kiện 
thuận lợi, đặc biệt làm tốt công tác 
giải phóng mặt bằng và giải quyết 
kịp thời các thủ tục hành chính. 

Ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch 
UBND huyện Gio Linh cho biết: 
Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, làm cho mọi người 
dân hiểu rõ về chủ trương của tỉnh, 
nhất là các hộ gia đình nằm trong 
vùng bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp 
triển khai dự án biết được những lợi 
ích mang lại cho cộng đồng, cho 
xã hội; cũng như vận động người 

dân có ý thức và trách nhiệm cùng 
với địa phương sớm hoàn thành 
công tác giải phóng mặt bằng. Mặt 
khác, chỉ đạo cho các ngành chức 
năng khảo sát thực tế, kiểm đếm, 
tính toán, chi trả đền bù đúng đối 
tượng, đúng theo quy định và trong 
quá trình doanh nghiệp thi công, tạo 
những điều kiện tốt nhất để công 
trình sớm hoàn thành. Còn ông 
Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường nói: Sở 
đã tích cực, chủ động và phối hợp 
với các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai 
các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo 
của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đó là thực 
hiện tốt công tác giao đất, cho thuê 
đất, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất; kịp thời nắm bắt, giải 
quyết các khó khăn, vướng mắc 
của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trên địa bàn trong thực hiện thủ tục 
hành chính về lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường; góp phần hỗ trợ các 
nhà đầu tư tổ chức khởi công các 
dự án đúng quy định của pháp luật 
và tiến độ đề ra. 

Ông Lê Quang Vĩnh, Giám đốc 
Sở Công Thương nói với chúng tôi 
rằng: Trong những năm qua và từ 
đầu năm 2019 đến nay, Sở đã thực 
hiện quyết liệt các giải pháp về cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát 
triển sản xuất công nghiệp. Trong 
đó, xác định năng lượng tái tạo là 

lĩnh vực đột phá quan trọng, Sở đã 
tích cực, chủ động phối hợp các 
ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các nhà 
đầu tư, trọng tâm là các dự án năng 
lượng tái tạo. Đến nay đã có 17 dự 
án điện gió bổ sung quy hoạch với 
tổng công suất 608 MW; trong đó 
có 2 dự án đã đi vào hoạt động, 
một số dự án lớn được tỉnh cấp chủ 
trương đầu tư, tiếp tục hỗ trợ các 
nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư 
dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 
1, Nhà máy nhiệt điện khí Gazprom. 

Chính nhờ triển khai đồng bộ và 
quyết liệt các nhóm giải pháp, công 
tác thu hút đầu tư ở tỉnh Quảng Trị 
đạt được những kết quả rất đáng 
phấn khởi. Chỉ tính trong 9 tháng 
đầu năm 2019, UBND tỉnh đã cấp 
chủ trương đầu tư cho 56 dự án với 
tổng số vốn 33.579 tỷ đồng, tăng 
32 dự án và hơn 30.000 tỷ đồng so 
với cùng kỳ năm 2018, dự kiến cả 
năm2019 sẽ cấp phép đầu tư cho 
khoảng 70 dự án đầu tư, với tổng số 
vốn đăng ký 45.000 tỷ đồng. Hiện 
tại một số dự án có quy mô lớn đã 
triển khai như Khu du lịch sinh thái 
và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế 
Cửa Tùng của Tập đoàn AE; Khu 
du lịch nghỉ dưỡng Biển Vàng ở thị 
trấn Cửa Việt; Nhà máy điện mặt trời 
Gio Thành 1 và Gio Thành 2 và Nhà 
máy điện gió Gelex 1, 2 và 3. Không 
dừng lại ở đó, nhiều doanh nghiệp 
và nhà đầu tư trong và ngoài nước 
đã thấy được tiềm năng, thế mạnh 

Xem tiếp trang 34
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Cát nguyên liệu

Quảng Trị:
XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP
SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ CÁT TRẮNG

Bài, ảnh: Hữu TiếnSau một thời gian đi 
vào hoạt động khai 
thác, chế biến, xuất 

khẩu khoáng - cát trắng, Công ty 
cổ phần Đầu tư và Khoáng sản 
VICO Quảng Trị hướng đến xây 
dựng thành Khu công nghiệp mà 
sản phẩm sản xuất ra bằng nguyên 
liệu (đầu vào) là cát trắng.

Công ty cổ phần VICO Quảng Trị 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp giấy phép khai thác cát trắng 
có tổng diện tích 446ha thuộc địa 
bàn các Hải Thượng, Hải Thọ, Hải 
Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và khu vực 
Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 
Trị. Công suất khai thác giai đoạn 
1: 453.000 tấn/năm;  giai đoạn 2: 
150.000 tấn/năm, thời hạn khai 
thác 29 năm (từ 2011 đến 2040). 
Theo đó, đến năm 2016 Công ty 
VICO đã đưa hệ thống dây chuyền 
chế biến cát đi vào hoạt động. Sản 
phẩm của doanh nghiệp này chế 
biến thô rồi xuất khẩu qua một số 
nước như Hàn Quốc, Đài Loan, một 

số nước Châu Phi. Đến tháng 5 
năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có 
Công văn 602 chỉ đạo ngừng xuất 
khẩu khoáng sản thô ( trong đó đó 
có cát trắng), chỉ xuất khẩu các loại 
đã qua chế biến sâu có giá trị.

Trong thời gian chế biến và 
xuất khẩu sản phẩm cát tinh chế 
của những hợp đồng đã được kí 
kết trước ngày ban hành Công văn 
602 nói trên, Công ty VICO đã tìm 
hướng mới cho hoạt động khai thác 
khoáng sản - cát trắng phù hợp với 
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ.

Bằng mối quan hệ uy tín với một 
số  doanh nghiệp có tên tuổi, Công 
ty cổ phần VICO Quảng Trị đã liên 
doanh với một số đối tác để đầu tư 
thêm các dự án ngay trên diện tích 
đất của VICO Quảng Trị.

Cụ thể, VICO Quảng Trị đã liên 
doanh với Công ty TNHH công 
nghiệp NSG Việt Nam (doanh nghiệp 
do người Nhật Bản làm chủ) xây 
dựng nhà máy chế biến cát thạch 
anh cao cấp, với công suất 225.000 
tấn/năm, tổng mức vốn đầu tư là 164 
tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4 năm 
2020 đưa vào hoạt động, doanh 
thu mỗi năm đạt khoảng 185 tỷ. Để 
tiêu thụ sản phẩm cát thạch anh mà 
NSG liên doanh với VICO Quảng Trị 
thì NSG đã xây dựng nhà máy sản 
xuất kính năng lượng mặt trời tại tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu. Vì vậy, sản phẩm 
cát thạch anh sau khi được sản xuất 
tại Quảng Trị sẽ cung cấp cho nhà 
máy sản xuất kinh năng lượng mặt 
trời (NSG).

Song song việc liên doanh với 
SNG, VICO Quảng Trị cùng với đối 
tác truyền thống của mình, đó 
là Công ty TNHH Saint - Gobain 
Việt Nam (do người Pháp làm chủ Xây lắp Nhà máy tấm lợp Calcium Slicate
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Bài, ảnh: Bảo Bình

doanh nghiệp) đầu tư thêm dự án 
sản xuất tấm lợp Calcium Silicate, 
với công suất 5.000.000m2 tấm/
năm và 8.000.000m2 tấm đá nhân 
tạo gốc Calcium Silicate/năm, tổng 
mức vốn  đầu tư 220 tỷ đồng. Dự 
kiến đưa vào hoạt động cuối năm 
2019, doanh thu mỗi năm đạt trên 
190 tỷ đồng.

Sau khi các dự án nói trên 
chính thức đi vào hoạt động VICO 
Quảng Trị sẽ đưa tổng số lao động 
lên 200 người, chủ yếu là con em 
tại địa phương Quảng Trị, nộp ngân 
sách tăng thêm trên 100 tỷ đồng/
năm. Đặc biết, giá trị tính đơn vị sản 
phẩm tăng gấp gần 2 lần so với xuất 
khẩu cát tinh chế.

Để mở rộng quy mô hoạt động,  
VICO Quảng Trị sẽ hướng tới tiến 
hành xây dựng khu công nghiệp, với 
tổng diện tích khoảng 60ha để kêu 
gọi thêm một số nhà đầu tư cùng 
liên  doanh thêm một số dự án chế 
biến sản phẩm từ cát nguyên liệu.  
Được biết, tỉnh Quảng Trịsẽ xem xét 
đồng ý đề nghị của VICO.

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng 
Duyên hải miền Trung có bờ biển dài 
75km, theo đó diện tích vùng cát 
trắng khá lớn. Đến thời điểm hiện 
tại riêng điểm mỏ Bắc - Nam Cửa 
Việt và khu vực ngã 5 thuộc các xã 
Hải Thượng, Hải Thọ, Hải Thiện, Hải 
Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và khu vực 
xã Hải Ba, huyện Hải Lăng được quy 
hoạch với diện tích khoảng 1.000 
ha. Tài nguyên dự báo trên toàn tỉnh 
là 124 triệu tấn. Tuy nhiên, để nâng 
giá trị khoáng sản – cát trắng lên 
nhiều lần thì đòi hỏi phải có các dự 
án đầu tư chế biến sâu.  

Chuyển hướng đầu tư đúng với 
chủ trương của Chính phủ, VICO 
Quảng Trị  còn đáp ứng sự mong 
muốn của  quê hương Quảng Trị. 
Tuy nhiên, hiệu quả của các dự án 
nói trên còn phụ thuộc nhiều yếu tố 
cũng như bao thử thách ở trước./.

XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU 
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP
CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU

Để thúc đẩy việc phát triển trồng rừng thâm canh gỗ 
lớn và chuyển hóa rừng trồng từ gỗ nhỏ sang kinh doanh 
gỗ lớn nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công 
nghiệp chế biến gỗ, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang tiến 
hành xây dựng vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp 
chế biến gỗ xuất khẩu có khả năng đáp ứng các yêu cầu 
và đòi hỏi cao về chất lượng, kiểm soát nguồn gốc, xuất 
xứ nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế về quản lí 
rừng bền vững.

Tính đến năm 2018 toàn tỉnh có 253.465,1 ha rừng, trong đó rừng 
trồng hơn 110.635 ha. Tuy diện tích và sản lượng gỗ rừng trồng 
sản xuất đã tăng lên, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn 

đang áp dụng phương thức trồng rừng kinh doanh gỗ nhỏ với chu kì từ 5-6 
năm theo hình thức quảng canh để làm nguyên liệu giấy, dăm gỗ. Tỷ lệ gỗ 
xẻ chỉ chiếm từ 20-30% trong tổng sản lượng gỗ khai thác, dẫn đến hiệu 
quả kinh tế tăng thêm trên một đơn vị diện tích còn thấp, chưa phát huy hết 
tiềm năng đất đai, chưa đáp ứng được nguyên liệu gỗ lớn cho chế biến sâu, 
sản xuất đồ mộc và xuất khẩu.

Từ năm 2011 đến nay, ngành lâm nghiệp tập trung tuyên truyền, vận 
động các chủ rừng xây dựng phương án quản lí rừng bền vững và cấp 
chứng chỉ rừng FSC. Trung bình mỗi năm tổ chức từ 40- 50 cuộc hội thảo, 
tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho các chủ rừng hiểu rõ hơn 
về chính sách của nhà nước trong công tác nâng cao chất lượng rừng trồng 

Chuẩn bị cây giống, phục vụ trồng rừng gỗ lớn
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kết hợp làm chứng chỉ rừng FSC.
Từ năm 2014 đến nay, công 

tác khuyến lâm, chuyển giao khoa 
học kĩ thuật trồng rừng, chuyển hóa 
rừng kinh doanh gỗ lớn được ngành 
lâm nghiệp đặc biệt quan tâm bằng 
việc triển khai thực hiện các mô 
hình như trồng rừng thâm canh gỗ 
lớn với diện tích 210 ha/121 hộ gia 
đình tham gia, mô hình chuyển hóa 
rừng từ cung cấp nguyên liệu dăm 
sang kinh doanh gỗ lớn với 175 
ha/42 hộ và 1 hợp tác xã triển khai 
thực hiện. Năm 2019, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai 
mô hình trồng rừng gỗ lớn diện tích 
40 ha, chuyển hóa rừng trồng gỗ 
nhỏ sang gỗ lớn 20 ha. Dự kiến từ 
năm 2020-2021 sẽ trồng mới 90 ha 
rừng trồng gỗ lớn. Đến nay, đã có 
trên 50% diện tích rừng do các công 
ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến 
hành chuyển hóa sang kinh doanh 
gỗ lớn (với diện tích 10.100 ha) và 
gần 3.500 ha rừng trồng của các hộ 
gia đình đã chuyển đổi kinh doanh 
gỗ lớn.

Để nâng cao giá trị gia tăng sản 
phẩm gỗ rừng trồng, tạo nguồn 
nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ 
phục vụ thị trường xuất khẩu của 
tỉnh, ngành lâm nghiệp đã triển khai 
mô hình quản lí rừng bền vững gắn 
với việc cấp chứng chỉ rừng FSC 
cho doanh nghiệp và hộ gia đình. 
Tính đến thời điểm này, diện tích 
rừng trồng trên địa bàn tỉnh được 
cấp chứng chỉ FSC là hơn 23.429 
ha, chiếm khoảng 12% so với cả 
nước. Quảng Trị cũng là tỉnh có số 
lượng rừng cấp chứng chỉ FSC lớn 
nhất trong nước, đồng thời cũng là 
tỉnh đi đầu thực hiện mô hình quản 
lí rừng bền vững gắn với việc cấp 
chứng chỉ rừng cho cả hai đối tượng 
là doanh nghiệp và hộ gia đình. Việc 

cấp chứng chỉ rừng đã góp phần 
nâng cao giá trị kinh tế của rừng, 
ổn định đầu ra cho các sản phẩm 
từ rừng, góp phần giải quyết nguyên 
liệu phục vụ cho công nghiệp chế 
biến hàng hóa xuất khẩu đáp ứng 
yêu cầu ngày càng khắt khe của thị 
trường quốc tế. 

Đồng thời với việc nâng cao 
năng suất, chất lượng và giá trị rừng 
trồng sản xuất, ngành nông nghiệp 
cũng chú trọng nâng cao giá trị gia 
tăng sản phẩm gỗ qua chế biến.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã kịp thời ban hành nhiều văn 
bản chỉ đạo, khuyến khích các địa 
phương, chủ rừng chuyển đổi dần 
phương thức trồng rừng từ cung 
cấp nguyên liệu dăm gỗ sang kinh 
doanh gỗ lớn với chu kì trên 10 năm 
để cung cấp nguyên liệu gỗ cho chế 
biến xuất khẩu, hạn chế trồng rừng 
nguyên liệu dăm và có quy hoạch 
quản lí chặt chẽ các cơ sở chế biến 
dăm gỗ trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng và phát 
triển vùng rừng trồng sản xuất gỗ 
lớn có năng suất, chất lượng cao 
nhằm nâng cao giá trị kinh doanh 
rừng trồng, gắn kết theo chuỗi từ 
trồng rừng, chế biến đến tiêu thụ 
sản phẩm; thời gian tới, ngành nông 
nghiệp tiếp tục ưu tiên trồng rừng 
kinh doanh gỗ lớn, chuyển hóa từ 
rừng trồng sản xuất gỗ nhỏ sang 
kinh doanh gỗ lớn với chu kì trên 10 
năm nhằm nâng cao tỉ lệ gỗ xẻ có 
đường kính ≥ 15 cm, đạt 50 - 60% 
sản lượng khai thác của lô rừng. 
Phấn đấu đến năm 2025 phát triển 
vùng nguyên liệu kinh doanh gỗ lớn 
đạt khoảng 16.947 ha, định hướng 
đến năm 2030 đạt khoảng 20.000 
ha. Để làm được điều này, Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng đề án 
phát triển trồng rừng kinh doanh gỗ 

lớn đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030, trong đó đề ra phương 
hướng cụ thể cho từng giai đoạn. Cụ 
thể, từ năm 2020 - 2025 sẽ thực 
hiện chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 
gỗ lớn khoảng 22.122 lượt ha/năm, 
bình quân thực hiện 3.686 ha/năm.

Định hướng từ năm 2026 - 
2030 thực hiện khoảng 84.735 
lượt héc ta, bình quân thực hiện 
16.947 lượt ha/năm. Đến năm 
2025 thực hiện trồng rừng gỗ lớn 
khoảng 10.274 ha, bình quân 
1.600- 1.800 ha/năm. Cùng với 
đó là định hướng xây dựng mô 
hình liên kết các hộ gia đình trồng 
rừng thông qua hợp tác xã, tổ hợp 
tác xã, Hội Nông dân, liên kết giữa 
chủ rừng nhà nước với các hộ gia 
đình để xây dựng mô hình cấp 
chứng chỉ rừng theo nhóm, giảm 
chi phí cấp chứng chỉ rừng. Hình 
thành và nhân rộng các mô hình 
trồng rừng gỗ lớn theo chuỗi giá 
trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu 
thụ sản phẩm, tạo sự gắn kết giữa 
người trồng rừng với doanh nghiệp 
chế biến gỗ đến nhà cung ứng sản 
phẩm. Trên cơ sở các bên cùng có 
lợi, tăng cường liên kết để người 
trồng rừng được hỗ trợ vay vốn 
từ doanh nghiệp và cam kết bán 
nguyên liệu theo giá thị trường cho 
doanh nghiệp, doanh nghiệp cam 
kết thu mua nguyên liệu theo giá 
thị trường… Phát triển và nhân 
rộng các mô hình liên kết sản xuất 
với mục tiêu gắn kết chặt chẽ sản 
xuất với thị trường, tăng cường vận 
động tuyên truyền và nhân rộng 
các mô hình liên kết sản xuất theo 
hình thức liên doanh, liên kết, từng 
bước hình thành vùng sản xuất gỗ 
lớn tập trung./.
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QUẢN LÍ THỰC PHẨM THEO CHUỖI 
MANG LẠI HIỆU QUẢ NHIỀU NHẤT

Bài, ảnh: Võ Thái Hòa

Quản lí thực phẩm theo chuỗi là mô hình quản lí và 
kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) mới được triển khai 
ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ở Quảng Trị cũng đã 
bắt đầu tiếp cận và mang lại hiệu quả tích cực, có nhiều 
lợi ích cho cả người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng 
(NTD) và người quản lí an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Siêu thị Co.op mart Đông Hà tham gia cung ứng 4 chuỗi thực phẩm an toàn của Quảng Trị

Năm 2017, tỉnh Quảng 
Trị bắt đầu thực hiện 
cách tiếp cận quản lí 

ATTP theo chuỗi vào quá trình sản 
xuất với 11 chuỗi trên rau, thịt, thủy 
sản. Hiện nay một số doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ sản xuất trên địa bàn 
tổ chức chuỗi cung cấp thực phẩm 
an toàn (TPAT) như: Siêu thị Co.op 
mart Đông Hà 4 chuỗi; nước mắm 
2 chuỗi (Huỳnh Kế và Khai Hà); 1 
chuỗi rau cải của HTX Thành Công 
tại chợ Hồ Xá; cửa hàng nông sản 
sạch Triệu Phong 4 chuỗi.

Các sản phẩm chuỗi cung ứng 
TPAT được đơn vị chức năng kiểm 
soát mối nguy cơ ATTP từ điều kiện 
đảm bảo an toàn đối với cơ sở sản 
xuất, chế biến cho đến cơ sở kinh 
doanh. Theo định kỳ hằng tháng 
hoặc ngẫu nhiên, Chi cục Quản lí 
chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh 
lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh để 
giám sát về các tiêu chí ATTP. Do 
đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trong chuỗi phải tuân thủ đầy đủ 
các quy định về ATTP. Điều này 
cũng góp phần hạn chế tình trạng 
đưa sản phẩm chưa đạt tiêu chí về 
ATTP vào kinh doanh trong chuỗi. 
Nhờ đó, sản phẩm trong chuỗi dù 
giá cao hơn sản phẩm cùng loại 
ngoài thị trường nhưng vẫn được 
NTD ưu tiên lựa chọn. Giá các sản 
phẩm tham gia chuỗi khá ổn định 
cũng là yếu tố giúp các cơ sở sản 
xuất hoạch toán được lỗ lãi để chủ 
động sản xuất.

Phó Giám đốc Siêu thị Co.op 
mart Đông Hà Hồ Thị Thanh Duyên 
cho biết: “Hiện nhiều loại nông sản 
sản xuất trên địa bàn đã được đưa 
vào tiêu thụ ở Siêu thị Co.op mart 

Đông Hà, một số được tiêu thụ trong 
hệ thống siêu thị của Co.op mart 
cả nước, trong đó có 4 chuỗi sản 
phẩm được tiêu thụ ổn định như rau 
sạch Đông Thanh; thịt gia súc của 
cơ sở Trần Thị Phúc; trứng gia cầm 
Phúc Thảo, nước mắm Thuyền Nan. 
Tất cả các sản phẩm chuỗi bán tại 
siêu thị đều phải đảm bảo đầy đủ 
các quy định về vệ sinh ATTP, hồ sơ 
chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm 
nghiệm… Vì vậy, sản phẩm chuỗi 
bán tại siêu thị được NTD lựa chọn”.

Thực tế đã khẳng định việc 
quản lí thực phẩm theo chuỗi đưa 
lại độ ATTP cao. Tuy nhiên, việc 
xác nhận chuỗi thực phẩm trên địa 
bàn từ trước đến nay đều do cơ sở 

kinh doanh tự nguyện thực hiện với 
một số thủ tục được Chi cục Quản 
lí chất lượng nông, lâm, thủy sản 
tỉnh hướng dẫn theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT nên các 
cơ sở phải chịu toàn bộ chi phí xây 
dựng chuỗi từ kiểm nghiệm ATTP 
trước khi xác nhận chuỗi đến việc 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản 
xuất an toàn, chi phí nhãn mác, bao 
bì… Do đó, phần lớn các cơ sở kinh 
doanh chưa quan tâm nhiều đến 
việc xây dựng chuỗi cung ứng TPAT. 
Còn về mặt giá cả, so với sản phẩm 
thông thường thì giá sản phẩm tham 
gia chuỗi có cao hơn nhưng tính về 
hiệu quả kinh tế từ sản xuất đến tiêu 
thụ thì vẫn còn thấp do sản xuất 
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TPAT năng suất thấp nhưng chi phí 
cao nên người sản xuất chưa mặn 
mà lắm khi tham gia chuỗi ATTP.

Một đặc điểm nữa cũng đang 
phổ biến trong các chuỗi ATTP ở 
tỉnh là một số cơ sở sản xuất muốn 
tiết kiệm chi phí nên không phải 
lúc nào cũng có nhãn mác cho 
sản phẩm, hoặc chưa gắn nhãn 
mác cho sản phẩm, dẫn đến làm 
cho NTD không phân biệt rõ ràng 
đâu là sản phẩm chuỗi, đâu là sản 
phẩm thông thường, vì thế chưa 
tạo được niềm tin cho NTD. Một số 
chuỗi chưa có địa điểm kinh doanh 
ổn định, hoặc địa điểm kinh doanh 
chưa thuận tiện nên người mua khó 
tìm đến…

Từ kết quả ban đầu của mô hình 
quản lí thực phẩm theo chuỗi, để 
thúc đẩy nhiều sản phẩm tham gia 
chuỗi ATTP, đáp ứng nhu cầu của 
NTD, Chi cục Quản lí chất lượng 
nông, lâm, thủy sản tỉnh xây dựng đề 
án “Xây dựng thí điểm mô hình chuỗi 
cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị” giai đoạn 2020- 2021 và đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Theo 
đó, Chi cục sẽ tiến hành xây dựng 
thí điểm 5 mô hình chuỗi cung ứng 
TPAT trên địa bàn tỉnh gồm: Chuỗi 
cung cấp rau, thịt lợn, thịt gà, nước 
mắm an toàn, thủy sản khai thác an 
toàn. Dự án thực hiện trong 2 năm 
2020 và 2021, từ đó rút kinh nghiệm 
để nhân ra diện rộng cho những năm 
về sau. Chi cục có nhiệm vụ khảo 
sát, đánh giá điều kiện và năng lực 
của cơ sở sản xuất, sơ chế, giết mổ, 
kinh doanh thực phẩm và lựa chọn 
cơ sở tham gia chuỗi, ưu tiên lựa 
chọn cơ sở đã được chứng nhận an 
toàn thực phẩm VietGAP hoặc đảm 
bảo điều kiện ATTP theo quy định. 
Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn 
nâng cao nhận thức, kĩ năng thực 
hiện quy trình kĩ thuật đảm bảo chất 
lượng ATTP cho tổ chức cá nhân 
tham gia chuỗi.

  Chi cục cũng hướng dẫn đối 

tượng tham gia chuỗi cách kiểm 
soát ATTP tại công đoạn sản xuất 
trong chuỗi trên cơ sở đánh giá 
nguy cơ về ATTP; hỗ trợ người 
tham gia chuỗi phương thức cải tạo, 
nâng cấp, cải thiện điều kiện cơ sở 
vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu 
cầu đảm bảo ATTP theo quy định; 
tư vấn phương án sản xuất, kinh 
doanh phù hợp, phương thức liên 
kết với các thành phần trong chuỗi 
để duy trì tính liên tục, tính đa dạng 
trong việc cung cấp sản phẩm của 
chuỗi; kiểm tra, giám sát chất lượng 
sản phẩm chuỗi tại các cơ sở kinh 
doanh, thực hiện truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm nhằm phát hiện, yêu 
cầu khắc phục và xử lí kịp thời các 
sản phẩm không đảm bảo ATTP 
theo quy định.

 Tổ chức đánh giá phân tích về 
ATTP trong sản xuất, kinh doanh 
nông, lâm, thủy sản để đưa ra các 
biện pháp kiểm soát phù hợp, đảm 
bảo ATTP tại cơ sở tham gia chuỗi. 
Đánh giá thẩm định điều kiện đảm 
bảo ATTP của một số tổ chức, cá 
nhân tham gia chuỗi chưa được 
chứng nhận ATTP như cơ sở giết 
mổ, sơ chế và kinh doanh. Cấp xác 
nhận chuỗi cung ứng TPAT cho các 
chuỗi đạt yêu cầu. Sau khi cấp xác 
nhận chuỗi, Chi cục thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều 
kiện đảm bảo ATTP ở các cơ sở sản 
xuất, sơ chế, kinh doanh tham gia 
chuỗi, lấy mẫu giám sát các chỉ tiêu 
ATTP định kì hằng tháng.

Sản phẩm trong chuỗi được 
phân phối, lưu thông theo hình thức 
ưu tiên cung cấp cho các điểm 
bán sản phẩm chuỗi (mỗi chuỗi 
có ít nhất 2 quầy hàng). Ngoài ra, 
có thể cung cấp thêm cho các bếp 
ăn tập thể, trường học, nhà hàng, 
khách sạn trong và ngoài tỉnh. Chi 
cục cũng hỗ trợ thiết kế bao bì, 
nhãn mác, logo chuỗi, hỗ trợ triển 
khai ứng dụng mã hình QR trên một 
số sản phẩm để NTD nhận diện 
được sản phẩm kiểm soát ATTP 

theo chuỗi; hỗ trợ quảng bá, tiếp 
cận thị trường, xúc tiến thương mại 
các sản phẩm đã được kiểm soát 
ATTP theo chuỗi. Đồng thời triển 
khai các hoạt động tuyên truyền 
về các chuỗi ATTP như phát tờ rơi, 
tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, giới thiệu sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn 
từ mô hình chuỗi; tổ chức hội nghị 
giới thiệu sản phẩm, kết nối các đơn 
vị tham gia chuỗi cung ứng ATTP 
đối với NTD; các đơn vị tiêu thụ để 
giúp các bên kí kết hợp đồng hợp 
tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản an toàn. Tổ 
chức hội nghị đánh giá kết quả thực 
hiện mô hình, đúc rút kinh nghiệm 
sau thời gian triển khai xây dựng, 
vận hành, kiểm soát chuỗi. Đề xuất 
kế hoạch hoạt động triển khai nhân 
rộng mô hình chuỗi cung ứng TPAT 
trong những năm tiếp theo. Đề xuất 
chính sách hỗ trợ cơ sở tham gia 
chuỗi cung cấp TPAT khi nhân rộng. 
Dự án được đầu tư 1,8 tỉ đồng để hỗ 
trợ cho việc xây dựng chuỗi như: Hỗ 
trợ giống cây trồng, vật nuôi, trang 
thiết bị, tập huấn, tuyên truyền…

Nói về tính khả thi của dự án, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản 
lí chất lượng nông, lâm, thủy sản 
Quảng Trị Lê Thị Ngọc Diệp cho 
biết: “Việc xây dựng thí điểm các 
chuỗi ATTP là hướng phát triển tất 
yếu trong sản xuất nông nghiệp 
hiện nay. Bởi việc quản lí ATTP từ 
đồng ruộng cho tới bàn ăn ngày 
càng được thực hiện chặt chẽ hơn. 
NTD cũng ngày càng yêu cầu khắt 
khe hơn về chất lượng sản phẩm. 
Trước đây, người sản xuất, kinh 
doanh trên địa cũng đã tự phát triển 
chuỗi nên dự án triển khai sẽ tạo 
điều kiện để người sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm tham gia chuỗi 
thực hiện một cách bài bản hơn và 
được khuyến khích để nhiều người 
sản xuất tham gia chuỗi hơn, từ đó 
tạo thành phong trào sản xuất, cung 
ứng TPAT”./.
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Nỗ lực thu hút đầu tư vào
các Cụm Công nghiệp

Bài, ảnh: Hoàng Tiến SỹNhững năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tích cực, chủ 
động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu 
hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp (CCN) để 
góp phần đẩy nhanh tăng trưởng và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng tại Cụm công nghiệp Ái Tử, Triệu Phong. Ảnh: N.V

Đến nay, các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút lượng vốn đầu 
tư lớn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Hiện 
tại trên địa bàn tỉnh có 17 CCN đã được thành lập với diện 

tích 527,5 ha. Trong đó 15 CCN đã đi vào hoạt động và đang thu hút đầu 
tư (đạt tỉ lệ lấp đầy bình quân 47,2%); tổng vốn đầu tư hạ tầng kĩ thuật của 
các CCN là 168,376 tỉ đồng; có 4 CCN đã cơ bản hoàn thành hạ tầng giao 
thông gồm CCN Đông Lễ (thành phố Đông Hà), CCN Ái Tử - giai đoạn 1 
(huyện Triệu Phong), CCN Cam Thành (huyện Cam Lộ), CCN Diên Sanh 
(huyện Hải Lăng); 1 CCN có hệ thống xử lí nước thải chung là CCN Ái Tử 
(huyện Triệu Phong); các CCN đã thu hút được 123 dự án đầu tư với tổng 
số vốn đăng kí khoảng 2.620 tỉ đồng (đã thực hiện đầu tư xây dựng 915 
tỉ đồng)…

Để có được kết quả trên, thời gian qua các sở, ngành, địa phương đã 
huy động các nguồn lực, kêu gọi, tranh thủ nguồn vốn các dự án đầu tư 
xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng CCN; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa 
liên thông và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương, 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng kí đầu tư sản xuất, kinh 
doanh. Tăng cường công tác thông tin, quảng bá tiềm năng và cơ hội, 

các chính sách ưu đãi đầu tư của 
địa phương để thu hút sự quan tâm 
của doanh nghiệp đầu tư vào các 
CCN trên địa bàn… Tuy nhiên, khó 
khăn, vướng mắc của các CCN hiện 
nay là thiếu nguồn vốn đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng và kêu gọi, thu 
hút các doanh nghiệp tham gia làm 
chủ đơn vị kinh doanh hạ tầng CCN; 
một số CCN chưa có điều kiện bố trí 
vốn đầu tư các hạng mục thiết yếu; 
một số CCN đã cơ bản xây dựng 
xong kết cấu hạ tầng nhưng chưa 
đầu tư hệ thống xử lí nước thải, chưa 
có hệ thống thoát nước mặt gây ra 
tình trạng ô nhiễm môi trường…; cơ 
sở hạ tầng của các CCN đang hoạt 
động đang dần xuống cấp, trong khi 
đó kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, 
tái đầu tư kết cấu hạ tầng CCN 
không có; các dự án đầu tư tại các 
CCN trên địa bàn tỉnh sau khi được 
chấp nhận chủ trương đầu tư triển 
khai còn chậm (nguyên nhân là do 
thiếu quỹ đất sạch để triển khai); 
các dự án gặp khó khăn trong quá 
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trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đã quá thời hạn gia hạn cấp đất cho dự án, sử dụng đất không hiệu quả, gây 
khó khăn cho công tác quản lý CCN…

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Dũng cho biết, để phát triển hạ tầng kĩ thuật, tiếp tục thu hút, kêu gọi 
các dự án đầu tư (tăng tỉ lệ lấp đầy các CCN), thời gian tới Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy 
định chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN trên địa bàn tỉnh” nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
phát triển được quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ- CP, ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lí, phát triển 
CCN; phối hợp cùng với các sở, ban, ngành, địa phương tập trung vào việc thu hút, khuyến khích các dự án thứ 
cấp đầu tư vào CCN thông qua phương thức xã hội hóa trong việc tự đền bù, giải phóng, san lấp mặt bằng; chủ 
đầu tư xây dựng hạ tầng CCN phải có sự giám sát trong quá trình thi công của các doanh nghiệp trong CCN để 
không làm ảnh hưởng đến mặt bằng tổng thể CCN cũng như vấn đề hoàn trả lại kinh phí thực hiện; giao Trung tâm 
phát triển CCN, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật CCN có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn các 
thủ tục cho nhà đầu tư vào CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục như cấp giấy chứng 
nhận đăng kí đầu tư, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo 
đánh giá tác động môi trường… theo đúng quy định của pháp luật.

 Đối với việc thẩm tra, thẩm định dự án thu hút đầu tư, Sở Công thương sẽ tăng cường công tác thẩm định 
các dự án đầu tư vào CCN (năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng thực hiện dự án của chủ đầu tư…); thu hút 
dự án đúng theo ngành nghề quy hoạch CCN; xác định đúng quy mô của từng dự án để tham mưu cấp đất đúng 
diện tích và nhu cầu sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong CCN; thường xuyên rà soát các dự án đã 
được cấp chủ trương đầu tư vào CCN, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai theo giấy phép đầu tư để tạo 
điều kiện thu hút các dự án có khả năng triển khai hơn vào CCN; chú trọng đẩy nhanh các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu; các huyện, thị xã, thành phố 
có CCN chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án… và nhiều giải pháp khác./.

HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU QUA CỬA 
KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO TĂNG MẠNH

Bài, ảnh: Minh Dương

Sau một thời gian khó khăn do kim ngạch một số mặt hàng có số thu cao giảm, hoạt động xuất nhập khẩu, 
xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, cảng biển trong năm 2019 tăng mạnh. Đây là tín hiệu vui đối với việc góp 
phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị. Ghi nhận tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Từ nhiều tháng nay, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo có gần 400 lượt phương tiện qua lại làm thủ 
tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu được Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo 
thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. 

Ông Nguyễn Minh Tân, Công ty Cổ phần Logictic Đường bộ Việt Nam chia sẻ: “Hơn 1 năm nay cửa khẩu quốc tế Lao 
Bảo có rất nhiều cải cách, các đơn vị ở trong cửa khẩu luôn quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc của các doanh 
nghiệp như chúng tôi để tháo gỡ một cách nhanh chóng, làm các thủ tục thông quan hàng hóa và giải phóng hàng 
nhanh, tránh những cho phí phát sinh 
cho doanh nghiệp.”

Với phương châm chuyên 
nghiệp, minh bạch và hiệu quả, các 
hoạt động thương mại xuất nhập 
tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tăng 
đột biến so với cùng kỳ năm trước. 
Ngoài ra sự phối hợp chặt chẻ giữa 
các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 
nên thời gian thông quan hàng hóa, 
phương tiện đã được rút ngắn tối đa 
cùng với các điều kiện thuận lợi khác 
đã giúp hoạt động thương mại xuất 
nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
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Bài, ảnh: Thành Chung

quốc tế Lao Bảo tấp nập trở lại.
Thiếu tá Nguyễn Việt An, Trạm 

trưởng Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc 
tế Lao Bảo  cho biết:“Lực lượng biên 
phòng cửa khẩu Lao Bảo sẽ tiếp tục 
duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẻ 
với các lực lượng, các đơn vị trong 
cửa khẩu nhằm tổ chức phân luồng, 
bố trí phương tiện đi lại phù hợp để 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp, người, phương tiện hàng hóa 
qua lại cửa khẩu. Đồng thời chúng tôi 
cũng triển khai các biện pháp nghiệp 
vụ đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả 
các loại tội phạm góp phần xây dựng 
một môi trường an toàn, thông thoáng 
ở khu vực cửa khẩu”.

Tính đến 10/12/2019, đã có 
8.880 lô hàng XNK đã được thông 
quan qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, 
kim ngạch đạt gần 395 nghìn USD, 
thu nộp ngân sách trên 218 tỷ đồng, 
đạt gần 93% kế hoạch được giao, 
tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 
2018. Trong đó, các mặt hàng chủ 
yếu qua cửa khẩu như Dăm gỗ; Máy 
móc thiết bị lắp ráp ô tô, linh kiện điện 
tử; nguyên liệu sản xuất bột giấy…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó 
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế 
Lao Bảo cho biết: “Trong thời gian 
tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao năng 
lực, tư duy cho đội ngũ cán bộ công 
chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ 
một cách tốt nhất. Thường xuyên liên 
lạc với các doanh nghiệp để xem việc 
xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian 
đến của họ như thế nào để khi hàng 
đến cửa khẩu chúng tôi tiếp nhận và 
giải quyết một cách nhanh chóng 
hơn; Không để khi hàng đến cửa khẩu 
rồi mới tiến hành xem xét thủ tục dễ 
dẩn đến những phát sinh vướng mắc 
chậm trể việc thông quan hàng hóa 
qua cửa khẩu”

Năm 2019, hoạt động xuất nhập 
khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu 
quốc tế Lao Bảo tăng mạnh là tính hiệu 
khả quan để thu hút tăng trưởng kim 
ngạch qua cửa khẩu, hướng đến mục 
tiêu cùng doanh nghiệp thực hiện có 
hiệu quả hoạt động kinh doanh, trao 
đổi thương mại qua biên giới./.

ĐỂ NGHỀ CHẺ ĐÁ BỚT 
NHỌC NHẰN

Thay vì dùng sức người để chẻ những tảng đá “mồ côi” thành 
những viên đá vuông vắn dùng trong xây dựng. Ông Trần Công 
Chức ở tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh đã tiên phong ứng 

dụng máy móc vào cưa xẻ đá, vừa góp phần giảm tải sức lao động vừa 
nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đi dọc theo các xã vùng gò đồi các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh 
không khó để chúng ta bắt gặp rải rác trên mặt đất, trong vườn nhà, dọc 
theo các triền đồi những tảng đá mồ côi to nhỏ, nặng từ vài tạ đến hàng tấn. 
Hàng chục năm nay, từ những tảng đá mồ côi này, những người thợ chẻ 
đá tại các xã vùng Tây huyện Gio Linh đã sử dụng khoan, đục tách tảng đá 
lớn thành những tảng nhỏ hơn, sau đó đục đẽo thành những viên đá vuông 
vắn dùng trong xây dựng. Tuy nhiên, do đây là một công việc hết sức nặng 
nhọc, làm hoàn toàn bằng sức người nên dù có khéo léo và lành nghề 
đến đâu thì mỗi ngày một người thợ chẻ đá cũng chỉ làm được từ 40 - 50 
viên đá thành phẩm. Lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do bụi đá, mảnh sắt từ 
ve đục, mảnh đá vụn văng vào người. Sản phẩm làm ra cũng hết sức đơn 
điệu, nên chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và chưa tạo ra 
giá trị thực sự của nguồn nguyên liệu quý giá này. Nhận thấy tiềm năng dồi 
dào của nguồn nguyên liệu đá mồ côi cũng như những bất cập trong việc 
chẻ đá bằng tay; nhằm tăng năng suất, đa dạng mẫu mã, năm 2018, ông 
Trần Công Chức ở tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh đã tự mày mò tìm hiểu, 
tham khảo các mô hình sản xuất từ đá mồ côi tạo ra các sản phẩm như đá 
xây dựng, đá mĩ nghệ. Đồng thời mạnh dạn đầu tư gần 2 tỉ đồng xây dựng 
nhà xưởng sản xuất, hệ thống điện 3 pha, lắp đặt hệ thống máy cưa xẻ đá 
tự động, máy cẩu giàn… công suất 100 m3/ngày. Sản phẩm làm ra bao 
gồm các sản phẩm đá dùng trong xây dựng, lát vỉa hè, đá trang trí và đá mĩ 
nghệ. Chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Chức cho biết: Qua khảo sát thực tế ở địa 
bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông… ông nhận thấy số 
lượng đá mồ côi còn bị bỏ hoang rất lớn trong các khu vực đất sản xuất 
của người dân. Để không bỏ phí nguồn tài nguyên dồi dào này, ông đã 
tìm đến các địa phương có nghề khai thác và chế tác đá như Ninh Bình, 
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Thanh Hóa, Bình Định để học tập, 
tham khảo các mô hình sản xuất 
từ đá mồ côi tạo ra các sản phẩm 
như đá xây dựng, đá mĩ nghệ. Đồng 
thời, mạnh dạn đầu tư nhà xưởng 
sản xuất với công suất khoảng 
1.500 m3/năm. Theo ông Chức, 
nếu như trước đây, để chẻ những 
tảng đá mồ côi thành từng khối nhỏ 
người thợ chẻ đá phải lựa thế đá rồi 
dùng khoan tạo lỗ, dùng bộ nẹp để 
tách đá; sau đó tiếp tục đục đẽo 
một cách cẩn trọng để tránh trường 
hợp đá bị bể vụn hoặc không đều 
nhau. Giờ đây với các máy cắt xẻ 
này, kích cỡ của thành phẩm luôn 
được đảm bảo, tốc độ cũng nhanh 
hơn so với chẻ bằng tay gấp hàng 
chục lần. Để đảm bảo nguyên liệu 
cho sản xuất, ông còn thu mua đá 
mồ côi từ các địa phương trong tỉnh 
với giá 300 ngàn đồng/m3. Tạo việc 
làm thường xuyên cho 15 lao động 
địa phương với mức lương 4 – 6 
triệu đồng/người/tháng.

Theo Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Lê Tiến Dũng, hiện nay 
các công trình xây dựng ngày càng 
chuộng đá chẻ nên nghề chẻ đá 
vì thế cũng trở nên sôi động. Tuy 
mang lại thu nhập ổn định nhưng 
cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy rình 
rập. Bên cạnh đó, theo khảo sát 
thì trữ lượng đá mồ côi còn rất lớn 
trong các khu vực đất sản xuất của 
người dân. Do đó, việc tiên phong 
ứng dụng máy móc để thay thể sức 
người không chỉ nâng cao hiệu quả 
kinh tế, tăng công suất chế biến, 
mà còn góp phần giảm thiểu tai 
nạn nghề nghiệp từ nghề chẻ đá. 
“Với việc ứng dụng máy móc thiết 
bị vào sản xuất đá xây dựng, đá mĩ 
nghệ thay cho việc chẻ đá bằng tay 
không những nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm mà còn 
giải quyết việc làm cho hàng chục 
lao động tại địa phương và khai thác 
tiềm năng, nguồn nguyên liệu sẳn 
có trên địa bàn. Góp phần vào sự 
phát triển công nghiệp nông thôn 
tỉnh nhà”, ông Dũng nhấn mạnh./.

“Đi thật xa để…      
trở về”

Bài, ảnh: Trương Quang Hiệp

Cũng như những cặp đôi mới cưới khác, vợ chồng anh Phan 
Nguyễn Thanh Chương, trú tại thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, 
huyện Hải Lăng ấp ủ rất nhiều giấc mơ. Để hiện thực hóa nó, 
anh chị đã quyết định ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội, rồi trở 
về mở đường làm ăn cho mình và nhiều lao động nghèo.

Xuất ngoại tìm cơ hội
Công ty TNHH May Xuân Trung có 45 lao động, chủ yếu là người dân 

nghèo ở các xã thuộc huyện Hải Lăng. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, cá 
tính, suy nghĩ… nhưng họ gặp nhau ở điểm chung là luôn dành sự yêu mến, 
tôn trọng cho vợ chồng anh Phan Nguyễn Thanh Chương. Tuy tuổi đời còn 
trẻ nhưng anh chị đã chủ động tìm lối đi, hăng say lao động để có cuộc sống 
tốt đẹp hơn. Nhìn vào vợ chồng anh Chương, các công nhân may mặc như 
được tiếp thêm niềm tin, hi vọng.

Năm 2014, khi anh Phan Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1988) và chị 
Lê Thị Thủy (sinh năm 1991) đi đến quyết định hôn nhân, nhiều người lo lắng 
cho tiền đồ của đôi vợ chồng trẻ. Bấy giờ, anh Chương đang bám trụ ở thành 
phố Đông Hà với nghề xây dựng cho mức lương chỉ đủ sống, còn chị Thủy 
vừa rời ghế giảng đường, chưa có việc làm ổn định. Ít ai biết, từ những ngày 
hẹn hò yêu đương, anh Chương và chị Thủy đã hoạch định tương lai. Nếu sau 
khi tốt nghiệp đại học mà chưa tìm được công việc như ý, anh chị sẽ cùng 
nhau đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Theo đúng kế hoạch, chỉ hai tháng sau ngày kết hôn, vợ chồng anh 
Phan Nguyễn Thanh Chương đã làm đơn đi xuất khẩu lao động. Bấy giờ, 
quyết định của anh chị khiến ai cũng tò mò, ngạc nhiên. Phần lớn mọi người 
đều đặt câu hỏi: “Liệu tình cảm của đôi vợ chồng chưa hết thời gian mặn 
nồng có đủ bền chặt để vượt qua mọi khó khăn, thử thách nơi xa xứ?”. 

     Anh Chương trò chuyện để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
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Ngay cả bố mẹ của anh Chương 
và chị Thủy cũng khuyên con cân 
nhắc. Tuy nhiên, sau khi nghe anh 
chị dốc lòng, ai cũng ủng hộ. “Thời 
xưa, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
biết bao cặp vợ chồng đằng đẵng xa 
nhau nhưng tình nghĩa vẫn đậm sâu, 
son sắc. Hôm nay, vợ chồng mình 
nói lời tạm biệt trong 3 năm, ra nước 
ngoài kiếm đồng vốn khởi nghiệp thì 
có gì mà đáng ngại. Mình và Thủy 
tin rằng, thời gian, khoảng cách địa 
lí chính là liều thuốc thử hiệu nghiệm 
cho tình yêu tròn 6 năm của hai vợ 
chồng”.

Sau khoảng 1 năm vào thành 
phố Hồ Chí Minh để học tiếng và 
rèn tay nghề, vợ chồng anh Phan 
Nguyễn Thanh Chương chính thức 
lên đường sang Nhật Bản. Anh 
Chương làm thợ cơ khí cho một 
công ty ở tỉnh Mie, còn vợ gắn bó 
với việc chăn nuôi bò sữa ở mảnh 
đất trù phú Kumamoto. Buổi đầu xa 
quê hương, hàng loạt khó khăn đặt 
ra trước mắt vợ chồng anh Chương, 
từ ngôn ngữ giao tiếp, phong tục, tập 
quán… đến đặc thù công việc. Thế 
nhưng, thử thách lớn nhất lại bắt đầu 
ở con tim. Sống cách xa nhau tầm 
1.000 cây số, mỗi năm, vợ chồng 
anh Chương chỉ hạnh ngộ vài lần. 
Không thể đầu gối, tay ấp thường 
xuyên như bao cặp vợ chồng son 
khác, anh chị gửi tình yêu, nỗi nhớ 
vào những cuộc điện thoại, tin nhắn. 
Hai người vẽ ra viễn cảnh đẹp trong 
tương lai để động viên nhau vượt qua 
mọi khó khăn.

Làm việc ở một đất nước xa lạ, 
vợ chồng anh Phan Nguyễn Thanh 
Chương sớm nhận ra; sự thành bại 
của một lao động Việt Nam ở nước 
ngoài hoàn toàn dựa vào chính mình. 
Nếu chăm chỉ, cần cù lao động, 
không bị những hào nhoáng của 
chốn đất khách làm mờ mắt thì hầu 
như ai cũng thành công. Vì thế, vợ 
chồng anh Chương không ngại khi 
đôi bàn tay vốn quen với ngòi bút, 
trang giấy dần chai sạn hay những 
ngày làm việc tăng ca. Mỗi người 
đều nỗ lực tìm niềm vui trong công 

việc. Nhờ thế mà mọi khó khăn, thử 
thách dần dần lùi lại phía sau đôi vợ 
chồng trẻ. Ngoài ánh mắt tin tưởng 
của ông chủ, hàng tháng, họ nhận 
được mức lương xứng đáng cho 
những giọt mồ hôi của mình. 

Khi đã có trong tay khoản tiền 
tiết kiệm kha khá, vợ chồng anh 
Phan Nguyễn Thanh Chương bắt đầu 
tính đến chuyện sẽ làm gì sau khi 
trở về Việt Nam. Vốn là người nặng 
lòng với nơi chôn nhau cắt rốn, anh 
chị nhớ đến người dân chân lấm tay 
bùn ở quê. Hầu hết họ đều có cuộc 
sống khó khăn vì chưa đủ điều kiện 
để đi xuất khẩu lao động. Trong khi 
đó, một số người chưa đủ quyết tâm, 
sức khỏe, kĩ năng… để thành công 
trong việc tìm kiếm cơ hội nơi xa xứ. 
Thương người dân nơi mình sinh ra 
và lớn lên, anh Chương bàn với vợ: 
“Mình phải trở về để làm giàu cho 
mình và giúp mọi người. Quê mình 
nhiều người giỏi may mặc nhưng 
phải bỏ nghề để làm ruộng hoặc 
lặn lội tìm việc làm ở các thành phố 
lớn. Hai vợ chồng có thể vừa giúp 
mình, vừa giúp họ”. Cái gật đầu của 
chị Thủy khiến quyết tâm trong lòng 
anh Chương nhân lên gấp đôi. Từ đó, 
ngoài lời yêu thương trong những lần 
hạnh ngộ hay tin nhắn, điện thoại, 
anh chị dành nhiều thời gian nói về 
kế hoạch thành lập một công ty may 
mặc ở quê nhà.

Trở về giúp mọi người
Hôm chúng tôi đến thăm, không 

khí lao động, sản xuất ở Công ty 
TNHH May Xuân Trung rất khẩn 
trương, nghiêm túc; luôn tay luôn 
chân với công việc nhưng gương mặt 
ai cũng rạng rỡ. Vui vẻ đón khách, 
anh Phan Nguyễn Thanh Chương 
chia sẻ rất thật, kế hoạch mở công 
ty may mặc là do hai vợ chồng xây 
dựng. Tuy nhiên, chính chị Thủy lại 
là người đặt nền móng cho mái nhà 
chung của 45 lao động. Trở về nước 
trước anh Chương hai tháng, chị 
Thủy nhanh chóng bàn tính với gia 
đình xây dựng nhà xưởng trên diện 
tích 220m2. Khi nhà xưởng hoàn 
thiện phần thô, anh Chương trở về và 
hoàn thiện. Tiếp đó, hai vợ chồng bắt 
tay vào việc tuyển dụng lao động; 
mua máy móc, trang thiết bị; xây 
dựng nội quy… Tính riêng số tiền 
anh chị đầu tư để mở công ty may 
lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.

Dấn thân vào lĩnh vực hoàn toàn 
mới, buổi đầu, vợ chồng anh Phan 
Nguyễn Thanh Chương xác định phải 
vừa làm, vừa học. Anh chị không ngại 
gõ cửa các tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước để đặt vấn đề hợp tác. Sự 
nỗ lực ấy được đền đáp khi vợ chồng 
anh Chương tìm được mối đưa hàng 
xuất khẩu đi Đài Loan. Từ đây, hai 
vợ chồng chuyên tâm tuyển chọn lao 
động. Khác với nhiều doanh nghiệp, 
ngoài lao động vững tay nghề, anh 
Chương sẵn lòng tuyển dụng những 

Vốn cẩn thận, anh Chương kiểm tra từng sản phẩm mỗi khi đưa ra thị trường.

Xem tiếp trang 32
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NGƯỜI THỢ CƠ KHÍ SÁNG CHẾ 
DỤNG CỤ NHỔ SẮN TIỆN LỢI

Bài và ảnh: KĂN SƯƠNG

Từng biết đến là người sáng chế nhiều nông cụ hữu ích phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như 
các mặt hàng dân dụng, gần đây ông Lê Thanh Bình ở số nhà 181 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành 
phố Đông Hà chế tạo thành công dụng cụ nhổ sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi địa hình. Tuy mới ra 

đời nhưng dụng cụ này của ông đã được được nhiều khách hàng trong, ngoài tỉnh đón nhận vì nó có nhiều lợi ích 
trong thu hoạch.

Ông Bình là công nhân kĩ thuật cơ khí nhưng có đam mê sáng chế nông cụ sản xuất, thu hoạch các loại cây 
nông nghiệp ngắn ngày. Ý tưởng làm dụng cụ nhổ sắn tiện lợi nhem nhóm trong ông từ tháng 2/2019. Cùng với 
sự trợ giúp của con trai là Lê Thanh Hùng, sau 2 tháng miệt mài ông Bình đã chế tạo thử nghiệm thành công loại 
nông cụ này. Tháng 7/2019 ông mạnh dạn đem sản phẩm của mình tham gia giải thưởng hội thi Sáng tạo kĩ thuật 
tỉnh Quảng Trị lần thứ VII (2018 – 2019) và vinh dự đạt giải 3 (không có giải nhất). Ông Bình chia sẻ: “Hiện nay, 
ngoài khâu trồng, chăm sóc sắn thì khâu thu hoạch chiếm nhiều sức lực nhất. Nhiều địa phương đã sáng kiến ra 
công cụ nhổ sắn nhưng còn một số bất tiện, hạn chế như trọng lượng dụng cụ còn lớn, di chuyển khó và tư thế 
chưa thoải mái, dễ làm ảnh hưởng đến xương khớp, đau lưng. Để khắc phục những hạn chế trên, tôi đã ứng dụng 
tiến bộ khoa học kĩ thuật để tạo ra dụng cụ nhổ sắn hiệu quả trên mọi địa hình giúp cho nông dân tiết kiệm được 
thời gian, sức lực và tăng hiệu quả thu hoạch”. 

Dụng cụ nhổ sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi địa hình của ông Bình được thị trường ưa chuộng vì lợi ích của nó mang lại.
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Cũng theo ông Bình, đây là loại dụng cụ gọn nhẹ, có trọng lượng 4kg (dụng cụ đang có trên thị trường 10kg) 
nên dễ dàng xách tay di chuyển trên mọi địa hình đồi núi, dốc khó đi. Tư thế thao tác dụng cụ rất thuận tiện, ít 
tốn sức lại có lợi cho sức khỏe xương khớp vì không cần phải cúi gập người để nhổ, kéo hoặc đè như cụng cụ 
nhổ sắn khác. Dụng cụ có cơ cấu tự trượt khi thay đổi góc nhổ nên ít bị gãy củ sắn, giảm thất thoát, năng suất 
lao động cao gấp 5 – 10 lần nhổ tay. Sản phẩm có kết cấu hài hòa mĩ thuật, giá thành lại rất hợp lí (chưa đến 
800 nghìn đồng/cái) nên dễ dàng được đại đa số nông dân đón nhận. Từ khi sáng chế thành công dụng cụ nhổ 
sắn gọn nhẹ hiệu quả cho mọi địa hình cho đến nay ông Bình đã sản xuất được hơn 40 cái. Hiện có rất nhiều 
đơn đặt hàng ông sản xuất (từ 300 - 400 cái) phục vụ mùa thu hoạch sắn năm nay. Khách hàng của ông chủ 
yếu là nông dân ở Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Lào và một số tỉnh thành trong nước. 

Những dụng cụ ông đã sản xuất được thị trường đón nhận nhiều năm nay như dụng cụ gieo, nhổ lạc (đạt giải 
nhì giải thưởng hội thi Sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 3 năm 2009 và đạt giải ba giải thưởng hội thi Sáng 
tạo kĩ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2009) và dụng cụ cắt mủ cao su vừa tiết kiệm công sức, thời 
gian lao động vừa mang lại hiệu quả cao về kinh tế; phụ kiện hàng rào, cửa cổng tăng tính thẩm mĩ cho các ngôi 
nhà…Ông Bình cho biết, hiện ông đang nghiên cứu và chế tạo giường massge dành cho bệnh nhân nằm liệt 
giường, giúp họ tránh bị hoại tử do nằm lâu một chổ, giảm công sức cho người nhà chăm sóc, kéo dài tuổi thọ 
cho bệnh nhân. Ông Trần Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 5, thành phố Đông Hà cho biết: “Mô hình sáng 
chế các nông cụ phục vụ cho sản xuất, thu hoạch trong nông nghiệp của ông Lê Thanh Bình là mô hình mang lại 
nhiều hiệu quả thiết thực, giúp cho người nông dân vừa tiết kiệm thời gian, công sức, tăng hiệu suất thu hoạch và 
bảo vệ sức khỏe trong quá trình lao động. Để tạo điều kiện cho mô hình của ông Bình phát triển tốt, chúng tôi đề 
nghị chính quyền các cấp và các ngành chức năng quan tâm giúp ông có nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện để 
ông đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và tiếp tục sản xuất ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ sản xuất, thu hoạch 
của người nông dân”./.

người có hoàn cảnh khó khăn trên chính quê hương mình dù họ chưa 
rành đường kim, mũi chỉ. “Biết là đào tạo cho lao động chưa có tay nghề mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc nhưng 
vợ chồng mình vẫn chấp nhận. Mình và vợ cũng như họ, tốt nghiệp đại học xong, làm gì có kinh nghiệm, tay nghề để 
khởi đầu với một công việc hoàn toàn mới. Mình đào tạo họ không chỉ cho công ty mà xa hơn là giúp bà con có cần 
câu cơm”, anh Chương giãi bày.

Không phụ sự kì vọng của hai vợ chồng anh Chương, Công ty TNHH May Xuân Trung sớm vượt qua mọi khó khăn, 
nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hiện tại, công ty đang tạo việc làm ổn định cho 45 lao động với mức 
thu nhập khá. Nhờ được vợ chồng anh Chương tạo điều kiện học nghề may, nhiều nông dân trên địa bàn đã không còn 
chân lấm, tay bùn. Không ít lao động từ Nam chí Bắc hay tin vợ chồng anh Chương mở công ty may mặc ở quê nhà liền 
quyết định trở về xin việc và sớm ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Lê Ly, một lao động của công ty chia sẻ: “Tôi làm 
nghề may ở Sài Gòn suốt 10 năm nhưng khó khăn luôn đeo bám hai vợ chồng. Trở về quê, cuộc sống cũng không dễ 
thở hơn là bao bởi việc vàn không ổn định. Nghe tin vợ chồng em Chương mở xưởng may, tôi liền xin vào làm. Giờ đây, 
vợ chồng tôi đã vơi bớt rất nhiều nỗi lo”. Cũng như chị Ly, mong muốn lớn nhất của chị Lê Thị Thủy (sinh năm 1997), 
trú tại thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân là công ty của vợ chồng anh Chương ngày càng phát triển. “Trước đây, tôi làm nông, 
còn chồng là thợ hồ. Hai vợ chồng phải lo cho con nhỏ nên rất khó khăn. Nhờ vợ chồng anh Chương mà tôi được học 
nghề may, có một công việc ổn định”, chị Thủy xúc động chia sẻ.

Một điều tiếc nuối đối với chúng tôi là trong chuyến thăm Công ty TNHH May Xuân Trung chưa có duyên gặp gỡ chị 
Lê Thị Thủy, người vợ trẻ đã cùng anh Phan Nguyễn Thanh Chương vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nói về sự vắng 
mặt của người bạn đời, anh Chương cho biết, cách đây vài năm, thời điểm trở về nước, vợ mình từng hứa với người quản 
lí sẽ trở lại để làm việc thêm vài năm và hỗ trợ cho các lao động mới. Mặt khác, chị cũng mong có thêm chút vốn để 
chuẩn bị cho những dự định lớn lao sắp tới. Gương mặt tràn đầy tin tưởng, anh Chương chia sẻ: “Dù ở đâu, làm gì, trái 
tim vợ chồng mình vẫn luôn hướng về nhau. Sau này, rất có thể mình hoặc vợ lại tiếp tục lên đường. Thế nhưng, hai vợ 
chồng luôn xác định đi thật xa để trở về, để cống hiến cho quê nhà”./.

Tiếp theo trang 29
      “Đi thật xa để… 
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NỖ LỰC XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU MIẾN TỪ

LỢI THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Bài và ảnh: Minh Hiển

Với nhiều cách làm khác nhau, nhiều hộ cá nhân 
đã chủ động sáng tạo để làm ăn kinh tế dựa trên lợi 
thế của địa phương. Bằng sự đam mê, kết hợp với việc 
học hỏi thêm quy trình sản xuất, sáng tạo trong lao 
động, cho đến nay sản phẩm miến Loan Hảo ở thôn 
Hiền Lương xã Vĩnh Thành huyện Vĩnh Linh đã có chổ 
đứng trên thị trường nhờ chính chất lượng mà người 
sản xuất đưa vào sản phẩm. Đó cũng chính là yếu tố 
then chốt để một sản phẩm chinh phục được người 
tiêu dùng hiện nay.

Mở rộng mô hình sản xuất với các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bắt tay vào sản xuất miến từ năm 2013, với số vốn gần 70 triệu 
đồng, chị Nguyễn Thị Hảo, ở thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, 
Vĩnh Linh đã đầu tư máy móc, trang thiết bị và huy động nhân 

công là các thành viên trong gia đình để mở cơ sở sản xuất miến Loan Hảo 
ở quy mô nhỏ. Thời gian đầu, cơ sở của chị chỉ sản xuất trung bình từ 15-20 
kg miến khô thành phẩm mỗi ngày và phải gửi đi các quán tạp hóa nhỏ trong 

vùng để giới thiệu sản phẩm.
Với đặc điểm chỉ sử dụng gạo 

loại 1 do người dân thôn Hiền 
Lương làm ra, không sử dụng chất 
bảo quản, chất làm trắng, phơi 
ở môi trường trong lành nên chỉ 
sau thời gian ngắn, sản phẩm đã 
có chỗ đứng trên thị trường, xây 
dựng thành công thương hiệu và 
được đông đảo người tiêu dùng ưa 
chuộng. Đặc biệt, năm 2018, miến 
gạo Loan Hảo được huyện Vĩnh 

Linh lựa chọn tham gia bình chọn 
“Sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu” cấp tỉnh và đã được công 
nhận. Đây là thành quả từ nỗ lực 
của cơ sở sản xuất, đồng thời mở ra 
cơ hội phát triển mới cho sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Hảo, thôn Hiền 
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Lương, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh 
chia sẻ: “ khi gia đình thực sự gặp 
khó khăn, bản thân thì công việc 
không ổn định, ở địa bàn thôn Hiền 
Lương thì độc canh cây lúa, gạo lúc 
nào cũng có sẵn, do đó bản thân 
cũng tìm tòi học hỏi mô hình làm 
miến ở Thanh Hóa, là quê hương 
nơi mình sinh ra và lớn lên. Từ khi 
bắt tay vào làm thì cũng gặp nhiều 
khó khăn vì kinh nghiệm còn ít, thị 
trường cũng nhỏ nên đầu ra hạn 
chế. Sau một thời gian đưa sản 
phẩm ra thị trường, được người tiêu 
dùng chấp nhận thì vấn đề đầu ra 
được ổn định hơn”

Theo chia sẻ của chị Nguyến 
Thị Hảo thì yếu tố quan trọng để sản 
phẩm có chổ đứng trên thị trường, 
nhất là sản phẩm thực phẩm thì 
chất lượng được đặt lên hàng đầu. 
Từ chất lượng cho đến sự tin tưởng 
của người sử dụng, quá trình kiểm 
định của cơ quan chức năng và được 
công nhận sản phẩm tiêu biểu; từ đó 
sản lượng tiêu thụ sản phẩm của cơ 
sở ngày càng tăng; mặt khác cơ sở 
cũng kết nối được thêm nhiều kênh 
phân phối ra thị trường ngoài tỉnh. 
Quy mô sản xuất của cơ sở được mở 
rộng cả về trang thiết bị, máy móc và 
nhân công làm việc.

Ở địa phương vùng nông thôn 
như Vĩnh Thành thì việc chủ động 
mở ra một cơ sở sản xuất, xây dựng 
nhãn mác và thông qua các đơn 
vị như Sở Công Thương, Hội nông 
dân, Hội phụ nữ để đưa sản phẩm 
ra thị trường thông qua các phiên 
chợ, hội chợ cũng là một kênh quan 
trọng trong việc kết nối sản phẩm 
đến với người tiêu dùng Việt trên địa 
bản cả nước.

Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Bí thư 
Đảng ủy xã Vĩnh Thành huyện Vĩnh 
Linh cho biết: “Trong quá trình xây 
dựng nhãn hiệu cho miến Loan Hảo, 
cơ sở cũng đã nỗ lực để tìm kiếm 
thị trường để đưa sản phẩm đến với 
người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 
Đây là sản phẩm mang đặc trưng 

của địa phương chuyên sản xuất 
cây lúa như xã Vĩnh Thành nên sẽ 
được chọn để xây dựng OPCOP của 
địa phương”.

Đến nay, trung bình mỗi ngày cơ 
sở Loan Hảo sản xuất được từ 90-
100 kg miến gạo thành phẩm. Vào 
những dịp cao điểm như lễ, tết sản 
lượng tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi. Cùng 
với thị trường trong tỉnh, sản phẩm đã 
có mặt ở các tỉnh, thành phố khác 
trên cả nước như: Quảng Bình, Huế, 
Đà Nẵng, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh 
và trong nhiều siêu thị, đại lí lớn có 
uy tín trong, ngoài khu vực. Ngoài ra, 
sản phẩm còn liên kết với bưu điện 
bán hàng trên sàn thương mại điện tử 
Badasa dưới dạng sản phẩm đặc sản 
của địa phương. 

Để duy trì năng suất, chất lượng 
và phát triển sản phẩm; với sự hỗ 
trợ của chương trình khuyến công, 
hiện nay chị Hảo đã mở rộng cơ sở 
sản xuất lên trên 150 m2; đầu tư 
trên 200 triệu đồng để mua sắm 
máy móc, trang thiết bị công suất 
lớn như máy ép miến, máy xay bột 
cao cấp, giàn phơi..., tạo điều kiện 
cho 5-7 nhân công có làm việc với 
thu nhập từ 3- 4 triệu đồng một 
tháng. Nhờ đó, đã đáp ứng được 
nhu cầu sản xuất quanh năm với 
sản lượng trung bình khoảng 50 
đến 60 tấn miến các loại mỗi năm 
doanh thu cũng tăng lên đáng kể, 
đạt từ 650 -700 triệu đồng. Nhằm 
tạo sự đa dạng về sản phẩm, cùng 
với miến sợi thuần, cơ sở đã sản 
xuất thêm nhiều chủng loại khác 
như miến sợi tăm, miến sợi phở, 
miến ngũ sắc, miến dong... đem 
lại nhiều sự lựa chọn cho khách 
hàng. Đặc biệt, trong chương trình 
bình chọn “Sản phẩm công nghiệp, 
nông nghiệp nông thôn tiêu biểu” 
huyện Vĩnh Linh năm 2019 vừa 
qua, 02 sản phẩm miến dong và 
miến ngũ sắc đã được công nhận là 
sản phẩm tiêu biểu cấp huyện với 
01 giải A và một giải B, qua đó góp 
phần đưa thương hiệu miến Loan 
Hảo ngày một vươn xa./.

cũng như khát vọng vươn lên của 
tỉnh Quảng Trị và họ sẵn sàng đến 
tìm hiểu cơ hội đầu tư; vì vậy tỉnh 
đang chỉ đạo phải đón lấy cơ hội, 
tạo mọi điều kiện tốt nhất, giữ chân 
nhà đầu tư ở lại. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư 
Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với những nỗ 
lực của mình, tỉnh Quảng Trị được 
đánh giá là một trong những địa 
phương có môi trường đầu tư kinh 
doanh tốt và hiện đang là điểm đến 
hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước. Do đó, trước hết 
phải tập trung cải cách hành chính 
để phục vụ doanh nghiệp, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và cải thiện môi 
trường đầu tư. Đồng thời, tiếp tục 
nghiên cứu, xây dựng các cơ chế 
chính sách ưu đãi, đặc thù, thu hút 
đầu tư về những lĩnh vực mà Quảng 
Trị có lợi thế, có dư địa để phát triển; 
chú trọng thu hút những dự án đem 
lại hiệu quả nhiều mặt nhưng không 
ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt 
thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông 
Nam để phát triển khu kinh tế này 
theo hướng đa ngành, đa hình thức; 
tạo sự đột phá, chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng từ chủ yếu dựa vào khai 
thác tài nguyên sang phát triển dựa 
vào công nghệ, năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 
tranh, góp phần thực hiện các đề 
án, các dự án trọng điểm mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI đã đề ra. Các ngành chức năng 
phối hợp với các địa phương thực 
hiện các cơ chế ưu đãi, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp về đất đai, 
về giải phóng mặt bằng cũng như 
rút ngắn thời gian làm các thủ tục, 
hồ sơ. Mặt khác đồng hành cùng 
doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện 
tốt nhất cũng như kịp thời tháo giỡ 
những vướng mắc, khó khăn trong 
suốt quá trình thực hiện các dự án./.

Tiếp theo trang 19
Bức tranh sáng thu hút đầu tư
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Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Sản Xuất
Inox Và Thép Hợp Kim

Ngày 25/12/2019, Công ty TNHH MTV Tân Việt Quang tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy 
Sản xuất inox và thép hợp kim. Đây là Nhà máy Sản xuất Inox và thép hợp kim đầu tiên ở Việt Nam. 
Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí 
Hoàng Đức Thắng, UVBTVTU, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTVTU, Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án nhà máy sản xuất inox 
và thép hợp kim được UBND tỉnh 
cấp giấy phép đầu tư năm 2019 có 
tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng 
với công suất 240.000 tấn thành 
phẩm/năm.

Dự kiến, tiến độ thi công dự án 
khoảng 14 tháng sẽ tạo việc làm 
cho gần 450 lao động trực tiếp ở địa 
phương. Các sản phẩm do Công ty 
sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu như que hàn, dây hàn, dây mạ kẽm, đinh công nghiệp…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính cho biết, năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã tiến 
hành khởi công hơn 30 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 90 ngàn tỷ đồng. Từ nay đến Tết Nguyễn Đán sẽ 
khởi công thêm 9 dự án, đưa tổng số dự án được khởi công lên con số 40, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đối với dự án nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim, với quyết tâm rất cao của Công ty TNHH MTV Tân Việt 
Quang cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, dự án đã hoàn thiện các thủ tục trong thời gian 
ngắn nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn nhà đầu tư tiếp tục thể hiện quyết tâm của mình, tập trung các 
nguồn lực sớm hoàn thành dự án, có những đóng góp đối với ngân sách địa phương. Các đơn vị thi công tập trung 
nhân lực, vật lực, tận dụng thời tiết thuận lợi, khẩn trương thi công, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật. Đồng 
thời giao Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và huyện Hải Lăng tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ Công ty trong quá 
trình thi công, tạo nên sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chính quyền và người dân địa phương./.

Tin, ảnh: P.V

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án.

CÔNG VĂN SỐ 9666/BCT-AP:
Đẩy Mạnh Công Tác Hướng Dẫn Quy Trình Xuất 
Nhập Khẩu Hàng Thủy Sản Đông Lạnh Sang Thị 
Trường Trung Quốc

 
Thời gian gần đây, Bộ Công Thương nhận được báo cáo phản ánh về việc một số DN trong nước gặp vướng 

mắc trong thông quan khi xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chưa 
phân biệt rõ sự khác nhau giữa 2 khái niệm: “sản phẩm thủy sản” và “động vật thủy sinh”. Việc chưa phân biệt rõ 
các khái niệm này khiến doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không đúng chủng loại thủy sản, không làm đúng quy 
trình thông quan và bị cơ quan hải quan Trung Quốc không cho phép thông quan; đặc biệt là các lô hàng thuộc 
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Danh mục thủy sản tươi sống nhưng lại kê khai chứng từ xuất khẩu là hàng đông lạnh.
Bộ Công Thương Việt Nam đã được Hải quan Trung Quốc cung cấp thông tin làm rõ như sau:
(i) Sản phẩm thủy sản chỉ sản phẩm động vật thủy sinh và chế phẩm dùng làm thực phẩm cho người, bao 

gồm các loại động vật như sứa, nhuyễn thể, giáp xác, da gai, cá, lưỡng cư, bò sát, động vật có vú dưới nước và 
các sản phẩm động vật thủy sinh khác; tảo, các loại thực vật biển khác và chế phẩm; không bao gồm động vật 
thủy sinh và các loại động thực vật thủy sinh nhân giống tươi sống;

(ii) Động vật thủy sinh chỉ các loài động vật như cá, nhuyễn thể, giáp xác, sứa, da gai, lưỡng cư tươi sống 
được nuôi trồng hoặc đánh bắt dưới nước, bao gồm tinh dịch và trứng dùng để nhân giống của các sản phẩm này.

Để hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sang Trung Quốc trong thời gian tới được tiến hành thuận lợi, 
Doanh nghiệp có thể tra cứu Danh mục sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc tại Websie khuyencongquangtri.gov.vn./.

Linh An

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Đakrông 4
Ngày 13/12/2019, tại xã Đakrông, huyện Đakrông, Công ty cổ phần Sơn Hải 

Thủy điện Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành dự án Nhà máy Thủy điện Đakrông 4. 
Đây là một trong những công trình được tỉnh Quảng Trị lựa chọn đưa vào danh mục 
các công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2019 nhằm chào mừng kỷ niệm 
30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đây là một trong những công trình được tỉnh Quảng Trị lựa chọn đưa 
vào danh mục các công trình trọng điểm hoàn thành trong năm 2019 nhằm 
chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 – 1/7/2019).

Dự án thủy điện Đakrông 4 nằm trên địa phận 3 xã gồm: xã Đakrông, xã 
Ba Nang, xã Tà Long (huyện Đakrông) gồm có 2 tổ máy, tổng công suất 28 
MW, cấp điện áp 110 KV, đường dây truyền tải dài 7,8km. Toàn bộ thiết bị 
điện, các hệ thống, thiết bị phụ trợ của nhà máy đều là những thiết bị hiện 

đại, chất lượng, tiêu chuẩn châu Âu. 
Dung tích toàn bộ hồ chứa khoảng 
18 triệu m3, điện lượng trung bình 
hàng năm trên 85 triệu kWh, tổng 
mức đầu tư 1.398 tỷ.

Sau gần 2 năm thi công, Nhà 
máy thủy điện Đakrông 4 hoàn 
thành đi vào vận hành đã giải quyết 
việc làm cho hơn 200 lao động địa 
phương và đã đóng góp cho ngân 
sách địa phương hơn 60 tỷ đồng/
năm. Nhà máy Đakrông 4 hoàn 
thành và đưa vào hoạt động đã 
bổ sung nguồn năng lượng cho hệ 
thống lưới điện quốc gia, góp phần 
điều hoà nguồn nước hạ lưu sông 
Đakrông, hạn chế lũ hạ du sông 
Thạch Hãn./.

Tin,ảnh: P.M

Các đại biểu và nhà đầu tư cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Đakrông 4
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Tạp bút:   Hương Quê
Trương Tuấn Thành

Những ngày cuối năm, cái gió lạnh cùng mưa lất phất làm vương trên tóc ai từng hạt trong veo như báo 
hiệu đất trời sắp độ vào xuân.  Ở quê tôi, từ những ngày cuối tháng 12, khi mưa xuân về, khắp những 
con đường nhỏ toả lên mùi hương thơm của mứt gừng nồng nồng, ấm ấm, gợi lại những tháng ngày ấu 

thơ. Vẫn còn nhớ, sau mỗi buổi tan học, anh em tôi đều nhanh chân chạy về nhà để được ngồi bên bếp than hồng 
phụ bà đảo nồi mứt gừng vàng óng và nhanh tay bóc những miếng mứt thơm nồng đang nóng hổi cho vào miệng. 
Cái cảm giác lâng lâng, ấp áp đến lạ thường vẫn còn đọng lại và thức dậy mỗi ngày cuối năm.

Vào độ tháng 7, khi những cơn mưa đầu mùa giăng hạt thì mọi người quê tôi đều tranh thủ cuốc một góc 
vườn nhà mình để trồng gừng. Chỉ sau 5 tháng, một góc vường đã xanh lên vì những bụi gừng được chăm sóc kỹ 
càng. Khi gừng đến độ già nhất định thì được nhổ lên, cạo vỏ và rửa thật sạch, sau đó đem ra thái mỏng, ngâm 
thêm tý muối cho đỡ cay sau đó phơi khoảng một ngày cho ráo nước. 1kg gừng được nấu với 0,5kg đường. Khi 
nấu phải đảo tay thật đều trên bếp than hồng, than đỏ đều, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, như vậy mứt 
mới ngon. Mứt ngon là mứt phải khô và có một lớp phấn trắng phủ ở ngoài, như vậy, cất mới được lâu để ra giêng 
còn thưởng thức.

Công thức làm mứt thì chúng tôi thuộc trong lòng bàn tay nhưng chẳng lúc nào tự mình thực hiện trọn vẹn từ 
đầu đến cuối cả vì năm nào bà cũng làm và chúng tôi chỉ lăng xăng phụ bà. Đứa thêm than, đứa quạt mứt cho 
nguội, đứa đóng vào bao ....và đặc biệt là tranh nhau thử những miếng mứt vụn cuối cùng. Bà bảo không đuợc ăn 
trước vì còn phải cúng tổ tiên và làm quà cho người thân nữa. Nói như thế thôi chứ lúc nào bà cũng phần cho anh 
em tôi một hộp mứt nhỏ «loại hai» để thưởng thức trước Tết.

Trong những ngày Tết dù nhà ai có sắm đủ thứ bánh kẹo sang trọng, đắt tiền đi chăng nữa thì không bao giờ 
thiếu một đĩa mứt gừng nhâm nhi với chén nước chè xanh được pha với gừng tươi, như thế đã thấy ấm áp không 
khí tết cổ truyền của dân tộc rồi. Mà quả thật, trước những món ngon trong ngày tết thì mứt gừng là thứ không 
thể thiếu được. Ăn vài lát mứt gừng giúp ta dễ tiêu hoá thức ăn hơn. Mứt gừng còn có nhiều tác dụng, đó là ngậm 
chữa ho vào ban đêm cho người già và là liệu pháp chống say tàu xe nữa.

Nhớ những năm phải sống xa nhà, trọ học nơi đất người, tôi mới thấy sao nhớ quá miếng mứt gừng quê nhà. 
Một lần lên xe vào trọ học tại Huế, bà dúi vào tay tôi gói mứt gừng để ngậm cho đỡ say tàu xe và cũng là gửi gắm 
chút ấm áp của của bà, của quê hương cho những tháng ngày miệt mài bên trang sách mới. Tuổi thơ chúng tôi 
ấm áp với những kỷ niệm hồn nhiên như thế và tháng năm cứ lặng lẽ trôi đi, những kỷ niệm vần còn đấy mà hôm 
nay, đi giữa biết bao điều mới lạ thì bà không còn nữa. Nhưng như một thông lệ, mỗi độ xuân về, mẹ lại thay bà 
ngồi đảo những nồi mứt vàng ươm, cay nồng và lũ trẻ con của chúng tôi lại thay nhau quạt than, gói mứt, thỉnh 
thoảng lại bốc vụng một miếng cho vào miệng ăn ngon lành. 

Hôm nay, khi đã trưởng thành, không được ngồi bên bếp than hồng như ngày xưa, không được quạt than cho 
bà làm mứt, không được bà dúi vào tay gói mứt nhỏ trước khi lên xe đi công tác xa nhà nữa nhưng mỗi lúc tết đến, 
đâu đây thoang thoảng mùi mứt gừng ấm áp. Vào những ngày cuối năm, hình ảnh của bà và những kỷ niệm tuổi 
thơ của anh em tôi bên bếp than hồng ấm áp ngày nào lại hiện về khiến sóng mũi tôi thấy cay cay. Mẹ con tôi cũng 
không bao giờ quên đặt lên bàn thờ cho bà đĩa mứt gừng tự tay mẹ làm như một món quà quê hương tặng bà nơi 
chính suối, là món quà của người con dâu, người được bà truyền lại nghề làm mứt không thể thiếu trong mỗi độ 
Tết đến, xuân về của mỗi người dân Việt Nam. Chính bằng tình yêu thương bình dị đặt trong những mẻ mứt nồng 
nàn đậm đàtình quê đó. Ngày nay, mứt gừng quê tôi không chỉ xuất hiện gói gọn ở làng nữa, nó còn xuất hiện ở 
nhiều nơi trên khắp đất nước với thương hiệu mứt gừng Mỹ Chánh. Món mứt quê tôi giơ đã nức tiếng khắpcả nước 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH-CN công nhận thương hiệu và đã được cấp giấy chứng nhận, bao bì, nhãn mác. 
Đó là niềm tự hào cho đối với người dân quê tôi.

Có ai đó đã nói rằng: «Chính quê hương đã gói gém cẩn thận những kỷ niệm giúp ta lớn lên theo ngày tháng”. 
Và kỷ niệm ấy cũng bình dị, mộc mạc, ấm áp như cái tình quê vậy./.
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“Sức Khỏe Của Bạn Là Thương Hiệu Của Chúng Tôi”“Sức Khỏe Của Bạn Là Thương Hiệu Của Chúng Tôi”
CHUYÊN PHÂN PHỐI THỰC PHẨM BẢO VỆ

SỨC KHỎE NGỌC SÂM TRƯỜNG XUÂN
CHUYÊN PHÂN PHỐI THỰC PHẨM BẢO VỆ

SỨC KHỎE NGỌC SÂM TRƯỜNG XUÂN

M
Y 

KHUYEN CO.,LTD

Tinh Hoa Hội TụTinh Hoa Hội Tụ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM
MỸ KHUYÊN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM
MỸ KHUYÊN

Facebook: Công ty TNHH thực phẩm Mỹ Khuyên
Website: mykhuyenfamily.com

Facebook: Công ty TNHH thực phẩm Mỹ Khuyên
Website: mykhuyenfamily.com

ĐC: 12A09. TOÀ C. KOSMO. 161 XUÂN LA. TÂY HỒ. HÀ NỘI
   308 LÊ DUẨN, P. ĐÔNG LỄ, TP ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

 HOTLINE: 0915 247 616 - 0983 434 699, TEL: 84 233 3558 787

ĐC: 12A09. TOÀ C. KOSMO. 161 XUÂN LA. TÂY HỒ. HÀ NỘI
   308 LÊ DUẨN, P. ĐÔNG LỄ, TP ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ

 HOTLINE: 0915 247 616 - 0983 434 699, TEL: 84 233 3558 787

NGỌC SÂM TRƯỜNG XUÂNNGỌC SÂM TRƯỜNG XUÂN
1.HỖ TRỢ GIÃN SINH LÝ TÌNH DỤC. 
2. HỖ TRỢ SUY THẬN MÃN. 
3. HỖ TRỢ DI TINH, MỘNG TINH.
4. HỖ TRỢ THẬN ÂM, THẬN ÐƯƠNG HƯ.
5. HỖ  TRỢ TĂNG KÍCH THƯỚC VÒNG MỘT. 
6. HỖ TRỢ ÐIỀU HÒA, RỐI LOẠN NỘI TIẾT. 
7. HỖ TRỢ MẶT TÁI TÀN NHAN, NÁM MÁ. 
8. HỖ TRỢ TIỂU ÐÊM NHIỀU. 
9. HỖ TRỢ BỆNH PHỔI, ÐƯỜNG HÔ HẤP.
10. HỖ TRỢ BỆNH KHỚP. 
11. HỖ TRỢ NGƯỜI GẦY YẾU XANH XAO, TẨM BỔ. 
12. HỖ TRỢ THỪA CÂN BÉO PHÌ, BÉO BỤNG. 

1.HỖ TRỢ GIÃN SINH LÝ TÌNH DỤC. 
2. HỖ TRỢ SUY THẬN MÃN. 
3. HỖ TRỢ DI TINH, MỘNG TINH.
4. HỖ TRỢ THẬN ÂM, THẬN ÐƯƠNG HƯ.
5. HỖ  TRỢ TĂNG KÍCH THƯỚC VÒNG MỘT. 
6. HỖ TRỢ ÐIỀU HÒA, RỐI LOẠN NỘI TIẾT. 
7. HỖ TRỢ MẶT TÁI TÀN NHAN, NÁM MÁ. 
8. HỖ TRỢ TIỂU ÐÊM NHIỀU. 
9. HỖ TRỢ BỆNH PHỔI, ÐƯỜNG HÔ HẤP.
10. HỖ TRỢ BỆNH KHỚP. 
11. HỖ TRỢ NGƯỜI GẦY YẾU XANH XAO, TẨM BỔ. 
12. HỖ TRỢ THỪA CÂN BÉO PHÌ, BÉO BỤNG. 

CAM KẾT
- Không chất bảo quản 
- Không chất tạo màu, tạo mùi 
- An toàn cho người sử dụng

Dùng đúng liệu trình - Không công dụng hoàn lại tiềnDùng đúng liệu trình - Không công dụng hoàn lại tiền
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QUY CÁCH SẢN PHẨM VÁN MDF VRG - Q UẢNG TRỊ
(2mm - 30mm) x 1.220mm x 2.440mm
(2mm - 30mm) x 3.660mm x  2.440mm
(2mm -  30mm) x 2.465mm x 2.440mm
(2mm - 30mm) x 1.830mm x 2.440mm
 50mm x 1.220mm x 2.440mm

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ
MDF VRG - QUANG TRI WOOD JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quán Ngang - Xã Gio Quang - H.Gio Linh - T.Quảng Trị
Điện thoại : 0233.3566978  -  Fax: 0233.560482 

Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn. Website: mdfquangtri.vn

Chi tiết : sản xuất gỗ ván nhân tạo
( MDF, OKAL, VÁN PHỦ VENEER, VENEER,
VÁN PHỦ MELAMIN, VÁN GHÉP THANH VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC TỪ GỖ)
Tổng giám đốc : CAO THANH NAM

Ngành Nghề Kinh Doanh Chính
-Năm 2019 khối lượng sản phẩm sản xuất: 203.000 m3 
-Tổng doanh thu hơn 981 tỉ đồng 
-Lợi nhuận trước thuế trên 36 tỉ đồng
-Nộp ngân sách nhà nước 63 tỉ đồng, trong đó ngân sách địa phương 
55 tỉ đồng.
-Tạo việc làm ổn định cho 398 cán bộ, công nhân với mức lương bình 
quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.
-Công tác môi trường và phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng. 
Riêng trong năm 2019 không để xảy ra sự cố cháy nổ, tình trạng mất 
an toàn, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
-Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh-trật tự, an ninh quốc phòng. Đầu 
năm công ty đã đăng kí đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” hiện 
đang đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn. Tháng 8/2019 đã phối hợp 
với Công an tỉnh phát động phong trào “Doanh nghiệp vững mạnh, địa 
bàn bình yên”.
-Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì công tác an sinh xã hội được 
công ty đặc biệt chú trọng và hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động vì 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2019, công ty đã hỗ trợ 
cho các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 176 triệu đồng.


