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Quảng Trị với vị trí chiến lược điểm đầu cầu trên tuyến Hành lang 
kinh tế Đông - Tây (EWEC); giao điểm huyết mạnh về đường 
bộ, đường sắt, đường thủy, thuận lợi cho giao lưu hai miền Bắc 

- Nam, có tuyến đường xuyên Á gần và thuận lợi nhất để Quảng Trị mở rộng 
hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải quốc tế, phát 
triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Ngành Thương mại hiện nay đạt tỷ trọng 
đóng góp trong tổng GRDP của tỉnh khoảng 8,6%; tổng mức bán lẻ hàng hoá 
và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm 10,07%.

Quảng Trị ngày nay được nhắc đến là một trong những địa phương khá 
thành công trong việc chuyển hóa những bất lợi, khó khăn thành tiềm năng, 
lợi thế. Điều này đã được quyết liệt hành động ngay từ nhiệm kỳ trước và đến 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 càng được phát huy, khẳng định mạnh mẽ thông qua 
việc tỉnh xác định ngành Công nghiệp là một trong 03 trụ cột chính, trong đó 
năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển. Sản xuất công nghiệp - xây dựng 
tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm 2016 - 2020 đạt 
11,42%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI. Trong đó, đã chú trọng phát triển các 
ngành công nghiệp có thế mạnh như: chế biến gỗ, dệt may, chế biến dược 
liệu, năng lượng...

Chọn cực tăng trưởng cho lĩnh vực Công nghiệp là công nghiệp năng 
lượng, nhất là năng lượng tái tạo, đến nay, đã có 19 dự án vận hành thương 
mại với 671,1MW; 03 dự án điện mặt trời với 127MW và 11 dự án thủy điện 
với 167,5MW; tổng công suất: đạt 1.008,5MW. Với ước tính sơ bộ, mỗi MW 
sẽ đóng góp vào ngân sách trung bình 600 triệu đồng/năm; khả năng đóng 
góp hiện tại khoảng 600 tỷ đồng/năm. Tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch 31 
dự án điện gió với 1.177,2MW; 03 dự án điện mặt trời với 127MW; 01 dự án 
Nhà máy nhiệt điện than với 1.320MW, 02 dự án điện khí với 1.840MW và 18 
dự án thủy điện với 260,5MW. Đặc biệt, Dự thảo Quy hoạch Điện VIII trình Hội 
đồng thẩm định quốc gia và Chính phủ đưa điện khí LNG Hải Lăng 1500MW 
vận hành giai đoạn trước năm 2030; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 vẫn giữ 

QUẢNG TRỊ:
    TIỀM NĂNG, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG NHANH VÀ BỀN VỮNG

LÊ TIẾN DŨNG
TUV, Giám đốc Sở Công Thương

nguyên đề xuất của nhà đầu tư với 
quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, 
đồng thời có thể chuyển đổi loại 
hình. Các dự án năng lượng tái tạo 
tỉnh đã đề xuất, dự thảo Quy hoạch 
đã đưa vào Danh mục tiềm năng để 
khai thác trong thời gian tới. Trạm và 
Đường dây 500KV Đông Hà - Lao 
Bảo nhằm giải tỏa công suất các dự 
án năng lượng mới được quy hoạch 
giai đoạn đến năm 2025.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn 
song hành nhiều khó khăn cần trực 
diện nhìn nhận, đó là: Mặc dù nỗ lực 
rất cao nhưng thu hút đầu tư vào phát 
triển hạ tầng công nghiệp, thương 
mại của tỉnh chưa tương xứng với 
tiềm năng hiện có, nhất là hạ tầng 
sân bay, bến cảng; Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
đạt mức tăng trưởng khá nhưng giá 
trị gia tăng khu vực thương mại-dịch 
vụ chưa đạt mức tăng như kỳ vọng. 
Ngành dịch vụ quan trọng logistics, 
chưa thể hiện vai trò trong tăng 
trưởng chung của khu vực thương 
mại - dịch vụ; Quy mô, năng lực 
nền kinh tế còn hạn chế để tham gia 
khai thác hiệu quả từ những thuận lợi 
của Hành lang kinh tế Đông Tây; các 
doanh nghiệp chủ yếu vừa, nhỏ, siêu 
nhỏ, sức cạnh tranh thấp.

Để ngành Công Thương Quảng 
Trị phát triển nhanh và bền vững cần 
thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả 
các giải pháp như sau:

Thứ nhất, đối với lĩnh vực phát 
triển thương mại: Các huyện, thị xã, 
thành phố cần tập trung phát triển 
các trung tâm thương mại, điểm 
thương mại dịch vụ dọc Quốc lộ 1 
và các tuyến tránh Quốc lộ 1, đường 
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Hồ Chí Minh, Quốc lộ 9 và các điểm 
thương mại dịch vụ tại các điểm du 
lịch. Dành quỹ đất thu hút đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 
- dịch vụ, nhất là tại các khu đô thị 
đông dân cư, gắn với du lịch của địa 
phương. Đối với khu vực nông thôn, 
cần quan tâm phát triển hạ tầng 
thương mại nông thôn, tăng cường 
xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và 
nâng cao hiệu quả trong quản lý, 
kinh doanh khai thác chợ.

Theo Quy hoạch phát triển hệ 
thống dự trữ dầu thô và các sản 
phẩm xăng dầu của Việt Nam đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt (Quảng Trị có 3 tổng kho với 
tổng công suất bể chứa 430.000 
m3). Các kho này ngoài chức năng 
kho tuyến sau, còn được quy hoạch 
là kho xăng dầu trung chuyển sang 
Lào. Do đó, cần tạo điều kiện để 
sớm triển khai các dự án này đóng 
góp lớn cho ngân sách tỉnh.

Thu hút đầu tư các trung tâm 
dịch vụ logistics, các tổng kho hàng 
hóa trên Hành lang kinh tế ĐôngTây 
để hiện thực hóa xây dựng Quảng Trị 

trở thành điểm trung chuyển hàng 
hóa của các nước trong khu vực 
vào năm 2030. Thúc đẩy hoạt động 
thương mại biên giới, khai thác hiệu 
quả Hiệp định Thương mại biên giới 
Việt Nam - Lào. Nghiên cứu đề xuất 
Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào 
hình thành Khu kinh tế thương mại 
xuyên biên giới để thúc đẩy phát 
triển kinh tế.

Thứ hai, đối với lĩnh vực phát 
triển công nghiệp: Tập trung đầu tư, 
đổi mới công nghệ trong các ngành 
công nghiệp mũi nhọn của tỉnh; giai 
đoạn 2021-2025, phấn đấu giá trị 
tăng thêm khu vực công nghiệp - 
xây dựng bình quân hằng năm tăng 
11 - 12%.

Thúc đẩy ngành công nghiệp 
chế biến dựa trên nền tảng phát triển 
nông nghiệp. Chú trọng ngành công 
nghiệp sản xuất, chế biến sâu các 
sản phẩm từ gỗ trên vùng nguyên 
liệu hơn 100.000 ha rừng trồng, 
tập trung xây dựng và cấp chứng 
chỉ rừng FSC nhằm đáp ứng yêu 
cầu của thị trường, kể cả với các thị 
trường xuất khẩu khó tính như EU, 
Mỹ... Phát triển vùng nguyên liệu 

gắn với nhà máy chế biến các sản 
phẩm từ cây dược liệu, nhất là các 
sản phẩm xuất khẩu như cây an xoa, 
quế,... Phát triển công nghiệp may 
mặc với lợi thế đất đai, nhân công, 
chuyển dịch lực lượng lao động, gắn 
với Cuộc cách mạng 4.0.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
mới trong sản xuất và xử lý môi 
trường, xây dựng hệ thống xử lý chất 
thải, nước thải tại các khu kinh tế, 
khu và cụm công nghiệp. Phát triển 
bền vững nghĩa là không đánh đổi 
kinh tế với môi trường bằng mọi giá. 
Hình thành khu, cụm công nghiệp hỗ 
trợ thông qua thu hút đầu tư chế biến 
sâu silicat, nguồn nguyên liệu có 
lợi thế trên địa bàn để phục vụ sản 
phẩm cho ngành công nghiệp năng 
lượng, chế tạo kính ô tô, dân dụng, 
công nghiệp điện tử...

Thứ ba, đối với lĩnh vực phát 
triển công nghiệp năng lượng: Tiếp 
tục phấn đấu đạt các mục tiêu theo 
Chương trình hành động số 15-CT/
TU, ngày 27/4/2021 của Tỉnh uỷ 
về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/
TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính 
trị về định hướng Chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045; đồng thời, phấn đấu đưa 
Quảng Trị trở thành Trung tâm năng 
lượng của miền Trung.

Tích cực hỗ trợ dự án điện 

Xem tiếp trang 13

Dự án Điện gió Gelex 2. Ảnh: LA 
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XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CNVCLĐ NGÀNH CÔNG 
THƯƠNG QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH, 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 Bài và ảnh: THIÊN NHÂNSáu tháng đầu năm 2022, dịch  Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp, xung đột ở các nước trên thế giới đã ảnh hưởng lớn 
đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đời sống, 
việc làm của công nhân lao động (CNLĐ) từ đó cũng gặp rất 
nhiều khó khăn. Cùng với ngành Công Thương Quảng Trị, tổ 
chức Công đoàn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để góp 
phần ổn định sản xuất kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế, 
xây dựng lực lượng công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) 
ngành Công Thương ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu trong tình hình mới.

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị hiện có 44 công đoàn cơ 
sở, với 2.708 đoàn viên công đoàn trên tổng số 3.072 CNVC,LĐ. 
Các cấp Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với chuyên môn 

để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC,LĐ, góp phần ổn định 
sản xuất, kinh doanh; đảm bảo thu nhập, đời sống, việc làm; phát triển doanh 
nghiệp, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp 
đã mở rộng thị trường, đầu tư nâng cấp cơ sở sản xuất, tuyển dụng lao động, tạo 
được nhiều việc làm cho CNLĐ. CNVC,LĐ có đời sống, việc làm ổn định, an tâm 
công tác, gắn bó với doanh nghiệp, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát 
triển, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kỳ vọng vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của quê hương.

“Sáu tháng đầu năm 2022, thời điểm về đích thực hiện nghị quyết đại hội 

công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 
2023; Công đoàn Ngành đã bám sát 
chương trình hoạt động toàn khoá, chủ 
đề hoạt động và các nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2022; phối hợp với người 
sử dụng lao động tổ chức tốt các 
hoạt động hướng về cơ sở, đoàn viên, 
CNLĐ, với nhiều hình thức thiết thực, 
hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, 
thu hút CNLĐ tích cực tham gia, Chủ 
tịch Công đoàn ngành Công Thương 
Hoàng Văn Tuân thông tin.

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần 
Du lịch Sài Gòn - Đông Hà Dương Thị 
Hương Xuân cho biết: Dịch Covid-19 
đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 
hoạt động của doanh nghiệp, việc làm, 
thu nhập của CNLĐ. Nhằm chia sẻ khó 
khăn với CNLĐ, Công đoàn đã thường 
xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt kịp 
thời tình hình đời sống, việc làm, thu 

          Công đoàn ngành trao quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
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nhập của CNLĐ. Tham gia với NSDLĐ 
tìm cách tháo gỡ, sắp xếp lại lao động 
trong doanh nghiệp phù hợp với tình 
hình thực tiễn. Kịp thời thăm hỏi, động 
viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn”.

Công đoàn ngành trao quà hỗ trợ 
cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những khó khăn, CĐCS 
Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương 
mại Quảng Trị cũng đã triển khai nhiều 
giải pháp tích cực vì việc làm, đời 
sống của CNLĐ, vì sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp. Chủ tịch 
CĐCS Công ty Cổ phần Tổng công 
ty Thương mại Quảng Trị Nguyễn Thị 
Hạnh Nguyên cho hay: “Công đoàn đã 
làm tốt công tác chăm lo cho CNLĐ, 
là cầu nối để xây dựng mối quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định tại doanh 
nghiệp. Với trách nhiệm cán bộ công 
đoàn cơ sở, chúng tôi đã tập trung 
nghiên cứu về các quy định của pháp 
luật để phối hợp với lãnh đạo công ty 
ban hành nội quy, quy chế phối hợp. 
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ 
chính sách đảm bảo quyền lợi đối với 
CNLĐ. Thường xuyên thăm hỏi, tiếp 
xúc với CNLĐ, qua đó nắm bắt thông 
tin, tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ để 
kịp thời đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo 
công ty những nguyện vọng phù hợp, 
chính đáng của CNLĐ”.

Theo đó, Công đoàn Ngành luôn 
sâu sát cơ sở, làm tốt công tác chăm 
lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của CNLĐ. Tổ chức tốt các phong trào 
thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, 
xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng 
vững mạnh. Hướng dẫn các CĐCS nắm 
bắt tình hình đời sống, việc làm, diễn 
biến tâm tư tình cảm của đoàn viên, 
CNLĐ để kịp thời động viên, hỗ trợ; tích 
cực phối hợp với NSDLĐ thực hiện đảm 
bảo các chế độ, quyền lợi, tổ chức các 
hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho 
CNLĐ. Kịp thời giải quyết những vướng 
mắc, tồn tại, bức xúc trong quan hệ lao 
động; phối hợp với các cơ quan chức 
năng yêu cầu NSDLĐ ở một số doanh 

nghiệp giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho 220 CNLĐ theo quy định của 
pháp luật.

Tổ chức đợt cao điểm chăm lo cho CNLĐ nhân  dịp  Tết  Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022. Công đoàn Ngành đã chi hỗ trợ cho 2.662 CNLĐ (300.000 đ/người), 
đạt tỉ lệ 100% đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, với số tiền 798 triệu đồng. Ngoài 
ra, Công đoàn Ngành đã huy động mọi nguồn lực, sự hỗ trợ của công đoàn cấp 
trên để tập trung chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ảnh 
hưởng do dịch Covid-19, đảm bảo tất cả CNLĐ đều có Tết. Chương trình “Tết 
Sum vầy - Xuân bình an” do Công đoàn Ngành tổ chức ở các doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 đã trao 813 suất quà (trị giá 364 triệu đồng) 
hỗ trợ khó khăn cho CNLĐ.

Cùng với đó, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn từng bước được 
đổi mới, phù hợp với hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Chương 
trình “Một triệu Sáng kiến – nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại 
dịch Covid-19 ” đã thu hút đông đảo CNLĐ tham gia. Các phong trào thi đua yêu 
nước tạo thành đợt thi đua cao điểm trong CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. 

Để tiếp tục xây dựng lực lượng CNVCLĐ ngành Công Thương Quảng Trị phát 
triển vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; “Với tinh thần tiếp tục đổi mới, sáng tạo 
trong tổ chức và hoạt động, quyết tâm thực hiện thành công chủ đề “Chăm lo 
việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục 
tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023” 
chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đoàn viên, CNLĐ, tập trung hướng về cơ sở để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn trong tổ chức hoạt động; tham gia tích cực với chuyên môn tìm biện 
pháp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thường 
xuyên, nâng cao thu nhập cho CNLĐ; thực hiện tốt chế độ chính sách giúp CNLĐ 
yên tâm công tác, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ra 
sức thi đua “Lao động giỏi, lao động  sáng động tạo”; tiếp tục đưa phong trào 
CNVC,LĐ và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; quyết tâm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022”, Chủ tịch Công đoàn ngành Công 
Thương Hoàng Văn Tuân cho biết thêm.

Thường trực Công đoàn ngành trao Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho cán bộ công đoàn cơ sở.
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HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ TRONG
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢNG TRỊ
NGUYỄN HOÀI PHONG

Chánh Thanh Tra Sở Công Thương

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các 
cấp, các ngành, công tác pháp chế phổ biến giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) ngành Công Thương đã có nhiều 
chuyển biến tích cực. Sở Công Thương đã chủ động đổi 
mới hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung pháp 
luật thiết thực, gắn với quyền và nghĩa vụ của người 
dân, doanh nghiệp phù hợp với điều kiện, đời sống xã 
hội vào từng thời điểm để tuyên truyền, phổ biến.

Thông qua công tác 
tuyên truyền, PBGDPL 
đã góp phần nâng cao 

nhận thức pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao 
động; tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác 
chấp hành pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức và người 
lao động trên địa bàn. Đặc biệt, có 
nhiều đơn vị,  doanh nghiệp đã có 
những cách làm hay, sáng tạo, lồng 
ghép giữa các cuộc hội nghị, giao 
ban, cuộc họp…để tuyên truyền, 
PBGDPL từ đó nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền và phổ biến 
cho nhiều đối tượng. Thông qua 
hoạt động tuyên truyền PBGDPL 
góp phần giúp doanh nghiệp nắm 
bắt được chủ trương đường lối, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước 
để thực hiện. Từ việc tuyên truyền, 
PBGDPL với các hình thức linh hoạt, 
đa dạng, nội dung phong phú, phù 
hợp với từng địa bàn, đối tượng kết 
hợp tuyên truyền, phổ biến các quy 
định, Sở Công Thương đã tổ chức 
phổ biến nhiều văn bản pháp luật 
có liên quan đến hoạt động quản lý 
Ngành như: Luật Quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 
trợ; Luật An toàn thực phẩm; Luật 
Tố cáo, Luật Khiếu nại; Luật Phòng, 
chống tham nhũng; Luật Doanh 
nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Điện lực; 
Luật Hoá chất; Luật Thương mại; 
Luật Cạnh tranh; Bộ Luật dân sự; 
Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật 
Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật 
Phòng, chống tác hại rượu bia; Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.... 

cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, đã góp phần triển khai công 
tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về 
nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành 
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở đồng thời đóng góp 
vào công cuộc xây dựng, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, 
vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, đối với công tác quản lý chuyên ngành, có nhiều tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng được phổ biến, hướng dẫn, tập huấn kịp 
thời và thường xuyên đã giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được các chính 
sách, quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép thông qua các buổi họp Chi bộ, giao ban cơ quan. Ảnh: Linh An
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Sở Công Thương đã tổ chức 
tuyên truyền, PBGDPL của Ngành 
bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như: Tổ chức treo băng 
rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về 
Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan; 
phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép 
thông qua các buổi họp chi bộ, giao 
ban cơ quan; tuyên truyền, phổ biến 
các quy định của pháp luật về bảo 
vệ an toàn công trình lưới điện cao 
áp trên địa bàn huyện Hướng Hóa; 
lồng ghép phổ biến pháp luật liên 
quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn phát 
triển sản xuất kinh doanh vào các 
đợt làm việc của cán bộ khi tiếp 
xúc với các doanh nghiệp; tuyên 
truyền hướng dẫn các quy định về 
khuyến công đến các cơ sở công 
nghiệp nông thôn thông qua hoạt 
động kiểm tra, đánh giá các đề án 
khuyến công... 

Nhiệm vụ tuyên truyền, hướng 
dẫn, PBGDPL được Sở Công 
Thương giao cho các báo cáo viên 
pháp luật có chuyên môn, chuyên 
ngành về pháp luật ở các phòng, 
đơn vị thuộc Sở thực hiện. Riêng đối 
với cán bộ thanh tra chuyên ngành, 
ngoài chức năng, nhiệm vụ về công 
tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu xử 
lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, tiếp công dân và phòng, chống 

tham nhũng theo quy định, còn thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng 
dẫn, phổ biến pháp luật. Sở đã giao 
nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL 
gắn liền với việc thực thi công vụ 
của công chức thanh tra. Thanh tra 
chuyên ngành khi thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của mình đã lồng 
ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn 
cho các đối tượng được thanh tra, 
kiểm tra các quy định của pháp luật 
cũng như các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia... có liên quan đến hoạt 
động của Ngành.

Công tác này được xác định là 
nhiệm vụ thường xuyên của hoạt 
động thanh tra, kiểm tra trong việc 
thực thi pháp luật chuyên ngành. 
Đây cũng được xem là hình thức 
phổ biến, hướng dẫn pháp luật 
nhằm hoạt động thực thi pháp luật 
có hiệu quả. Thông qua công tác 
này, việc tuyên truyền, hướng dẫn 
các quy định của pháp luật có liên 
quan được thực hiện một cách trực 
tiếp với những nội dung cụ thể, cần 
thiết mà người dân, doanh nghiệp 
cần cho quá trình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của mình. Hình 
thức tuyên truyền miệng này đóng 
vai trò hết sức quan trọng, người 
tuyên truyền, hướng dẫn phải am 
hiểu pháp luật chuyên ngành để 
hướng dẫn cụ thể, kịp thời gắn liền 

với thời điểm thực thi công vụ.
Nhiệm vụ tuyên truyền, hướng 

dẫn, phổ biến pháp luật còn được 
phát huy tại các buổi tiếp công dân 
mà phần lớn là hướng dẫn về thủ tục 
hành chính, thủ tục pháp lý, giải đáp 
thắc mắc về điều kiện kinh doanh, 
cũng như các quy định trong quá 
trình khởi nghiệp kinh doanh của 
người dân và doanh nghiệp như: An 
toàn thực phẩm; kinh doanh xăng 
dầu, rượu, thuốc lá; bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng; cấp điện sinh 
hoạt... Khi cán bộ tiếp dân thực hiện 
nhiệm vụ này phải đảm bảo nguyên 
tắc kịp thời, chính xác, khách quan.

Việc tích cực thực hiện công 
tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, các tổ chức, cá nhân hoạt 
động trong lĩnh vực Công Thương 
đã tạo chuyển biến về nhận thức 
và chấp hành pháp luật của cán bộ, 
công chức, viên chức trong cơ quan 
và các đơn vị trực thuộc; các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh dần đi vào 
sản xuất, kinh doanh có nề nếp, 
chấp hành tốt các quy định của Nhà 
nước đối với lĩnh vực Công Thương, 
hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý 
thức “Sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật”./.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 
trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Ảnh: Tạ Thị Lài
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TIỀM NĂNG VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 
ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ SỚM 
TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG 
KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀO NĂM 2030

 Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
đã có 32 nhà máy điện năng lượng tái tạo vận hành 
phát điện với tổng công suất lắp đặt 966,5 MW, trong đó 
chiếm tỷ trọng lớn nhất là 19 nhà máy điện gió ở vùng 
phía Tây của tỉnh với tổng công suất 671.1 MW.

Công trình điện gió ở vùng Tây Quảng Trị - Ảnh: ĐT

Để hiện thực hóa mục tiêu 
trở thành Trung tâm năng 
lượng của miền Trung, 

góp phần đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia, tỉnh Quảng Trị đã 
tích cực chủ động, gắn với nhiều 
quyết sách đúng đắn để thu hút 
đầu tư. Nhờ đó, những năm qua, 
vùng đất “nắng và gió khắc nghiệt” 
này đã thu hút mạnh mẽ các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước đến 
đầu tư khai thác phát triển năng 
lượng, nhất là nguồn năng lượng 
tái tạo. Bên cạnh đó, rất nhiều dự 
án năng lượng được các nhà đầu tư 
quan tâm nghiên cứu, khảo sát và 
đề xuất để tỉnh Quảng Trị tổ chức 
xem xét, tổng hợp trình Chính phủ, 
Bộ Công Thương bổ sung vào quy 
hoạch phát triển điện lực, đảm bảo 

cho việc phát triển dự án.  
1. Đối với Thủy điện: Quảng Trị là một trong những tỉnh có tiềm năng 

về thuỷ điện nhỏ. Các dòng sông như Rào Quán, Đakrông, Bến Hải…của 
tỉnh Quảng Trị đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, sông có độ dốc cao, lòng 
sông hẹp, có nhiều ghềnh thác nhỏ.

Theo các quy hoạch được phê duyệt, toàn tỉnh có 17 dự án thuỷ điện 
với tổng công suất 260,5 MW. Ngoài dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị 
có công suất 64 MW do Tổng công ty Phát điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam) quản lý, Quảng Trị có 9 dự án thủy điện nhỏ đi vào hoạt động 
với tổng công suất 103,5 MW, có 7 dự án thủy điện nhỏ đang triển khai xây 
dựng với tổng công suất 93 MW, dự kiến năm 2023 hoặc đầu năm 2024 
hoàn thành phát điện. Có 4 dự án thủy điện nhỏ với tổng công suất 31 MW 
và 01 dự án thủy điện tích năng có công suất khoảng 1.000 MW đang được 
các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu.

2. Năng lượng gió: Gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng khá tốt cho 
việc sử dụng năng lượng, vận tốc gió > 7m/s, xuất hiện ở cả vùng núi phía 
Tây và vùng ven biển. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Năng lượng có 
nhiều đỉnh của sống núi thuộc dãy Trường Sơn có gió rất tốt, vận tốc gió 
nằm trong khoảng 8,5 đến 9,5 m/s, nhưng khả năng tiếp cận những khu 
vực này rất khó khăn. 

NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Phó Trưởng phòng QL Năng lượng
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Với phân chia 3 vùng quy hoạch 
tiềm năng phát triển điện gió và từ 
đề xuất 4 dự án điện gió có tổng 
công suất 110 MW đã được Bộ 
Công Thương phê duyệt Quy hoạch 
phát triển điện gió tỉnh Quảng Trị 
giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 tại Quyết định số 
6185/QĐ-BCT ngày 19/6/2015. 
Đến nay, để khai thác tiềm năng, lợi 
thế của địa phương, tỉnh Quảng Trị 
đã tích cực thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực phát triển điện gió, tiếp tục đề 
xuất và được Bộ Công Thương phê 
duyệt bổ sung quy hoạch thêm 27 
dự án điện gió, với tổng công suất 
1.067,2 MW. Ngoài ra, tỉnh đã trình 
Chính phủ, Bộ Công Thương xem 
xét, bổ sung quy hoạch thêm 54 
dự án điện gió với tổng công suất 
2.883,65 MW và 15 dự án đang 
giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, lập 
hồ sơ bổ sung quy hoạch với tổng 
công suất khoảng 3.410 MW. 

Từ 02 dự án có tổng công suất 
60 MW, được Chủ đầu tư là Tổng 
Công ty Tân Hoàn Cầu đầu tư xây 
dựng và phát điện đạt hiệu quả 
(NMĐG Hướng Linh 2 phát điện 
năm 2017 và Hướng Linh 1 phát 
điện năm 2019). Đây là bước đi đầu 
tiên, là cơ sở và động lực để hiện 
thực hóa tiềm năng, lợi thế về năng 
lượng gió của tỉnh Quảng Trị. Với 29 
dự án đã được phê duyệt quy hoạch 
và UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ 
trương đầu tư, năm 2021 là năm 
đại công trường xây dựng điện gió 
tại Quảng Trị với đồng loạt các dự 
án triển khai. Mặc dù, rất khó khăn 
trước đại dịch covid-19, các nhà 
đầu tư đều đặt mục tiêu phấn đấu 
hoàn thành, đưa vào vận hành trước 
thời điểm 01/11/2021 để được 
hưởng giá ưu đãi 8,5 Uscents/kWh, 
áp dụng 20 năm kể từ ngày vận 
hành thương mại.. Đã có 17 dự án 
điện gió với tổng công suất 611,1 
MW được nghiệm thu phát điện và 

vận hành thương mại thành công 
trước thời điểm 01/11/2021. Hiện 
nay, có 12 dự án điện gió với tổng 
công suất 454 MW, tiếp tục được 
các Nhà đầu tư gấp rút triển khai thi 
công xây dựng, dự kiến năm 2023 
sẽ vận hành thương mại.

3. Năng lượng mặt trời: Theo 
số liệu của Tổng Cục Khí tượng 
thuỷ văn và nghiên cứu quy hoạch 
của Viện Năng lượng, vùng Quảng 
Trị có giờ nắng bình quân năm và 
cường độ bức xạ mặt trời khá cao, 
cả năm có tới hơn 1.910 giờ nắng; 
bức xạ trung bình 4,35 kWh/m2/
ngày. Với điều kiện bức xạ và số giờ 
nắng trên, từ tháng 4 đến tháng 10 
hàng năm đạt các tiêu chí về bức xạ 
và số giờ nắng sử dụng các dàn pin 
mặt trời cho hiệu quả tốt. 

Với đặc điểm địa hình, thổ 
nhưỡng, dọc vùng ven biển Quảng 
Trị có những vùng cát nội đồng vốn 
ít mang lại giá trị kinh tế do người 
dân gặp nhiều bất lợi khi sản xuất 
nông nghiệp; ở vùng cát trắng một 
số xã vùng Đông huyện Gio Linh đã 
gợi mở hướng phát triển mới trên 
những vùng đất khô cằn, nắng gió 
trong tỉnh.. Tỉnh Quảng Trị cũng đã 
thu hút nhiều nhà đầu tư đến Quảng 
Trị phát triển các dự án điện mặt 
trời. Tính đến thời điểm này, tỉnh 
Quảng Trị có 3 dự án điện mặt trời 
với công suất 149,5 MWp đã hoàn 
thành phát điện thương mại. Ngoài 
ra, còn có 19 dự án điện mặt trời 
khác đã được UBND tỉnh trình Bộ 
Công Thương xem xét bổ sung quy 
hoạch với tổng công suất 1.391 
MWp; 2 dự án đang triển khai khảo 
sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch 
với tổng công suất 115 MWp. Ngoài 
ra, điện mặt trời mái nhà cũng được 
người dân và nhiều nhà đầu tư quan 
tâm đầu tư xây dựng theo cơ chế 
khuyến khích của Chính phủ; tính 
đến cuối năm 2021, Quảng Trị có 
741 hệ thống điện mặt trời mái nhà 

với tổng công suất 113,384 MWp 
vận hành phát điện.

4. Các nguồn năng lượng khác: 
Với việc phát triển các dự án năng 
lượng tái tạo như kể trên, Quảng Trị 
cũng đã khởi động những dự án năng 
lượng có quy mô lớn. Tại Khu Kinh 
tế Đông Nam của tỉnh, ngoài dự án 
Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị 
1 với công suất 1.320 MW do Công 
ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi) 
đầu tư, dự kiến vận hành thương mại 
vào năm 2025-2026; các dự án điện 
khí cũng được thu hút đầu tư, như dự 
án Nhà máy điện tua bin khí chu trình 
hổn hợp Quảng Trị có công suất 340 
MW đã được Thủ tướng Chính phủ 
bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh và đồng ý giao cho Công ty 
Gazprom EP Intẻnational B.V. (thuộc 
Tập đoàn Gaprom - Liên bang Nga) 
làm chủ đầu tư dự án, sử dụng khí 
từ mỏ Báo Vàng ngoài khơi bờ biển 
Quảng Trị. Đầu năm 2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ 
Công Thương và UBND tỉnh Quảng 
Trị bổ sung Trung tâm Điện khí LNG 
Hải Lăng (Quảng Trị) vào quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia; trong đó 
bổ sung giai đoạn 1 quy mô công 
suất 1.500 MW vào quy hoạch điện 
VII điều chỉnh, tiến độ đưa vào vận 
hành năm 2026 - 2027, giai đoạn 2 
của dự án (3.000 MW) sẽ được xem 
xét cụ thể trong Quy hoạch điện VIII; 
nguồn khí cung cấp cho dự án điện 
khí nói trên là khí nhập khẩu và có 
tính đến khả năng khai thác các mỏ 
khí tự nhiên ngoài khơi tỉnh Quảng 
Trị như Kèn Bầu, Báo Vàng…Dự án 
Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng do 
tổ hợp nhà đầu tư bao gồm các đơn 
vị: Tập đoàn T&T Group, Công ty 
Điện lực Nam Hàn Quốc -  KOSPO, 
Tổng Công ty khí Hàn Quốc - KOGAS 
và Tổng Công ty năng lượng Hanwha 
- HEC đến từ Hàn Quốc làm chủ đầu 
tư dự án.
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Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị 
cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Công Thương xem xét, bổ 
sung vào quy hoạch phát triển điện 
lực Quốc gia (Tổng sơ đồ điện VIII) 
Dự án Nhà máy điện khí LN Hải 
Lăng 1 - Quảng Trị với công suất 
1.500 MW do Liên danh Công ty 
TNHH Tài Tâm - Công ty CP Đầu 
tư và kinh doanh BĐS Thăng Long 
đề xuất.

Các dự án này được tỉnh Quảng 
Trị xác định là dự án năng lượng 
trọng điểm của tỉnh, cần được ưu 
tiên đầu tư nhằm tạo động lực sớm 
đưa tỉnh Quảng Trị trở thành Trung 
tâm năng lượng của khu vực miền 
Trung và làm tiền đề, động lực cho 
các dự án trong Khu Kinh tế Đông 
Nam như Cảng Mỹ Thủy, Khu công 
nghiệp đa ngành, logistic…sớm đi 
vào xây dựng và hoạt động.

Đối với phát triển điện sinh khối, 
thực tế cho thấy tiềm năng năng 
lượng sinh khối ở tỉnh Quảng Trị 
là khá lớn. Nguồn năng lượng khí 
sinh học là nguồn nhiên liệu được 
dùng để đun nấu, thắp sáng và sản 
xuất điện năng. Nguồn nguyên liệu 
để sản xuất khí sinh học là các loại 
chất hữu cơ có nguồn gốc động vật, 
các loại phụ phẩm cây trồng thích 
hợp với công nghệ sản xuất khí 
sinh học. Năng lượng khí sinh học 
không chỉ là nguồn nhiên liệu năng 
lượng rất hữu ích mà còn là một 
trong những giải pháp chủ yếu bảo 
vệ môi trường nông thôn. Điều này 
đặc biệt quan trọng vì Việt Nam nói 
chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng có 
80% dân sống ở nông thôn và chăn 
nuôi ngày càng phát triển theo xu 
thế tập trung. Đến nay, tỉnh Quảng 
Trị đã đề xuất bổ sung vào Tổng sơ 
đồ điện VIII với 02 dự án có công 
suất 80 MW.

Đối với năng lượng biển - Quảng 
Trị có gần 75 km chiều dài đường 
bờ biển với hàng triệu km2 mặt biển 

rộng lớn có khả năng khai thác sử 
dụng các nguồn năng lượng biển 
như năng lượng gió trên biển, năng 
lượng sóng biển, thủy triều, năng 
lượng dòng hải lưu, nhiệt biển… 
nhưng rất tiếc là cho đến nay chưa 
có điều tra cơ bản nên chưa đánh 
giá được chính xác tiềm năng các 
nguồn năng lượng nói trên.

5. Lưới điện truyền tải: Song 
song với việc phát triển các dự 
án nguồn điện, hệ thống lưới điện 
truyền tải có vai trò hết sức quan 
trọng. Để tăng cường năng lực lưới 
điện, phục vụ truyền tải các nhà 
máy điện gió khu vực Tây Quảng 
Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức làm 
việc với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) để chỉ đạo các đơn vị 
trong ngành tập trung thi công, đẩy 
nhanh tiến độ và đã hoàn thành các 
dự án trước điểm tháng 10 năm 
2021, đó là Trạm biến áp 220kV 
Lao Bảo (2x250MVA) và đường dây 
220kV Đông Hà - Lao Bảo (mạch 
kép dây phân pha ACSR-2x400), 
khả năng tải 2 mạch đường dây 
xấp xỉ 1.000MW; đường dây 110kV 
mạch kép Đông Hà - Lao Bảo (nâng 
dây dẫn AC-185 thành dây phân 
pha AC-2x185), khả năng tải xấp xỉ 
300MW. Tuy nhiên, xét toàn bộ các 
nguồn năng lượng tái tạo và thủy 
điện đã có quy hoạch vào vận hành 

(1.440MW) sẽ xuất hiện quá tải lưới 
điện 220kV/110kV nội vùng. Vì vậy, 
để giải tỏa hết công suất của các 
dự án điện gió phía Tây Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị đã đề xuất xây dựng 
dự án Trạm biến áp 500kV Lao Bảo 
và đường dây 500kV Đông Hà - Lao 
Bảo và bổ sung xây dựng mới Trạm 
cắt 500kV Quảng Trị 2 tại Cam Lộ, 
chuyển tiếp mạch 3,4 Đường dây 
500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đảm 
bảo tiến độ truyền tải công suất, 
nâng độ tin cây cung cấp điện và 
giảm tổn thát điện năng lưới  truyền 
tải; 2 dự án Trạm biến áp 500kV này 
tiến độ hoàn thành trước năm 2025, 
đã được Bộ Công Thương bổ sung 
vào Quy hoạch Tổng sơ điện VIII và 
đang trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Đối với dự án Đường dây và 
Trạm biến áp 500kV Quảng Trị 1 
đang được Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung (CPMB) 
gấp rút thực hiện các thủ tục đầu tư 
để cuối Quý III/2022 khởi công xây 
dựng công trình.

Với việc xây dựng hoàn thành 3 
Trạm biến áp 500kV nói trên trước 
giai đoạn 2025, sẽ tạo cơ hội và 
động lực cho các nhà đầu tư sớm 
triển khai xây dựng hoàn thành 
các dự án năng lượng đã được 
quy hoạch và cơ sở đảm bảo cho 
việc giải tỏa công suất các dự án 

Trạm biến áp 220 kV – 2x250MW  Lao Bảo đã vận hành năm 2021- Ảnh: Đ.T
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năng lượng đã được tỉnh Quảng 
Trị trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Công Thương phê duyệt bổ sung 
quy hoạch.

Phát huy lợi thế của vùng đất 
nắng và gió khắc nghiệt, tỉnh Quảng 
Trị đang quyết tâm biến những bất 
lợi của thiên nhiên trở thành động 
lực và dư địa phát triển kinh tế theo 
hướng bền vững. Theo tính toán, 
tổng nguồn năng lượng của Quảng 
Trị khoảng trên 18.000 MW (trong 
đó điện gió khoảng 7.500 MW, điện 
khí 6.340 MW, điện mặt trời khoảng 
1.400 MW, điện sinh khối khoảng 
200 MW, nhiệt điện 1.320 MW, thủy 
điện vừa và nhỏ khoảng 300 MW và 
thủy điện tích năng 1.000 MW…)
Trên cơ sở này, tỉnh Quảng Trị xác 
định khu vực năng lượng lớn: điện 
gió ở phía Tây của tỉnh và điện khí 
ở Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Ngày 27/4/2021, Tỉnh ủy Quảng 
trị đã ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/
TW của Bộ Chính trị về định hướng 
Chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đây là Chương trình quan trọng để 
tỉnh kêu gọi phát triển ngành công 
nghiệp năng lượng bền vững. Tỉnh 
phấn đấu phát triển các dự án năng 
lượng trên địa bàn đến năm 2025 
đạt công suất phát điện trên 3.000 
MW, giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 
8.000 - 10.000 MW, sau năm 2030 
có khoảng trên 10.000 MW, nhằm 
góp phần tích cực tăng thu ngân 
sách địa phương, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở 
để Quảng Trị hướng đến trung tâm 
năng lượng của miền Trung vào 
năm 2030. Vì vậy, tỉnh tiếp tục kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 
ngành Trung ương sớm phê duyệt 
bổ sung các dự án năng lượng của 

tỉnh đã trình vào quy hoạch điện 
lực quốc gia làm cơ sở để tỉnh triển 
khai, kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư 
có năng lực cho giai đoạn tiếp theo. 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị 
quyết tâm cải thiện môi trường 
đầu tư trên cơ sở đúng pháp luật, 
tạo sự thân thiện, an toàn, hiệu quả 
cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu 
cơ hội đầu tư tại địa phương; định 
hướng lựa chọn nhà đầu tư lớn, tầm 
cỡ trên cơ sở sử dụng ít tài nguyên, 
sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra 
nhiều việc làm, các sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao.

Phát triển công nghiệp năng 
lượng đang được xem là trụ cột quan 
trọng để Quảng Trị có điều kiện phát 
huy vai trò của mình trong liên kết 
vùng. Đặc biệt, thông qua hệ thống 
truyền tải năng lượng quốc gia, 
Quảng Trị sẽ có điều kiện tiếp tục 
phát triển các vùng phụ tải để hình 
thành Trung tâm công nghiệp chế 
biến, trên nền tảng nền nông nghiệp 
hữu cơ và nông nghiệp sạch. Chính 
vì vậy, tỉnh quyết tâm đồng hành 
với nhà đầu tư triển khai xây dựng 
các dự án năng lượng đã được quy 
hoạch, đồng thời ưu tiên thu hút đầu 
tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế 
Đông Nam Quảng Trị làm hạt nhân 
phát triển công nghiệp. Với các dự 
án năng lượng đang và sẽ triển khai 
thực hiện, Quảng Trị đang dần trở 
thành “điểm tập trung” nhiều dự 
án quy mô lớn về năng lượng, hạ 
tầng, du lịch... Đây sẽ là “đòn bẩy” 
để sớm đạt mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh 
có trình độ phát triển thuộc nhóm 
trung bình cao của cả nước và trở 
thành Trung tâm năng lượng của 
miền Trung vào năm 2030 như Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 
Trị lần thứ XVII đã đề ra./.

khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với 
1.500MW, đưa vào vận hành thương 
mại trước năm 2030 để đồng bộ với 
sử dụng mỏ khí Kèn Bầu và triển khai 
các giai đoạn tiếp theo; đưa khoảng 
1.000 MW các dự án năng lượng tái 
tạo (điện gió, điện sinh khối), khoảng 
1.700 MW thủy điện tích năng, điện 
gió ngoài khơi, năng lượng hydrogen 
vào Quy hoạch điện VIII để triển khai 
đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 
2025 - 2030.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh 
tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
các nhà đầu tư triển khai hoàn thành 
các dự án năng lượng đã được phê 
duyệt quy hoạch; trong đó có 12 dự 
án điện gió với tổng công suất 454 
MW và 7 dự án thủy điện với tổng 
công suất 93 MW. Hỗ trợ EVN đầu tư 
các trạm và đường dây 110 kV Cam 
Lộ, Tà Rụt, Triệu Phong, trạm 500 
kV Hải Lăng, trạm và đường dây 500 
kV Đông Hà - Lao Bảo để đồng bộ 
giải tỏa công suất các dự án năng 
lượng giai đoạn 2022 - 2025. Đồng 
thời, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ 
sung quy hoạch và triển khai đầu tư 
các dự án điện gió với tổng quy mô 
công suất khoảng 1.800 MW.

Năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn giữ vị trí 
41/63 tỉnh, thành phố trong cả nước 
nhưng chỉ số thành phần Tính năng 
động của chính quyền tỉnh, chỉ số 
gia nhập thị trường, chi phí không 
chính thức, chi phí thời gian và Dịch 
vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng khá. 
Phát huy những yếu tố này là động 
lực quan trọng không chỉ thu hút 
đầu tư đối với ngành Công Thương 
mà còn các lĩnh vực khác, góp phần 
thúc đẩy Quảng Trị thực sự phát triển 
nhanh và bền vững./.

Tiếp theo trang 5
QUẢNG TRỊ:TIỀM NĂNG, ĐỊNH HƯỚNG....
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ĐẨY MẠNH KẾT NỐI ĐƯA HÀNG VIỆT
 TỚI TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG

 Bài và ảnh: THỤC QUYÊN

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm 
đưa sản phẩm Việt đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để đưa cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào cuộc sống, Sở 
Công Thương đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, các trang thông tin điện tử. Chỉ đạo Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Đông Hà tiếp tục duy 

trì mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại siêu thị CoopMart Đông Hà. Bên 
cạnh đó, thông qua hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp UBND 
các huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tác động tích cực đến nhận thức của 
người tiêu dùng về khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, đánh giá đúng về chất lượng, 
thương hiệu của hàng hóa Việt Nam, tạo chuyển biến trong ý thức tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh

Cùng với công tác tuyên truyền, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến 
thương mại cũng được Sở Công Thương tập trung triển khai. Cụ thể, đã tổ chức hoạt động giới thiệu bán hàng 
các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị năm 2021 với 27 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT, Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh tham gia với 25 gian hàng. Qua đó, 
thúc đẩy việc hợp tác, tạo mối liên kết cung ứng hàng hóa, nguyên liệu giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt, thực 
hiện đề án hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê, cao dược liệu, thủy hải sản, các sản phẩm 

Hàng Việt luôn được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn
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OCOP, Sở đã tập trung triển khai 
các hoạt động như tư vấn, đào tạo, 
hướng dẫn xây dựng và áp dụng 
hệ thống ISO 22000:2018 cho lĩnh 
vực sản xuất, cung ứng sản phẩm; 
kiểm nghiệm sản phẩm; đăng ký 
mã số mã vạch; truy suất nguồn 
gốc sản phẩm; thiết kế in ấn bao bì 
nhãn mác. Các sản phẩm sau khi 
được hỗ trợ đã hoàn thiện, nâng 
tầm giá trị, sản lượng tiêu thụ nhiều 
hơn, thị trường tiêu thụ được mở 
rộng hơn như cà phê của Công ty 
TNHH Pun Coffee, Công ty TNHH 
xuất nhập khẩu Nam Hải CNS, hồ 
tiêu của HTX hồ tiêu Vĩnh Linh, cao 
dược liệu An Xuân, tinh dầu của Cơ 
sở sản xuất nông sản Vĩnh Linh, 
bún gạo Vạn Linh, miến gạo của 
Cơ sở sản xuất Loan Hảo, bột ngũ 
cốc, cốm gạo lứt, muối cá lá, trà 
đậu đen xanh lòng. 

Xác định hỗ trợ doanh nghiệp 
đưa hàng hóa vào các hệ thống 
siêu thị là một trong những kênh 
hiệu quả để khai thác thị trường 
tiêu thụ nội địa và nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng Việt 
trước các sản phẩm nhập khẩu, 
Sở Công Thương đã chủ trì, phối 
hợp siêu thị Coopmart Đông Hà tổ 
chức Tuần lễ kết nối để phân phối 
sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 
cấp tỉnh vào hệ thống siêu thị và 
cửa hàng nông sản trên địa bàn 
tỉnh năm 2021, thời gian từ ngày 
19 – 25/11/2021. Các sản phẩm 
trưng bày được chia theo các nhóm 
sản phẩm gồm: chế biến thủy hải 
sản như nước mắm, muối cá lá; 
nhóm sản phẩm chế biến từ cây 
dược liệu như cao cà gai leo, cao 
lá vằng, trà túi lọc các loại, rượu 
men lá, tinh dầu thiên nhiên, dầu 
gội thảo dược, nước súc miệng 
thảo dược; sản phẩm nông sản 
như cam K4, thanh long, bưởi da 
xanh, hồ tiêu, gạo sạch và chế biến 
từ nông sản như bún sạch, bánh 

canh tươi, dầu lạc, các loại trà thảo 
mộc, trà đậu đen xanh lòng, cốm 
gạo lứt rong biển, các loại bánh 
quy tinh bột nghệ, bánh cốm, bánh 
gạo mè quê, ngũ cốc, muối đậu 
sả. Tại tuần lễ kết nối, đã có 47 
biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ 
sản phẩm giữa các nhà sản xuất, 
cung cấp và các nhà phân phối, 
tiêu thụ được ký kết. Bên cạnh đó,  
tiếp tục phát triển, nhân rộng mô 
hình điểm trưng bày, giới thiệu các 
sản phẩm đặc trưng tại các điểm di 
tích, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. 
Năm 2021, Sở Công Thương đã 
hỗ trợ Công ty TNHH Nhiên Thảo 
tổ chức Cửa hàng giới thiệu sản 
phẩm đặc trưng và OCOP của tỉnh 
tại thành phố Đông Hà. Điểm trưng 
bày nhằm hỗ trợ kết nối, tiêu thụ 
các sản phẩm OCOP của tỉnh; giúp 
các doanh nghiệp, HTX và các cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn quảng bá, trưng bày giới thiệu 
sản phẩm mở rộng thị trường tiêu 
thụ. Qua đó, đã góp phần giúp các 
doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu thị 
trường, nhu cầu, tâm lý mua sắm, 
giá cả hàng hóa để từng bước xây 
dựng kênh phân phối, mở rộng thị 
trường, tạo dựng uy tín với người 
tiêu dùng. 

Cùng với việc chỉ đạo, hướng 
dẫn các doanh nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh, Sở Công Thương 
đã phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan tổ chức thực hiện quyết 
liệt công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, nhất là công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả nhằm tạo môi 
trường kinh doanh lành mạnh, môi 
trường tiêu dùng an toàn, góp phần 
thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh phát triển; tạo niềm tin, uy tín 
và khuyến khích người dân trên địa 
bàn tỉnh tiêu dùng hàng Việt Nam. 

Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Nguyễn Hữu Hưng cho 

biết, để tiếp tục triển khai hiệu quả 
cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời 
gian tới, Sở Công Thương sẽ đa 
dạng hóa công tác tuyên truyền, 
vận động để các cấp, các ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh và người 
dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa và nội 
dung của cuộc vận động. Thông 
qua nguồn vốn khuyến công, xúc 
tiến thương mại hỗ trợ các doanh 
nghiệp đổi mới máy móc thiết bị, 
mạnh dạn áp dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
cải tiến mẫu mã, xây dựng thương 
hiệu hàng Việt, hàng địa phương 
trên thị trường. Tổ chức và vận 
động các doanh nghiệp tham gia 
Hội chợ với chủ đề “Người Việt ưu 
tiên dùng hàng Việt”, khuyến khích 
các doanh nghiệp, nhà phân phối 
ưu tiên bán hàng hóa Việt Nam sản 
xuất, đưa hàng hóa Việt Nam về thị 
trường nông thôn, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa thông qua hệ thống 
bán lẻ của các doanh nghiệp phân 
phối hàng tiêu dùng trên địa bàn 
tỉnh. Tổ chức thực hiện xây dựng 
các điểm giới thiệu, bán sản phẩm 
OCOP và hỗ trợ, kết nối sản phẩm 
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
của tỉnh vào các siêu thị, chuỗi bán 
lẻ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, lực 
lượng liên quan tăng cường công 
tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
chống buôn bán hàng lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, hàng 
hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; 
tăng cường công tác quản lý thị 
trường, công tác an toàn vệ sinh 
thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động khuyến mãi nhằm bảo 
vệ hàng hóa sản xuất trong nước, 
tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho 
hàng Việt Nam trên thị trường./.



Đặc San Công Thương - Số 1 (42) - 6/202216

Quản Lý
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Với số lượng khá lớn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 
vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và thi công công 
trình, nhu cầu sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh ngày càng 

tăng. Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 14 đơn vị sử 
dụng VLNCN phục vụ khai thác đá, thi công công trình và hủy nổ bom mìn, 
vật liệu chưa nổ sau chiến tranh vì mục đích nhân đạo. Bao gồm, 5 đơn vị 
nổ mìn theo hộ chiếu (vận chuyển VLNCN từ nhà cung ứng đến công trình, 
không  xây dựng kho bảo quản  VLNCN); 9  đơn  vị  có kho chứa VLNCN 
với tổng công suất kho 66 tấn. Trong đó, có 5 đơn vị khai thác đá đang 

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư đặc 
biệt, có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt do tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ như cháy nổ, tai nạn, trật tự an toàn 
xã hội… Do vậy, công tác quản lý VLNCN, kiểm tra, 
giám sát các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh 
có sử dụng VLNCN luôn được cơ quan chức năng thực 
hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Công tác kiểm tra VLNCN tại Công ty CP Thiên Tân được thực hiện thường xuyên 

 Bài và ảnh: LÊ AN

sử dụng kho cố định, 1 đơn vị thi 
công công trình đang sử dụng kho 
lưu động. Riêng đối với 3 tổ chức 
gồm dự án RENEW, dự án MAG và 
Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại 
tỉnh Quảng Trị hiện đang thuê kho 
của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để bảo 
quản thuốc nổ và phụ kiện nổ với số 
lượng sử dụng khoảng 1 tấn thuốc 
nổ/năm/tổ chức. Số lượng VLNCN 
các đơn vị đã sử dụng trong năm 
2021 là hơn 370 tấn thuốc nổ công 
nghiệp, khoảng 370.000 kíp nổ và 
gần 245.000 m dây cháy chậm, 
dây nổ, dây dẫn nổ các loại. 

Thực hiện nghiêm công tác 
quản lý hoạt động sản xuất, sử dụng 
VLNCN, Sở Công Thương đã tăng 
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cường phối hợp với Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội, Phòng 
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 
Cứu nạn cứu hộ và Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
- Công an tỉnh tổ chức thẩm định và 
cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp cho các doanh nghiệp 
có nhu cầu sử dụng VLNCN trên địa 
bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 
2021, đơn vị đã thụ lý hồ sơ và cấp 
giấy phép sử dụng VLNCN cho 6 
đơn vị, gồm cấp mới 7 giấy phép và 
cấp lại 7 giấy phép; tiếp nhận thông 
báo sử dụng VLNCN của 3 đơn vị 
làm dịch vụ nổ mìn trên địa bàn 
tỉnh. Thường xuyên kiểm tra các 
điểm nổ mìn và công tác đảm bảo 
an toàn khi khai thác mỏ, thi công 
công trình tại các đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát, các đơn 
vị đều sử dụng VLNCN đúng quy 
trình, mục đích, địa điểm và đảm 
bảo an toàn. Lập đầy đủ hộ chiếu nổ 
mìn. Hồ sơ, sổ sách theo dõi xuất, 
nhập VLNCN được ghi chép rõ ràng, 
đầy đủ thông tin. Đa số cán bộ, 
công nhân lao động làm việc liên 
quan đến VLNCN đã được đào tạo 
nghề thợ mìn; huấn luyện kỹ thuật 
an toàn sử dụng VLNCN, huấn luyện 
về an toàn lao động, phòng cháy 
chữa cháy và đã được cấp chứng 
chỉ, giấy chứng nhận theo quy định. 
Về nổ mìn, ngoài việc lập phương 
án cụ thể, kiểm định máy móc thiết 
bị theo yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, các đơn vị còn không ngừng 
nâng cao công nghệ theo hướng 
giảm thiểu tác động tới môi trường. 
Trang bị bảo hộ lao động và các 
phương tiện phòng cháy chữa cháy 
đầy đủ. Chính vì vậy, trong những 
năm qua, việc sử dụng VLNCN  trên 
địa bàn tỉnh luôn đảm bảo an toàn, 

chưa để xảy ra tình trạng thất thoát, 
tai nạn hay sự cố đáng tiếc. Đặc 
biệt, để hạn chế tối đa các vụ thất 
thoát, mất VLNCN, Sở Công Thương 
đã yêu cầu các đơn vị sử dụng kho 
bảo quản VLNCN nghiêm túc thực 
hiện các biện pháp an toàn đối với 
kho VLNCN như: đổ bê tông (mác 
200) bao quanh tường nhà kho, 
có chiều cao áp trần, chiều dày tối 
thiểu 20 cm; khuyến khích các đơn 
vị lắp camera giám sát toàn bộ kho; 
khuyến khích chuyển sang thực 
hiện nổ mìn bằng hộ chiếu. Nhờ đó, 
việc quản lý, sử dụng VLNCN đã đi 
vào quy củ, đảm bảo việc khai thác 
đúng quy trình, quy chuẩn và đạt 
hiệu quả cao. Không để xảy ra thất 
thoát, mất VLNCN. 

Giám đốc Sở Công Thương Lê 
Tiến Dũng cho biết, khó khăn nhất 
hiện nay trong việc quản lý VLNCN 
là việc một số đơn vị thi công công 
trình được Bộ Công Thương cấp giấy 
phép sử dụng VLNCN và giấy phép 
dịch vụ nổ mìn, Bộ Quốc phòng cấp 
giấy phép sử dụng VLNCN chỉ cần 
thông báo bằng văn bản với UBND 
cấp tỉnh, thành phố trước khi tiến 
hành nổ mìn. Các đơn vị này thường 
thực hiện nổ mìn trong thời gian 
ngắn, trong khi theo quy định hiện 
nay thì cơ quan chức năng chỉ được 
tiến hành hậu kiểm 1 lần/năm/1 đơn 
vị nên nếu các đơn vị trên sử dụng 
VLNCN vào đầu năm hoặc sau đợt 
kiểm tra định kỳ 6 tháng thì cơ quan 
chức năng phải đợi đến đợt kiểm tra 
sau mới được tiến hành hậu kiểm. 
Trong khi đó các đơn vị này vẫn tiến 
hành nổ mìn nhưng cơ quan chức 
năng không đánh giá, kiểm soát 
được những vấn đề an toàn, an ninh 
trật tự, phòng cháy chữa cháy. Điều 
này dẫn đến nguy cơ gây tai nạn, 

mất an toàn, an ninh trật tự; tiềm 
ẩn nguy cơ thất thoát, mất trộm 
VLNCN và địa phương phải chịu 
trách nhiệm. 

Theo ông Dũng, để siết chặt 
quản lý VLNCN, Sở Công Thương 
đã xây dựng phương án phối hợp 
với các đơn vị liên quan và các địa 
phương trong việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến cho các 
tổ chức, cá nhân và người dân trên 
địa bàn tỉnh về việc phòng, chống 
cháy nổ, sử dụng VLNCN. Tăng 
cường phối hợp trong công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
quy định pháp luật về phòng, chống 
cháy nổ, đảm bảo an toàn trong 
hoạt động vận chuyển, bảo quản, 
sử dụng VLNCN. Kịp thời phát hiện, 
hướng dẫn khắc phục, xử lý nghiêm 
những tồn tại, vi phạm; đảm bảo 
tính thực thi của pháp luật. Định kỳ 
tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật 
chuyên ngành về công tác an toàn 
cho các đối tượng quản lý, người 
lao động liên quan đến hoạt động 
VLNCN tại các doanh nghiệp. Đồng 
thời, yêu cầu các doanh nghiệp phải 
xây dựng phương án, triển khai các 
kế hoạch đảm bảo an toàn trong 
sản xuất kinh doanh, đặc biệt là kế 
hoạch ứng cứu khẩn cấp, báo cáo 
đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn; 
đổi mới công tác quản lý, thường 
xuyên duy tu, sửa chữa, nâng cấp, 
đồng bộ trang thiết bị. Tổ chức đào 
tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 
tổ chức huấn luyện an toàn; bổ 
nhiệm, sắp xếp công việc phù hợp 
với từng vị trí, chuyên môn, đặc biệt 
là cán bộ chuyên trách về VLNCN. 
Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất 
việc xảy ra tai nạn, sự cố, thất thoát 
VLNCN gây mất an toàn, ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự an toàn xã hội./.
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VƯƠN TẦM SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Nếu sản xuất sản phẩm công nghiệp hàng loạt có yếu tố 
công nghệ, dây chuyền thiết bị luôn đóng vai trò quan trọng, 
quyết định đến chất lượng, sản lượng, giá thành sản phẩm với 
các sản phẩm công nghiệp nông thôn yếu tố tâm huyết của 
người chủ sẽ dẫn dắt việc xây dựng, phát triển sản phẩm. Đây 
chính là đứa con tinh thần, là mạch sống của doanh nghiệp cơ 
sở sản xuất nông thôn.

Bài và ảnh: Thanh An

T rong những năm 
qua, khi đời sống 
xã hội nhiều mặt 

của địa phương được nâng lên thì 
mức độ quan tâm phát triển các 
sản phẩm phục vụ đời sống cũng 
được  nhiều hơn. Nhiều cơ sở, 
doanh nghiệp đã nhạy bén biến 
một số lợi thế tự nhiên, con người 
thành những sản vật đặc trưng 
của địa phương. Đó là kết quả của 
sự nỗ lực từ phía các cơ sở, doanh 
nghiệp và sự hỗ trợ của các cấp 
các ngành đã tạo ra phong trào 
hăng hái phát triển các sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, 

sản phẩm OCOP, qua đó ngày 
càng có nhiều sản phẩm được ra 
đời, liên tục được cải tiến, làm mới 
hình thức, mẫu mã, nâng cao chất 
lượng, sản lượng.

Năm 2022, Hội đồng Bình 
chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã 
chọn ra 22 bộ sản phẩm của 19 
doanh nghiệp, cơ sở để chứng 
nhận là sản phẩm công nghiệp 
nông thôn cấp tỉnh. Đây chưa hẳn 
là những sản phẩm tốt nhất của 
địa phương, nhưng chắc hẳn đây 
là những sản phẩm kết tinh đầy 
đủ kỹ thuật sản xuất, sự sáng tạo 

và tâm huyết nhất của các cơ sở, 
doanh nghiệp đã tạo ra. Bên cạnh 
một số sản phẩm mới được các 
doanh nghiệp phát triển thời gian 
gần đây: trà túi lọc rau má, tía tô, 
mướp đắng, thảo mộc, trà hòa tan, 
hạt dưa, muối cá, bột rau củ quả 
sấy lạnh… thì một số sản phẩm 
khác như tinh dầu thiên nhiên, cà 
phê túi lọc, cao dược liệu, bánh 
lọc, mộc mỹ nghệ… đã được 
“làm mới” cả chất lượng đến bao 
bì đóng gói. Các sản phẩm này đã 
được người tiêu dùng kiểm chứng 
về chất lượng và doanh nghiệp 
cũng đang có những bước chuẩn 
bị tiếp cận thị trường lớn.

Để sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu của tỉnh ngày càng 
phát triển về số lượng, đa dạng về 
chủng loại và có thị trường rộng lớn 
thì từ cơ sở, doanh nghiệp đến các 
cơ quan, tổ chức cần chung tay góp 
sức và xây dựng chiến lược phát 
triển bền vững.

Trước hết, các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất cần xác định thị trường 
mục tiêu của sản phẩm là gì, sau đó 
xây dựng các chiến lược, kế hoạch để 
tiếp cận và đáp ứng các yêu cầu của 
thị trường. Trong đó, cần thiết phải 
áp dụng các công cụ quản lý, điều 
hành sản xuất thông minh, chuẩn 
hóa quy trình hướng tới quy mô sản 
xuất hiện đại. Đồng thời, phải chuẩn 
bị các hành trang về pháp lý phù hợp 
với từng thị trường nhất định, đảm 
bảo cho quyền lợi và định hướng 
đúng đắn khi hợp tác kinh doanh với 
các đối tác khác nhau.

Một số sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022
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Bài và ảnh: HỒ NGUYÊN KHA

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà 
nước cần tập trung hỗ trợ đào tạo, 
tập huấn các kỹ năng mềm cho 
doanh nghiệp, phù hợp với yêu 
cầu mở rộng quy mô sản xuất, 
phát triển thị trường. Có nghĩa là, 
việc sản xuất ngày càng mở rộng, 
lượng hàng sản xuất ngày càng 
tăng, khách hàng ngày càng nhiều 
thì doanh nghiệp không thể điều 
hành sản xuất kinh doanh theo 
phương thức lạc hậu, mà cần có 
sự thay đổi cơ bản từ việc quản lý, 
điều hành cho tới phát triển các 
mối quan hệ nhằm đáp ứng mục 
tiêu. Chưa kể, trong xu thế hiện 
nay, tốc độ thay đổi nhiều mặt 
trong các hình thức kinh doanh 
quá nhanh, nên yêu cầu các 
doanh nghiệp phải nhạy bén, có 
phương thức tiếp cận sự thay đổi 
phù hợp, nhanh chóng thích ứng.

Ngoài ra, việc liên kết sẽ là xu 
thế tất yếu và sống còn đối với 
các sản phẩm. Khi phát triển sản 
phẩm ở quy mô lớn, các doanh 
nghiệp không thể tự cung tự cấp 
nguyên liệu cho đơn vị mình để 
đảm bảo các đơn hàng lớn, các 
doanh nghiệp địa phương cũng 
cần liên kết để đảm bảo giá bán 
không quá chênh lệch, phá giá. 
Doanh nghiệp sản xuất cũng phải 
liên kết với các doanh nghiệp 
thương mại, đặc biệt là thương 
mại điện tử nhằm tăng cường sự 
xuất hiện hình ảnh sản phẩm của 
mình trên thị trường. Nếu muốn 
vươn tầm ra thế giới thì cần liên 
kết, hỗ trợ từ các tổ chức xúc tiến, 
xuất khẩu. Những thay đổi từ tư 
duy đến cách thức vận hành của 
doanh nghiệp, với sự hỗ trợ tích 
cực, chung tay của các cơ quan, 
tổ chức đồng hành cùng với doanh 
nghiệp thì việc vươn tầm cho các 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
địa phương sẽ sớm đạt được./.

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN 
CHO CÁC KHU,

CỤM CÔNG NGHIỆP

Nhu cầu sử dụng điện để sản xuất công nghiệp 
tăng cao nhờ thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa 
bàn Quảng Trị. Để đáp ứng điện lượng cho khu công 
nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), Công ty Điện 
lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã nỗ lực đầu tư hạ tầng 
lưới điện để cấp điện an toàn, tin cậy.

H iện nay, lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn Quảng 
Trị đã được đầu tư mới và cải tạo nâng cấp. Tháng 6/2020, 
ngành điện đã đóng điện thành công đường dây 220 kV Huế 

- Đông Hà - Đồng Hới. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã đóng điện thành công lần lượt các hạng mục công 
trình đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo và TBA 220 kV Lao Bảo. 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cũng đã hoàn thành dự án 
nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo.

PC Quảng Trị đóng điện Trạm biến áp Quán Ngang kịp thời cung cấp điện
cho các dự án sản xuất – kinh doanh ở KCN Quán Ngang 
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Việc hoàn thành sớm các 
công trình này đã kịp thời giải tỏa 
toàn bộ công suất các nhà máy 
thủy điện, điện mặt trời và đặc 
biệt là tất cả các nhà máy điện 
gió khu vực Hướng Hóa vận hành 
trước thời điểm 1/11/2021 với 
công suất gần 700 MW. Hiện nay, 
đường dây 500kV mạch 3 Vũng 
Áng - Dốc Sỏi - Pleiku đoạn qua 
Quảng Trị đang được hoàn thiện. 
Cùng với sự tích cực chủ động 
của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và 
ngành điện đã mở ra một thời kỳ 
mới cho việc xây dựng Quảng Trị 
thành Trung tâm năng lượng của 
miền Trung.

Nhờ đầu tư đồng bộ hạ tầng 
lưới điện nên PC Quảng Trị luôn 
đảm bảo cung ứng điện an toàn 
liên tục cho các nhà đầu tư và 
người dân trên địa bàn tỉnh, trong 
đó có nhiều nhà đầu tư triển khai 
các dự án điện gió ở khu vực miền 
Tây Quảng Trị. Riêng tại các KCN, 
CCN, PC Quảng Trị đã hoàn thành 
5 dự án cấp điện cho nhà máy 
sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu 
nội, ngoại thất Tiến Phong tại CCN 
Cam Thành; nhà máy sản xuất 
tinh dầu và hóa phẩm Moonway 
tại KCN Nam Đông Hà; nâng công 
suất cấp điện nhà máy sản xuất 
gạch không nung và bê tông 
Thành Hưng tại KCN Nam Đông 
Hà; cấp điện cho nhà máy bia 
quốc tế TTC tại CCN Cam Tuyền 
hay cấp điện cho nhà máy sản 
xuất thiết bị văn phòng từ gỗ Long 
Hoàng Phát tại CCN Cam Hiếu…

Trong năm 2020, PC Quảng Trị 
đã đầu tư xây dựng hệ thống điện 
và nghiệm thu đóng điện 6 công 
trình với khối lượng gồm 750 m 
đường dây trung áp 22kV, 6 trạm 
biến áp có tổng công suất 2.250 
kVA với tổng mức đầu tư gần 4,3 

tỉ đồng để cấp điện cho Nhà máy 
sản xuất phân bón NPK Bình Điền 
Quảng Trị (KCN Quán Ngang); Nhà 
máy may Triệu Phong, Nhà máy 
chế biến gỗ rừng trồng Đức Hùng 
(CCN Đông Ái Tử); Nhà máy sản 
xuất ván bóc và ván ghép Hiếu 
Anh, Nhà máy chế biến gỗ và lò 
sấy Thiên Ân (CCN Cam Thành); 
Nhà máy gạch tuynel Hải Lăng 
(CCN Hải Thượng). Tổng Giám 
đốc Công ty CP gỗ MDF VRG 
Quảng Trị Cao Thanh Nam cho 
biết: “Nhờ PC Quảng Trị quan tâm 
đầu tư hạ tầng lưới điện và luôn 
đảm bảo cung cấp nguồn điện 
an toàn, liên tục nên hoạt động 
sản xuất - kinh doanh của doanh 
nghiệp luôn đảm bảo tăng trưởng, 
đóng góp vào sự thành công của 
doanh nghiệp. Bởi nếu nguồn điện 
không ổn định sẽ ảnh hưởng đến 
tiến độ sản xuất, gây thiệt hại rất 
lớn cho doanh nghiệp nên PC 
Quảng Trị chính là đối tác tin cậy 
của công ty.

Gần đây, lãnh đạo PC Quảng 
Trị có buổi làm việc với Công 
ty TNHH Liên doanh Phát triển 
Quảng Trị (QTIP) và Công ty CP 
Công nghệ Xây dựng ACUD Việt 
Nam bàn về phương án cấp điện 
tại dự án KCN Quảng Trị. Dự án 
đầu tư có diện tích 481,2 ha tại 
thị trấn Diên Sanh, xã Hải Lâm 
và xã Hải Trường thuộc huyện 
Hải Lăng với tổng vốn đầu tư hơn 
2.000 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 
là 50 năm. Theo thiết kế, tổng 
công suất biểu kiến toàn dự án là 
150MVA, được phân kỳ thành ba 
giai đoạn. Theo đó, PC Quảng Trị 
đề nghị Công ty TNHH Liên doanh 
Phát triển Quảng Trị là chủ đầu tư 
dự án KCN Quảng Trị cần dự báo 
chi tiết phụ tải phát triển theo từng 

giai đoạn để ngành điện có cơ sở 
kiến nghị bổ sung quy hoạch và 
đầu tư lưới điện đảm bảo đồng bộ 
và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 
của dự án.

Giám đốc PC Quảng Trị Phan 
Văn Vĩnh khẳng định: “Để hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong các KCN, 
CCN, PC Quảng Trị đã phối hợp với 
Sở Công Thương, Trung tâm phục 
vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị 
xây dựng hoàn thiện quy trình giải 
quyết các thủ tục hành chính cấp 
điện trung áp theo cơ chế một cửa 
liên thông điện tử trên Cổng Dịch 
vụ công và Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. Do đó 
đã tạo điều kiện cho khách hàng, 
nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sử 
dụng dịch vụ một cách thuận lợi.

Bên cạnh công tác đầu tư, PC 
Quảng Trị luôn chú trọng công tác 
bảo đảm cung cấp điện an toàn, 
chất lượng ổn định phục vụ hiệu 
quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh 
của các doanh nghiệp đang hoạt 
động ở các KCN, CCN. Các doanh 
nghiệp này trước khi đi vào hoạt 
động đã được PC Quảng Trị phối 
hợp với chính quyền địa phương 
tạo điều kiện về mặt bằng nhằm 
xây dựng hệ thống điện cung ứng 
thuận lợi đến địa điểm sản xuất-kinh 
doanh của doanh nghiệp. Trong thời 
gian tới, PC Quảng Trị sẽ bám sát 
các nhu cầu của các nhà đầu tư để 
rà soát các nguồn lực, xây dựng lộ 
trình kế hoạch đầu tư nguồn và lưới 
điện theo hướng chủ động, đồng 
bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của 
tất cả các nhà đầu tư. PC Quảng Trị 
luôn đảm bảo cung ứng điện cho 
các dự án lớn mà tỉnh và các nhà 
đầu tư đã và đang triển khai trên địa 
bàn tỉnh”./.
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DOANH NGHIỆP NỖ LỰC 
PHỤC HỒI SẢN XUẤT

Bài và ảnh: BÁ THUẦNSau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ đại dịch covid-19, khi 
trở lại trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp trên địa 
bàn Quảng Trị đã chủ động xây dựng kịch bản sản xuất kinh 
doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, 
tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều 
giải pháp đồng bộ, đặc biệt có những điều chỉnh kịp thời, phù 
hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao 
năng lực sản xuất, tăng doanh thu, lợi nhuận và giải quyết 
việc làm cho người lao động. 

Lao động ngành may tăng cao so với năm 2021

Công ty TNHH Dệt 
may Thời Đại đóng 
tại huyện Triệu Phong 

được thành lập và đi vào hoạt động 
từ năm 2020, chuyên gia công các 
sản phẩm áo quần xuất khẩu sang 
các nước Châu Âu. Trong thời gian 
dịch covid-19 xảy ra, Công ty hoạt 
động cầm chừng, doanh thu sụt 
giảm, công nhân phải nghỉ việc. Từ 
khi dịch được kiểm soát, chuyển 
qua trạng thái bình thường mới, 

Công ty đã nhanh chóng ổn định tổ 
chức, tìm kiếm nguồn nguyên liệu, 
ký các đơn hàng, đặc biệt tạo điều 
kiện cho công nhân trở lại làm việc 
cũng như thu hút thêm lao động 
mới. Bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc 
Công ty cho hay: Tuy vẫn còn gặp 
không ít khó khăn nhưng từ đầu năm 
2022 đến nay, lượng công nhân đã 
tăng lên 145 người, gấp đôi so với 
trước đây và sản lượng cũng tăng 
lên hơn 2 lần.  

Ông Lê Văn Tuyển, Giám đốc 
Nhà máy viên nén năng lượng Cam 
Lộ cho biết: Nhà máy thuộc Công ty 
Cổ phần Tổng Công ty Thương mại 
Quảng Trị là đơn vị chế biến gỗ đầu 
tiên trên địa bàn tỉnh tham gia chuỗi 
hành trình sản phẩm gỗ FSC - CoC. 
Hàng năm nhà máy sản xuất viên 
gỗ nén các loại đạt gần 5.000 tấn 
và 1.500m3 xẻ, góp phần tạo công 
ăn việc làm cho hơn 120 lao động 
tại nhà máy và hàng trăm hộ dân 
tham gia trồng rừng. Tuy nhiên, thời 
gian qua, do ảnh hưởng của dịch 
covid-19, Nhà máy gặp không ít 
khó khăn. Bước vào giai đoạn bình 
thường mới, đơn vị đã tổ chức sản 
xuất phù hợp, tiết giảm các chi phí, 
đặc biệt tìm kiếm thêm nhiều đối tác 
để tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. 

Có thể nói, sau khi dịch 
Covid-19 được kiểm soát, nhất 
là từ khi có Nghị quyết số 128/
NQ-CP, ngày 11/10/2021 của 
Chính phủ, các doanh nghiệp đã 
chủ động triển khai các biện pháp 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh và từng 
bước phục hồi sản xuất. Nhờ vậy, 
chỉ số sản xuất công nghiệp trong 
6 tháng đầu năm tăng 8,87% so 
với cùng kỳ năm trước, trong đó 
một số sản phẩm duy trì được 
mức tăng trưởng khá so với tháng 
cùng kỳ năm trước như: Điện sản 
xuất tăng 67,16%; săm xe các loại 
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tăng 65,05%; dăm gỗ tăng 54,49%; 
quặng inmenit tăng 26,21%, quặng 
zincon tăng 21,47%, gỗ cưa, gỗ 
xẻ tăng 19,07% . Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng đạt 13.126,26 tỷ đồng, tăng 
11,16% so với cùng kỳ năm trước. 
Số lượt khách lưu trú tăng 34,43% 
so với cùng kỳ năm trước; số lượt 
khách du lịch theo tour tăng 3,67%. 
Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm số 
doanh nghiệp thành lập mới tăng 
22,29% và số doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động tăng 28,40%. Bà 
Thái Thị Hồng Minh, Phó Giám 
đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: 
Có được điều đó, trước hết phải 
khẳng định rằng các doanh nghiệp 
đã thường xuyên chủ động nắm bắt 
tình hình dịch covid-19, linh hoạt 
xây dựng các phương án sản xuất, 
kinh doanh thích ứng với trạng thái 
bình thường mới. Bên cạnh đó, các 
cấp, các ngành đã thực hiện các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
và triển khai nhiều giải pháp đồng 

bộ thực hiện “mục tiêu kép” vừa 
phòng, chống dịch, vừa phát triển 
kinh tế; Đặc biệt, luôn lắng nghe và 
có những điều chỉnh kịp thời, thích 
ứng trạng thái bình thường mới, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp phục hồi sản xuất kinh 
doanh như về tiếp cận tài chính, 
phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, 
tư vấn nâng cao kỹ năng, chuyển 
đổi ngành nghề lao động, lĩnh vực 
kinh doanh mới và liên kết tham gia 
chuỗi giá trị. 

Hiện nay, tuy đa số doanh 
nghiệp đã cơ bản trở lại sản xuất 
kinh doanh ổn định, tuy nhiên vẫn 
đang gặp phải một số khó khăn, 
nhất là đứt gãy chuỗi cung ứng, 
chuỗi sản xuất. Bên cạnh đó, khi 
khôi phục sản xuất, doanh nghiệp 
còn phải tiếp tục đối diện vấn đề nội 
tại đó là thiếu nguồn vốn để duy trì 
hoạt động sản xuất, nợ đọng, một 
số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 
thuộc các ngành thương mại và 
dịch vụ tạm ngưng hoạt động. Theo 

ông Võ Văn Hưng Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết: Đến nay nền kinh tế trở 
lại trạng thái bình thường mới, các 
doanh nghiệp đã bước đầu phục hồi 
sản xuất, kinh doanh ổn định nhưng 
vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo 
gỡ để có thể vận hành thông suốt, 
tạo đà tăng trưởng. Trong thời gian 
tới, điều quan trọng là cần tiếp tục 
triển khai đồng bộ, kịp thời và có 
hiệu quả các nhóm giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp. Trong đó, các 
cấp, các ngành thường xuyên nắm 
bắt tình hình, đồng hành và tháo 
gỡ những vướng mắc, khó khăn, 
nhất là trong tình hình giá các loại 
nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao. 
Bên cạnh đó, thực hiện kịp thời các 
chính sách hỗ trợ của Chính phủ 
cho các doanh nghiệp có điều kiện 
để nâng cao năng lực sản xuất, kinh 
doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu 
thụ sản phẩm, tăng doanh thu, lợi 
nhuận và giải quyết việc làm cho 
người lao động./.

Công nhân Nhà máy viên nén năng lượng hăng say lao động, sản xuất
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PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH
 “MỖI XÃ PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM”

Bài và ảnh: THANH LÊThực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm” (OCOP), huyện Hải Lăng đã và đang tích 
cực triển khai nhiều giải pháp, qua đó từng bước 
khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để 
xây dựng các sản phẩm đặc trưng thành sản 
phẩm OCOP, bước đầu đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận.

Tổ hợp tác (THT) sản xuất bánh tét mặt trăng thôn Đại An Khê, 
xã Hải Thượng hiện có 20 thành viên. Thời gian qua, sản 
phẩm bánh tét mặt trăng đã trở nên nổi tiếng bởi sự độc đáo, 

chất lượng thơm ngon. Không chỉ tiêu thụ tại địa phương trong mỗi dịp lễ, 
tết, đến nay bánh tét mặt trăng đã có mặt tại nhiều địa phương trong tỉnh và 
trong nước, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên của THT.

Cuối năm 2021, sản phẩm bánh tét mặt trăng Đại An Khê được chứng 
nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Việc đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP đã khẳng định được chất lượng của bánh tét mặt trăng, đồng 
thời giúp người tiêu dùng thêm yên tâm hơn khi sử dụng. Sau khi tham gia 
chương trình OCOP, sản phẩm bánh tét mặt trăng ngày càng được nhiều 
người tiêu dùng biết đến, việc tiêu thụ thuận lợi hơn.

Tổ trưởng THT sản xuất bánh 
tét mặt trăng thôn Đại An Khê 
bà Hoàng Thị Kim Cúc cho biết: 
“Việc được chứng nhận là sản 
phẩm OCOP đã đem lại nhiều 
thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm 
bánh tét mặt trăng của THT. Đặc 
biệt, dịp cuối năm 2021, THT đã 
tiêu thụ số lượng sản phẩm bánh 
kỷ lục, số lượng tăng gấp khoảng 
1,5 lần so với những năm trước 
đó. Nhằm đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, giữ vững thương hiệu 
bánh tét mặt trăng, trong quá trình 
sản xuất, các thành viên của THT 
luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn 
về đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Khâu chọn nguyên liệu từ 
nếp, đậu xanh, thịt, rau ngót đến 
lá chuối gói bánh đều được thực 

Bánh tét mặt trăng thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ  khi được chứng nhận là sản phẩm OCOP 
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hiện kỹ càng để bánh có chất 
lượng thơm, ngon, đồng thời đảm 
bảo thẩm mỹ cho sản phẩm”.

Để thực hiện hiệu quả chương 
trình OCOP, huyện Hải Lăng đã 
thành lập Ban điều hành và Tổ 
giúp việc chương trình OCOP 
huyện, đồng thời tổ chức quán 
triệt, triển khai các chủ trương, kế 
hoạch và văn bản chỉ đạo của cấp 
trên liên quan đến chương trình 
OCOP thông qua các cuộc họp, 
hội nghị…

Công tác thông tin, tuyên truyền 
được các cấp, các ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở 
thực hiện thường xuyên, đa dạng, 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; thông qua các lớp học nghị 
quyết các cấp, hội nghị phổ biến 
chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, các cuộc 
họp liên quan đến công tác xây 
dựng nông thôn mới...

Mặt trận và đoàn thể các cấp 
đã chủ động tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, vận động đoàn 
viên, hội viên và Nhân dân tham 
gia chương trình. Hội Liên hiệp 
phụ nữ huyện, xã đã chủ trì tổ 
chức hội chợ, điểm trưng bày sản 
phẩm giới thiệu sản phẩm OCOP.

Để triển khai thực hiện chương 
trình OCOP, UBND huyện Hải Lăng 
còn chỉ đạo Ban điều hành, Tổ 
giúp việc huyện tổ chức khảo 
sát, đánh giá 51 sản phẩm đặc 
trưng hiện có của địa phương 
để ban hành kế hoạch thực hiện 
trong từng giai đoạn. Ngoài ra, 
huyện cũng khuyến khích các sản 
phẩm đặc trưng, chủ lực tham gia 
chương trình để được tư vấn, phát 
triển thành sản phẩm OCOP.

Hằng năm, huyện ban hành 
văn bản gửi các xã, chủ thể để 
đề nghị xây dựng ý tưởng, từng 

bước hoàn thiện sản phẩm để 
đăng ký dự thi. Đồng thời, tranh 
thủ nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 
chương trình OCOP kết hợp với 
kinh phí sự nghiệp của huyện để 
hỗ trợ phát triển, hoàn thiện các 
sản phẩm tham gia chương trình 
OCOP. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 
sản phẩm, in tem truy xuất nguồn 
gốc, giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, máy móc thiết bị, bao bì 
và nhãn mác.

Các lớp tập huấn về kỹ thuật 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
cũng được huyện Hải Lăng quan 
tâm. Qua đó tạo điều kiện cho các 
tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham 
gia các lớp tập huấn về kiến thức 
kinh doanh, chương trình OCOP 
do các sở, ngành tổ chức. Địa 
phương chủ động phối hợp với 
các cơ sở đào tạo, đơn vị tư vấn 
tập huấn giúp cho các cơ sở, các 
hộ sản xuất về các thủ tục pháp 
lý để hoàn thiện sản phẩm; đồng 
thời, hỗ trợ các sản phẩm tham 
gia các hội chợ triển lãm trong 
tỉnh, huyện. Hằng năm, huyện đã 
bố trí một phần kinh phí từ nguồn 
vốn khuyến công địa phương để 
hỗ trợ phát triển sản phẩm. Các 
hoạt động xúc tiến thương mại 
được thực hiện chủ yếu thông qua 
các hội chợ.

Với những cách triển khai phù 
hợp, chương trình OCOP trên địa 
bàn huyện Hải Lăng đã thực sự 
đi vào thực tế và mang lại hiệu 
quả thiết thực. Nhờ vậy, giai đoạn 
2018 - 2021, toàn huyện có 12 
sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp 
tỉnh, trong đó riêng năm 2021 có 
5 sản phẩm gồm: Bánh tét mặt 
trăng Đại An Khê, xã Hải Thượng; 
bánh lọc Huệ của Cơ sở sản xuất 
Bánh lọc Huệ, xã Hải Chánh; ném 
Hải Dương của THT Thuần Việt, xã 

Hải Dương; nước mắm Mỹ Thủy 
của THT sản xuất nước mắm 
Mỹ Thủy, xã Hải An và Ruốc bột 
Bà Vầy của Cơ sở sản xuất ruốc 
Trương Thị Vầy, xã Hải Khê.

Đây là các sản phẩm đặc trưng, 
tiêu biểu và mang những nét đại 
diện cho văn hóa, tập quán, thế 
mạnh của mỗi vùng, địa phương 
trong huyện; có khả năng mở rộng 
và liên kết sản xuất đến nhiều thành 
phần; tạo việc làm cho nhiều người 
dân tại địa phương.

“Để tiếp tục triển khai có hiệu 
quả chương trình OCOP, trong thời 
gian tới, huyện Hải Lăng sẽ tập 
trung công tác đào tạo, tập huấn. 
Tổ chức các lớp tập huấn chuyên 
sâu về phát triển sản phẩm tại các 
địa phương nhằm hỗ trợ các chủ 
thể sản xuất có điều kiện tham gia. 
Đồng thời ban hành cơ chế, chính 
sách cụ thể cho chương trình 
OCOP để hỗ trợ, tạo động lực thúc 
đẩy sâu rộng và đồng bộ; hỗ trợ 
phát triển theo hướng gia tăng giá 
trị nhằm khai thác sản phẩm thế 
mạnh, đặc trưng của địa phương, 
tạo tiền đề cho phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập người dân.

Thực hiện đổi mới hình thức, 
phương pháp xúc tiến thương mại 
để quảng bá các sản phẩm chủ 
lực thông qua các cuộc hội chợ, 
triển lãm. Hình thành các điểm 
bán hàng, trung tâm OCOP để 
giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm 
OCOP (đạt 3 sao trở lên) ở cấp 
tỉnh và cấp huyện. Đẩy mạnh việc 
đưa sản phẩm OCOP lên nhiều 
kênh bán hàng nhằm tăng cường 
kết nối cung cầu”, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Hải Lăng Dương Viết 
Hải thông tin thêm./. 
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Bài và ảnh: LÊ ANTháng 12/2021, tin vui đến với Công ty TNHH Pun 
Coffee khi sau hơn 2 năm đàm phán, đơn vị đã ký kết 
thành công hợp đồng xuất khẩu lô cà phê Arabica 
Khe Sanh đầu tiên với Công ty TL Group LLC, có trụ 
sở tại Hoa Kỳ. Đây là niềm tự hào không chỉ riêng cho 
cà phê đặc sản Quảng Trị mà còn của cà phê đặc sản 
Việt Nam.

Chia sẻ về cơ duyên đến với cà phê, chị Lương Ngọc Trâm, Giám 
đốc Công ty TNHH Pun Coffee (Pun Coffee) cho biết, sau hơn 
10 năm chế biến gia công cà phê nhân xanh cho các doanh 

nghiệp khác, năm 2019, chị cùng chồng là anh Phan Hồng Phong quyết 
định thành lập Công ty TNHH Pun Coffee. Thay vì tiếp tục theo con đường 
thu mua và chế biến cà phê, vợ chồng chị quyết định tập trung vào mảng 
cà phê nhân chất lượng cao, thuộc nhóm cà phê đặc sản và cà phê rang 
xay. “Mục tiêu của chúng tôi là sản xuất cà phê đặc sản theo hướng “từ 
nông trại đến tách cà phê”, mang đến cho người dùng cuối cùng những hạt 
cà phê đặc sản thơm ngon nhất”, chị Trâm chia sẻ.

Ý tưởng là vậy nhưng khi bắt tay vào thực hiện, vợ chồng chị đối mặt với 
vô vàn khó khăn. Vùng cà phê nguyên liệu suy giảm do một thời gian dài giá 
cà phê xuống thấp nên người trồng bỏ bê, không chăm sóc. Việc sử dụng 
các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học hết sức tùy tiện. Thu hái 
khi quả cà phê chưa chín, bị trộn lẫn quá nhiều tạp chất, kể cả đất đá. Một 
số người còn ngâm cà phê trong nước cho nặng trước khi bán. Với quyết 
tâm xây dựng thương hiệu cho cà phê Khe Sanh, vợ chồng chị bắt đầu từ 
việc vận động, thuyết phục người trồng cà phê ở xã Hướng Phùng, huyện 

Hướng Hóa thay đổi thói quen trồng 
cà phê truyền thống như không sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn 
chế bón phân hóa học; chăm sóc, 
thu hái cà phê đúng cách và cam 
kết thu mua với giá cao gấp 1,5 - 2 
lần so với giá thị trường để người 
dân yên tâm sản xuất.

Ban đầu chỉ có vài nông hộ nghe 
theo nhưng dần dần người dân thấy 
được lợi ích lâu dài, bền vững của 
sản phẩm cà phê sạch nên đã tự 
giác thực hiện. Đến nay, ngoài nông 
trại sẵn có, vợ chồng chị đã xây 
dựng mô hình liên kết với khoảng 
45 hộ trồng cà phê tại địa phương, 
trong đó chủ yếu là người đồng bào 
dân tộc Vân Kiều theo phương thức 
cà phê sạch từ khâu trồng, chăm 
sóc, thu hái… để đảm bảo nguyên 
liệu chế biến.

Để có sản phẩm cà phê đặc 
sản đạt chuẩn, vợ chồng chị còn 
đầu tư hệ thống phơi nhà màng, hệ 
thống máy tách quả tươi, máy xát 
quả phục vụ sản xuất cà phê sạch; 

Đưa Cà Phê Arabika Khe Sanh
Vào Thị Trường Hoa Kỳ

Chế biến cà phê đặc sản tại Công ty TNHH Pun Coffee 
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Ngày 05/6/2022, Chi đoàn Sở Công Thương phối hợp 
với Đoàn Thanh niên xã Triệu Lăng tổ chức xây dựng công 
trình ánh sáng đường quê tại thôn Ba Tư nhằm góp phần 
giúp xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đẩy nhanh tiến độ về 
đích nông thôn mới trong năm 2022.

Công trình có chiều dài 2 km gồm 24 trụ/24 bóng đèn 
với tổng kinh phí 80 triệu đồng do Chi đoàn Sở Công Thương 
hỗ trợ; đoàn viên, thanh niên 2 đơn vị trực tiếp thi công. Đây 
là lần thứ 4 Chi đoàn Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng công 

trình ánh sáng đường quê cho các địa phương với tổng chiều dài công trình 10 km với tổng kinh phí 150 triệu đồng, 
góp phần làm sáng, sạch, đẹp các tuyến đường nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Cao Lương

Chi Đoàn Sở Công Thương Quảng Trị  Hỗ Trợ 80 Triệu Đồng 
Xây Dựng Công Trình Ánh Sáng Đường Quê Tại Thôn Ba Tư

tham dự các khóa đào tạo về sơ chế cà phê nhân xanh, rang xay cà phê… Quy trình chế biến cà phê đặc sản 
cũng rất kỳ công. Cụ thể, quả cà phê thu hái phải chín đỏ 100%, không úng, không nẫu; quá trình ủ, lên men và 
pH được kiểm soát chặt chẽ. Phơi trên sàn lưới trong nhà kính. Sau đó được nhặt lỗi như đen, nâu, sâu, vỡ trước 
khi đưa vào rang thành phẩm. Đặc biệt, kỹ thuật viên rang cà phê phải được đào tạo và đạt chứng nhận rang tiêu 
chuẩn của Hiệp hội cà phê đặc sản quốc tế (SCA).

“Sau 2 năm thành lập, năm 2021, chúng tôi đã đăng ký tham dự cuộc thi “Cà phê đặc sản Việt Nam 2021” và 
đã đoạt giải Nhất với sản phẩm cà phê Arabica chế biến Natural với 84,5 điểm; sản phẩm cà phê Arabica chế biến 
Honey cũng đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản với 81,68 điểm. Ngoài ra, sản phẩm của Nhóm cà phê đặc sản Quảng 
Trị mà Pun Coffee và 3 người khác lập nên cũng đoạt giải Nhì với 84 điểm. Năm 2022, 3 mẫu cà phê của Pun 
Coffee tiếp tục nằm trong Top 10 cà phê đặc sản tại cuộc thi Viet Nam Amazing cup 2022 dòng cà phê Arabica. 
Thành tích này đã chứng minh cà phê Quảng Trị là vùng cà phê đặc sản tiêu biểu của Việt Nam”, chị Trâm không 
giấu được vẻ tự hào cho biết.

Hiện tại, ngoài dòng sản phẩm chủ đạo là cà phê arabica catimor trái đỏ tại địa phương, Pun Coffee còn cung 
cấp cà phê robusta, blend coffee (arabica và robusta) dành cho pha máy, pha phin, pha drip - coldbrew… Bên 
cạnh cung cấp cho các resort, các chuỗi cửa hàng Shin, Mountain perl, Purio, Hương Việt…, sản phẩm của Pun 
Coffee còn được xuất khẩu sang thị trường Nga, Nhật Bản, Hà Lan thông qua hình thức gia công khép kín cho 
thương hiệu thứ hai. Đặc biệt, cuối năm 2021, sau nhiều vòng đàm phán, một hợp đồng đã được ký kết thành công 
giữa đại diện Công ty TNHH Pun Coffee với Công ty TL Group LLC có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo hợp đồng, Công ty TNHH Pun Coffee sẽ cung cấp cà phê nhân Arabica Khe Sanh rang xay 100%, mùa 
vụ 2021 - 2022 cho Công ty TL Group LLC với số lượng 2 tấn, trên nền tảng cà phê đặc sản Việt Nam 2022. Công 
ty TL Group LLC được độc quyền phân phối cà phê Arabica Khe Sanh rang xay do Công ty Pun Coffee cung cấp 
tại thị trường toàn lãnh thổ Hoa Kỳ trong thời gian từ 1/12/2021 - 1/12/2022.

Theo chị Trâm, để có được hợp đồng xuất khẩu cà phê Arabica Khe Sanh với doanh nghiệp Hoa Kỳ, toàn bộ 
các khâu từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được công ty giám sát chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
khắt khe của thị trường Hoa Kỳ. Nhiều đơn cà phê mẫu từ cà phê nhân xanh đến cà phê rang xay đã được gửi sang 
Hoa Kỳ để phía đối tác đánh giá, thử nếm; tem nhãn cũng được công ty thiết kế, lên mẫu theo yêu cầu của đối tác.

“Sau gần 2 năm với sự cố gắng miệt mài để vượt qua quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ, sản phẩm cà 
phê Arabica Khe Sanh của Pun Coffee đã chính thức bước chân đến thị trường Hoa Kỳ vào đầu năm 2022. Đây 
là niềm tự hào không chỉ riêng cho cà phê đặc sản Quảng Trị mà còn của cà phê đặc sản Việt Nam”, chị Trâm 
khẳng định./.
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TIẾP TỤC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
 NGÀNH CÔNG THƯƠNG HAI TỈNH

QUẢNG TRỊ - SAVANNAKHET

Ngày 29/6/2022, tại TP. 
Cayxon Phomvihan, tỉnh 
Savannakhet (Lào) đã 

diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển 
ngành công thương 2 tỉnh Quảng Trị 
- Savannakhet.

Tại hội nghị, hai bên đã thông 
báo cho nhau về tình hình phát triển 
công nghiệp, thương mại của mỗi 
bên; đánh giá việc thực hiện hợp tác 
trong giai đoạn 2019 - 2021. Đồng 
thời, thảo luận, trao đổi những vấn 
đề cùng quan tâm và thỏa thuận hợp 
tác trong giai đoạn 2022 - 2024.

Cụ thể, Sở Công Thương Quảng 
Trị đã tích cực hợp tác với Sở Công 
Thương tỉnh Savannakhet triển khai 
thực hiện các nội dung liên quan 
đến ngành Công Thương 2 tỉnh tại 
các văn bản đã được lãnh đạo 2 tỉnh 
ký kết như: Thỏa thuận hợp tác giữa 
đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh giai 
đoạn 2020 - 2022; Biên bản ghi nhớ 
Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư và 
thương mại giữa hai tỉnh Quảng Trị - 
Savannakhet.

Đồng thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp 2 nước trong việc cung cấp 
thông tin, giải quyết các vướng mắc 
về thủ tục đầu tư, vận chuyển và xuất 
nhập khẩu hàng hoá, đầu tư các kho 
ngoại quan, trạm dịch vụ tổng hợp. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp hai bên trong công tác tổ 
chức hội thảo, hội chợ, quảng bá 
thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo Sở CôngThương 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet ký kết Biên bản hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2024. Ảnh: Hoàng Việt

Nghiên cứu tham mưu lãnh đạo 2 tỉnh về các cơ chế, giải pháp tạo 
thuận lợi cho việc xuất khẩu và tìm kiếm thị trường phân phối các nông sản, 
hàng hoá sản xuất tại Việt Nam (hàng thủy sản, chuối, cà phê, cao su, gạo, 
hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng…) và hàng hóa sản xuất tại Lào (sắn củ 
tươi, ngô tươi, chuối, cà phê, gạo, cao su, bời lời, gỗ rừng trồng...), phát 
triển thương mại biên giới.

Tăng cường hợp tác và tiếp tục đề xuất tham mưu các cấp có thẩm 
quyền đề ra các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Cửa 
khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan và việc tạo điều kiện thuận lợi cho các 
phương tiện lưu thông trên Hành lang kinh tế Đông - Tây…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị, ngành Công Thương 
2 tỉnh Quảng Trị- Savannakhet đã thống nhất nội dung hợp tác trong giai 
đoạn 2022-2024. Theo đó, tiếp tục trao đổi thông tin định kỳ về tình hình 
thực hiện biên bản thỏa thuận giữa hai bên, thông tin về tình hình sản xuất 
công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, thị trường giá cả.

Lãnh đạo 2 Sở tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng, đơn vị trực thuộc 
tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp 
vụ; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu các tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh, 
tạo điều kiện và cơ hội phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh về các cơ chế, giải pháp 
tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu và tìm kiếm thị trường phân phối các nông 
sản, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và Lào. Đồng thời tích cực phối hợp, 
hỗ trợ nhau trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại.

Linh An
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THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
          Làm Việc Với Sở Công Thươ ng

Sáng ngày 05/7/2022, Thường trực HĐND 
tỉnh do đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí 
thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh 
chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Công Thương 
về tình hình sản xuất công nghiệp, kinh doanh 
thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng; Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy và đại điện các phòng ban liên quan.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở Công 

Thương đã báo cáo trước Thường trực HĐND tỉnh về tình hình sản xuất 
công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: Tình hình sản xuất 
công nghiệp, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm có 
sự phát triển so với năm 2021 (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,87%, 
tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 11,16%; kim ngạch 
xuất khẩu tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước; Hoạt động khuyến công 

và xúc tiến thương mại được chú 
trọng, Sở đã tham mưu UBND tỉnh 
phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến 
công đợt 1 cho 25 đề án với kinh 
phí là 2.110 triệu đồng; trình UBND 
tỉnh phê duyệt dự toán Chương trình 
xúc tiến thương mại tỉnh năm 2022 
đối với 11 đề án với tổng kinh phí 
hơn 3,52 tỉ đồng…)  Mặc dù các 
chỉ tiêu phát triển của ngành có 
mức tăng trưởng, tuy nhiên vẫn thấp 
hơn so với kế hoạch đề ra. Nhiệm 
vụ 6 tháng còn lại của năm 2022, 
Sở Công Thương tập trung chỉ đạo 
triển khai có hiệu quả các chương 
trình, kế hoạch được xác định. 
Phấn đấu đưa chỉ số sản xuất công 
nghiệp tăng 12%; tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước 
đạt 20.500 tỉ đồng; kim ngạch xuất 
khẩu đạt 330 triệu USD, kim ngạch 
nhập khẩu đạt 250 triệu USD…

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, Sở Công Thương đã nêu lên 
những khó khăn, vướng mắc cũng 
như kiến nghị, đề xuất các vấn đề 
về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển các dự án điện gió, điện mặt 
trời, đề nghị các cấp có thẩm quyền 
xem xét, xác định phân loại các dự 
án chuyển tiếp để có các cơ chế, 
chính sách phù hợp để hỗ trợ tháo 
gỡ khó khăn cho các dự án điện 
gió đã hoàn thành đầu tư xây dựng 
nhưng không kịp vận hành thương 
mại trước thời hạn hưởng giá ưu đãi; 

Đồng chí Lê Tiến Dũng, TUV, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, 
kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
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những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025; 
đề nghị UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan hỗ trợ xây dựng hạ tầng thương mại biên giới đối 
với địa bàn tỉnh; đề xuất chỉ đạo các cơ quan địa phương liên quan tập trung phát triển các ngành  dịch vụ có lợi 
thế; có chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia vào mạng 
lưới sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 
Sở Công Thương tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Trong đó, tập trung 
các nội dung về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án 
phát triển ngành; chú trọng công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm nhằm điều chỉnh cơ cấu kinh tế; 
rà soát lại các tiêu chí, chỉ số, cơ chế hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế; cần có đề xuất 
xây dựng quy hoạch các lĩnh vực của ngành trong tổng thể quy hoạch của tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực Công Thương; khắc phục các vướng mắc, điểm nghẽn để đưa lĩnh vực Công Thương  tiếp tục trở thành 
ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi làm việc
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KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP
TẠI CÔNG TY TNHH MAY MẶC TRƯỜNG THỌ

Thực hiện kế hoạch 
khuyến công tỉnh đợt 
1 năm 2022, ngày 

05/7/2022, Công ty TNHH May mặc 
Trường Thọ tổ chức khai giảng khóa 
đào tạo nghề may công nghiệp cho 
75 lao động tại xã Hiền Thành, huyện 
Vĩnh Linh.

Đến dự lễ khai giảng có đại 
diện Sở Công Thương, Lãnh đạo 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh, Trung 
tâm Phát triển Cụm công nghiệp 
- Khuyến công và Dịch vụ du lịch 

biển huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Linh, Lãnh đạo UBND xã Hiền 
Thành, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty và học viên tham gia lớp  đào tạo nghề may công nghiệp.

Khóa đào tạo nghề may công nghiệp có 75 học viên được chia thành 3 lớp và đào tạo trong thời gian 04 
tháng. Học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy may công nghiệp, giúp học viên nắm vững 
kỹ thuật cắt may và lắp ráp một số công đoạn của thành phẩm trên dây chuyền sản xuất do giáo viên là cán bộ 
kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề cao của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực tiếp 
hướng dẫn. Kết thúc khóa học, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá tay nghề, những học viên đạt yêu cầu sẽ 
được cấp giấy chứng nhận và Công ty TNHH May mặc Trường Thọ cam kết tiếp nhận học viên học nghề vào làm 
việc lâu dài tại xưởng sản xuất của mình. Kinh phí tổ chức đào tạo được hỗ trợ từ nguồn khuyến công và một phần 
đối ứng của Công ty.

Đề án đã góp phần tạo việc làm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của đơn vị sử dụng lao động, qua 
đó góp một phần phát triển kinh tế-xã hội của xã  Hiền Thành./.

Tin, ảnh: Hà Danh

Lễ Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp tại Công ty TNHH May mặc Trường Thọ

TRÊN 2 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh 
phí hỗ trợ khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2022, với tổng kinh phí hỗ trợ 2,110 tỉ đồng.

Theo đó, đợt 1 sẽ có 25 đề án khuyến công được hỗ trợ gồm: 21 đề án ứng dụng máy móc thiết 
bị vào sản xuất,  01 đề án đào tạo nghề, 01 đề án áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, 01 đề án xây 
dựng mô hình trình diễn,  01 đề án di dời cơ sở sản xuất CNNT vào Cụm Công nghiệp.

Để chương trình được thực hiện hiệu quả và kịp tiến độ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Quảng Trị sẽ tiến hành ký hợp đồng và hướng dẫn các đơn vị được hỗ trợ triển khai, thực hiện các nội dung 
của đề án đã được phê duyệt.

Linh An
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HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

Thôn Lâm Xuân, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Người đại diện: Phan Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Chủ hộ kinh doanh
Điện thoại: 0395174999

CƠ SỞ SẢN XUẤT CAO TRÀ THẢO DƯỢC BÉ XỊN

Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Phường 5, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Người đại diện: Lê Diệu Ngọc Bích 
- Chức danh: Chủ cơ sở 
- Điện thoại: 0834234804

CƠ SỞ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SẠCH TRẦN LAN

Thôn Phương An, Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
- Người đại diện: Trần Thị Lan
- Chức vụ: Chủ cơ sở
- Điện thoại: 0919410234

CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC LIỆU ĐỊNH SƠN MAI THỊ THỦY

Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
- Người đại diện: Mai Thị Thủy
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0396647333

Sản Phẩm Đạt Giải Ba

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

Sản Phẩm Đạt Giải Ba
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CÔNG TY TNHH PUN COFFEECÔNG TY TNHH PUN COFFEE
Thôn Xary, Xã Hướng Phùng,
Huyện Hướng Hóa,Tỉnh Quảng Trị
- Người đại diện: Lương Thị Ngọc Trâm
- Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại: 0868006989

CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂNCƠ SỞ SẢN XUẤT GIA HÂN
Thôn Nam Sơn, Xã Vĩnh Sơn,
Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị

- Người đại diện: Trần Thị Trang
- Chức vụ: Chủ cơ sở sản xuất
- Điện thoại: 0947947567

Sản Phẩm Đạt Giải Nhì

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ VI - NĂM 2022

Sản Phẩm Đạt Giải Nhì


