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Thư ngỏ

Trong năm qua, Ban Biên tập Đặc san Công Thương 
Quảng Trị rất vinh hạnh nhận được nhiều sự quan tâm và 
đóng góp tin, bài cũng như ý kiến phản hồi của Quý bạn 
đọc và Cộng tác viên. Qua đó, giúp Đặc san Công Thương 
Quảng Trị tiếp tục được duy trì và ngày càng hoàn thiện 
hơn về mặt nội dung lẫn hình thức, góp phần thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền của ngành Công Thương 
trong năm 2022.

Bước sang năm 2023, ngành Công Thương Quảng Trị 
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm 
khắc phục những khó khăn, hạn chế, nỗ lực phấn đấu vươn 
lên, lập nhiều thành tích mới, từng bước nâng cao vai trò, 
vị thế của ngành Công Thương trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Ban Biên tập Đặc san 
Công Thương Quảng Trị rất mong quý bạn đọc và Cộng 
tác viên tiếp tục đồng hành và ủng hộ.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Ban Biên tập Đặc san 
Công Thương Quảng Trị xin trân trọng gửi đến Quý bạn 
đọc, Cộng tác viên lời cảm ơn chân thành và lời chúc năm 
mới mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc và thành công!

 BAN BIÊN TẬP
ĐẶC SAN CÔNG THƯƠNG

Kính gửi Quý bạn đọc và Cộng tác viên
Đặc san Công Thương Quảng Trị thân mến!
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Trước tình hình đó, ngành 
Công Thương đã quán 
triệt sâu sắc phương 

châm hành động của tỉnh năm 
2022 “Trách nhiệm, kỷ cương - 
Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng 
trưởng” nhằm phấn đấu đạt mức 
cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2022 về lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại; đồng thời bám sát các 
nội dung được đề ra tại Nghị quyết 
của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh 
ủy, Nghị quyết của HĐND, Chương 
trình, kế hoạch hành động của 
UBND tỉnh về phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2022 để tập trung triển 
khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp của ngành nhằm khôi phục, 
thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa 
bàn tỉnh sau đại dịch Covid-19. 

Nhờ đó, hoạt động sản xuất 
công nghiệp, kinh doanh thương 
mại trong năm 2022 tiếp tục duy 

trì đà tăng trưởng cao so với năm 
2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp 
tăng 18,68%, cao hơn mức tăng 
chung cả nước và đây là mức 
tăng trưởng cao nhất trong 10 
năm trở lại đây. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 
26.713,315 tỉ đồng, tăng 15,74%. 
Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa 
bàn tỉnh đạt 750 triệu USD, trong 
đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 230 
triệu USD, tăng 28%; kim ngạch 
nhập khẩu đạt 520 triệu USD. Chỉ 
số giá tiêu dùng bình quân tăng 
3,85%.

Năm 2023, được xác định là 
năm bản lề thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII; năm có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu của Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 
2021-2025. Dự báo tình hình kinh 
tế thế giới, trong nước có những 
thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách 
thức đan xen; các tổ chức quốc tế 
dự báo tăng trưởng toàn cầu tiếp tục 
đạt mức tăng thấp do tác động từ 
cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, 
thương mại hàng hóa toàn cầu suy 

giảm trong nữa cuối năm 2022 và 
đầu năm 2023 sẽ tác động không 
nhỏ đến phát triển kinh tế chung 
của cả nước. 

Do vậy, để tiếp tục duy trì được 
mức tăng trưởng cao trong năm 
2023 đòi hỏi ngành Công Thương 
phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, 
phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ 
động sáng tạo, hành động quyết 
liệt, mạnh mẽ và hiệu quả để thực 
hiện hoàn thành ở mức cao nhất 
các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 
trong năm 2023, cụ thể: Phấn đấu 
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 
10% so với năm 2022; Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng (giá hiện hành) đạt 32.000 
tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 
2022; Kim ngạch xuất khẩu: 371 
triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu: 
360 triệu USD.

Để thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu đó, trước hết ngành Công 
Thương cần tập trung chỉ đạo triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nội 
dung thuộc Kế hoạch hành động 
triển khai Chương trình hành động 
số 21-CTr/TU ngày 17/8/2021 của 
Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, 
lạm phát nhiều quốc gia ở mức cao, việc tăng mạnh lãi suất điều 
hành và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa dẫn đến 
tăng trưởng kinh tế thế giới bị suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế 
và rủi ro tài chính tiền tệ gia tăng. Trong nước, mặc dù nền kinh 
tế có mức tăng trưởng tốt nhưng có xu hướng chững lại, quy mô 
nền kinh tế còn nhỏ, độ mở lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống 
chịu còn hạn chế; trong khi dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây nhiều 
khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân...

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2023

LÊ TIẾN DŨNG
Tỉnh ủy viên - Giám đốc

Sở Công Thương Quảng Trị
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thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVII ban hành tại 
Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 
30/9/2021 của UBND tỉnh; Xây 
dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả 
Kế hoạch thực hiện Chương trình 
hành động của ngành Công Thương 
thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP 
ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết của 
Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2021-2025; Triển 
khai thực hiện hoàn thành các nội 
dung cam kết năm 2023 giữa Người 
đứng đầu và Tập thể lãnh đạo Sở 
với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 
đó, tập trung các nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp sau:

- Đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp trên cơ sở khai thác, phát 
huy các ngành có lợi thế còn nhiều 
dư địa như: công nghiệp năng 
lượng, công nghiệp chế biến nông 
- lâm - thủy sản, công nghiệp phụ 
trợ, công nghiệp silicat, sản xuất vật 
liệu xây dựng, dệt may… Nâng cao 
chất lượng và khả năng cạnh tranh, 
tăng hàm lượng công nghệ cao 
để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 
ở một số lĩnh vực, sản phẩm chủ 

yếu; Đẩy mạnh thu hút các dự án 
đầu tư công nghiệp lớn, công nghệ 
tiên tiến để tạo động lực thúc đẩy 
các ngành công nghiệp của tỉnh 
phát triển. Triển khai xây dựng các 
dự án năng lượng tái tạo đã được 
quy hoạch. Đẩy mạnh thu hút đầu 
tư và triển khai thực hiện các dự án 
động lực tại Khu kinh tế Đông Nam 
Quảng Trị, khu công nghiệp và các 
cụm công nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ 
nhà đầu tư để sớm triển khai dự án 
Khu công nghiệp Quảng Trị, KCN 
Tây Bắc Hồ Xá và KCN Đa ngành 
Triệu Phú.

- Kích hoạt các nguồn lực, dư địa 
phát triển kinh tế; Hỗ trợ triển khai 
các dự án năng lượng trọng điểm 
năm 2023; chỉ đạo tiến độ xây dựng 
các dự án năng lượng tái tạo đã được 
cấp chủ trương đầu tư. Chủ trì, phối 
hợp hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành 
các dự án điện gió đã được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào 
Quy hoạch phát triển điện lực, đưa 
vào vận hành thương mại. Thực hiện 
hiệu quả Chương trình sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa 
bàn tỉnh năm 2023.

- Tập trung thu hút đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch 

vụ, nhất là thu hút đầu tư, phát triển 
các siêu thị, trung tâm thương mại 
tại thành phố Đông Hà và một số 
đô thị đông dân cư để thúc đẩy hoạt 
động kinh doanh thương mại phát 
triển, gắn phát triển cơ sở hạ tầng với 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
các loại hình dịch vụ, gắn phát triển 
thương mại dịch vụ với du lịch của 
địa phương, để thúc đẩy hoạt động 
du lịch phát triển. Đối với khu vực 
nông thôn, cần quan tâm phát triển 
hạ tầng thương mại nông thôn, đẩy 
nhanh tiến trình xã hội hóa trong đầu 
tư xây dựng và nâng cao hiệu quả 
trong quản lý, kinh doanh khai thác 
chợ; tập trung nguồn lực hình thành 
các chợ đầu mối về nông sản, thủy 
hải sản để thúc đẩy hoạt động mua 
bán, trao đổi hàng hóa, phát triển 
các loại hình dịch vụ ở nông thôn.

- Tiếp tục thu hút, xúc tiến đầu 
tư các trung tâm dịch vụ logistics, 
các trung tâm kho vận trên tuyến 
Hành lang Kinh tế Đông - Tây phục 
vụ lưu thông hàng hóa hai chiều 
giữa các nước ASEAN. Nhất là khi 
tuyến cao tốc Cam Lộ - Túy Loan 
hoàn thành tạo liên kết với tuyến 
Quốc lộ 9 nối cảng Cửa Việt và Cửa 

Công trình điện gió của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Đoàn Thuận

Xem tiếp trang 6
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Tính đến nay, Công đoàn 
ngành Công Thương 
Quảng Trị có 43 công 

đoàn cơ sở (CĐCS) với 2.588 đoàn 
viên công đoàn. Nhìn chung, đời 
sống và việc làm của công nhân viên 
chức, lao động trong toàn ngành cơ 
bản ổn định, tiền lương, thu nhập và 
các chế độ chính sách ngày càng 
được quan tâm hơn. Qua khảo sát, 
thu nhập bình quân của người lao 
động trong toàn ngành năm 2022 
đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG HÀNH CÙNG 
DOANH NGHIỆP - VÌ LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 “Chăm lo 
việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao 
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công 
đoàn tỉnh Quảng Trị” Công đoàn ngành Công Thương đã cụ thể 
hóa thành chương trình kế hoạch hành động, tích cực triển khai 
nhiều hoạt động trọng tâm, thiết thực và hiệu quả góp phần đảm 
bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công 
đoàn và người lao động (NLĐ), vì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Công Thương, Công đoàn ngành Công Thương thăm và tặng quà cho đoàn viên công đoàn - Ảnh: HT

HOÀNG VĂN TUÂN
Chủ tịch Công đoàn ngành

Công Thương Quảng Trị

Việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ 
luôn được Công đoàn ngành quan 
tâm thực hiện nhằm bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
NLĐ. Theo đó, Ban chấp hành công 
đoàn ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo 
các CĐCS phối hợp với chuyên môn 
tổ chức tốt hội nghị người lao động, 
hội nghị cán bộ công chức theo đúng 
thời gian và quy trình, tham gia xây 
dựng thỏa ước lao động tập thể, nội 
quy, quy chế cơ quan, doanh nghiệp, 
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 

sở. Kết quả, trong năm qua đã có 
100% đơn vị tổ chức hội nghị công 
chức viên chức; trên 90% đơn vị tổ 
chức hội nghị người lao động. Các 
doanh nghiệp đã xây dựng thoả ước 
lao động tập thể, trong đó có nhiều 
thoả ước có chất lượng tốt, với nhiều 
điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. 

Bên cạnh đó, Ban chấp hành 
công đoàn các cấp tích cực tham gia 
với cơ quan, doanh nghiệp trong việc 
sắp xếp, bố trí lại lao động cũng như 
xây dựng các phương án sản xuất 
kinh doanh, kiểm tra giám sát việc 
thực hiện chế độ chính sách cho 
NLĐ, vận động doanh nghiệp triển 
khai công tác bảo hộ lao động, công 
tác phòng cháy chữa cháy, việc thực 
hiện các chế độ chính sách như hợp 
đồng lao động, BHXH, BHYT,…theo 
quy định. Tổ chức công đoàn cùng 
tham gia kiểm tra, giải quyết những 
tồn tại, vướng mắc kịp thời góp phần 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh. Triển khai, chỉ đạo các CĐCS 
nắm bắt đời sống, việc làm của công 
nhân lao động 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, công nhân lao động trong các 
dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, Công đoàn ngành 
trong năm 2022 đã tập trung chăm 
lo cho đoàn viên, NLĐ  trong dịp  lễ 
Tết, như chủ động nắm bắt tình hình 
đời sống, việc làm, diễn biến tâm tư 
tình cảm của đoàn viên, NLĐ để kịp 
thời động viên, hỗ trợ; tích cực phối 
hợp với người sử dụng lao động thực 
hiện đảm bảo các chế độ, quyền 
lợi; tổ chức các hoạt động mạng lợi 
ích thiết thực cho đoàn viên, người 
lao động. Kịp thời giải quyết những 
vướng mắc, bức xúc trong quan hệ 
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khẩu quốc tế Lao Bảo thì việc hình 
thành trung tâm dịch vụ logistic là 
rất cần thiết. Tích cực thúc đẩy hoạt 
động thương mại biên giới, khai 
thác hiệu quả Hiệp định Thương mại 
biên giới Việt Nam - Lào để thúc đẩy 
các loại hình dịch vụ trên địa bàn 
tỉnh phát triển. Triển khai các biện 
pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập 
khẩu qua các cửa khẩu quốc tế Lao 
Bảo và La Lay.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
cải cách hành chính tạo môi trường 
thuận lợi để phát triển sản xuất, 
kinh doanh thúc đẩy khởi nghiệp; 
Tiếp tục thực hiện số hoá kết quả 
giải quyết TTHC và số hoá hồ sơ; 
Đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh 
toán trực tuyến thu phí, lệ phí bằng 
biên lai điện tử đối với TTHC cấp 
tỉnh; Thực thi phương án đơn giản 
hóa, rút ngắn thời gian giải quyết 
TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu 
tư, kinh doanh, tiếp cận điện năng; 
Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban 
ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 
phát triển công nghiệp, thương mại 
trên địa bàn...

Những kết quả đạt được trên các 
lĩnh vực Công Thương năm 2022 đã 
khẳng định sự vào cuộc quyết liệt 
của tỉnh, sự nổ lực của các ngành 
và địa phương và đặc biệt là cộng 
đồng doanh nghiệp trong việc phấn 
đấu hoàn thành mục tiêu chung, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế 
của tỉnh. Đó cũng chính là tiền đề 
để năm 2023 tiếp tục khắc phục 
những khó khăn với những giải 
pháp thiết thực, tập trung vào các 
lĩnh vực công nghiệp, thương mại 
trọng điểm, cải thiện và nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 
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

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG HÀNH CÙNG 
DOANH NGHIỆP - VÌ LỢI ÍCH CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Tiếp theo trang 5

lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Thanh tra Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh, các cơ quan chức năng yêu 
cầu người sử dụng lao động ở một 
số doanh nghiệp giải quyết dứt điểm 
việc vi phạm chế độ chính sách theo 
quy định của pháp luật cho 220 
đoàn viên, NLĐ.

Nhân dịp Tết  Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022, Công đoàn ngành đã rà 
soát, thống kê số lượng đoàn viên, 
NLĐ thuộc đối tượng được chi hỗ trợ 
theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam (300.000 đ/người) cho 2.662 
đoàn viên, NLĐ (đạt 100% đối tượng 
thuộc diện được hỗ trợ) với tổng số 
tiền 798 triệu đồng. Ngoài ra, CĐN đã 
huy động mọi nguồn lực, tuân thủ sự 
hỗ trợ của công đoàn cấp trên để tập 
trung chăm lo cho đoàn viên, NLĐ 
có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng 
do dịch Covid -19, đảm bảo 100% 
đoàn viên, NLĐ đều có Tết. Chương 
trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 
do Công đoàn ngành tổ chức đã 
trao 813 suất quà hỗ trợ khó khăn 
cho đoàn viên, NLĐ của các doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch 
Covid-19 với số tiền 364 triệu đồng.

Thực hiện chủ đề năm 2022, 
Công đoàn ngành chủ động đẩy 
mạnh công tác phát triển đoàn viên, 
thành lập CĐCS; tích cực đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động công 
đoàn theo phương châm hướng về 
cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt 
động lấy lợi ích đoàn viên làm điểm 
tập hợp NLĐ. Công tác bồi dưỡng 
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 
được các CĐCS quan tâm đúng 
mức. Riêng trong năm 2022, các 
CĐCS đã giới thiệu được 41 quần 
chúng ưu tú cho các tổ chức cơ sở 
đảng và đã kết nạp vào hàng ngũ 
của Đảng là 10 đồng chí; vận động 

và thành lập 2 CĐCS, phát triển mới 
thêm 280 đoàn viên.

Đối với tháng Công nhân năm 
2022, Công đoàn ngành Công 
Thương đã chủ động xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện nhiều 
phần việc cụ thể góp phần bảo vệ 
tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên và NLĐ. 
Kết quả 100% CĐCS có các hoạt 
động hưởng ứng, tham gia với 
những chương trình, phần việc thiết 
thực, hiệu quả. Thăm hỏi, động viên, 
trao 50 suất quà với trị giá 30 triệu 
đồng hỗ trợ cho công nhân lao động 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị 
tai nạn lao động; hỗ trợ xây dựng 03 
“Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên 
có hoàn cảnh khó khăn trị giá 210 
triệu đồng, kịp thời động viên khen 
thưởng công nhân viên chức lao 
động hoàn thành các chương trình 
học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và các cháu là con 
em của đoàn viên công nhân viên 
chức lao động của các đơn vị trong 
ngành đã có thành tích xuất sắc 
trong học tập trên 50 triệu đồng…
Hoạt động tháng Công nhân đã tạo 
nên đợt cao điểm về chăm lo cho 
đoàn viên công đoàn, đáp ứng đúng 
nguyện vọng của NLĐ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, 
vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, 
các hoạt động chăm lo cho đoàn 
viên công đoàn, công nhân lao động 
của Công đoàn ngành Công Thương 
đã tạo hiệu ứng tốt đẹp, có sức lan 
tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Qua 
đó góp phần 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 XII Công 
đoàn tỉnh Quảng Trị”, xây dựng mối 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng 
thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế 
của tổ chức Công đoàn là chỗ dựa 
vững chắc đoàn viên công đoàn và 
NLĐ
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Xác định cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC) là 
một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm nhằm xây dựng môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông 
thoáng, minh bạch, nâng cao chất 
lượng phục vụ cá nhân, tổ chức. 
Trong năm 2022, Sở Công Thương 
thường xuyên thực hiện rà soát, 
đánh giá, bổ sung hoàn thiện Bộ 
thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền quản lý. Tính đến hết năm 
2022, Sở đã hoàn thành số hóa đối 
với 147 TTHC thuộc phạm vi quản 
lý. Trong đó có 128 TTHC cấp tỉnh; 
19 thủ tục hành chính tại UBND 

Thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp 
trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính 
hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách 
hiệu quả; tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ phía người dân 
và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà.

cấp huyện và cấp xã. Trong số 128 
TTHC trên 17 lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở thì có 
100% TTHC xây dựng quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC kịp thời, đúng 
quy định; 35/128 TTHC (chiếm tỉ 
lệ 27%) được thực hiện theo cơ 
chế một cửa liên thông; 31/128 
TTHC (chiếm tỉ lệ 24%) thực hiện 
qua dịch vụ bưu chính công ích; 
74/128 TTHC (chiếm tỷ lệ 59%) 
thực hiện qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp Sở Công Thương đã 
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 2569/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 
về việc thông qua phương án đơn 
giản hóa TTHC, thực hiện cắt giảm 
30% thời gian giải quyết và 25% 
chi phí đối với 07 TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết. Cấp ủy, Lãnh đạo 
Sở đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ 
quan tổ chức thực hiện “Ngày thứ 
Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục 
hành chính trực tuyến cho người 
dân, doanh nghiệp; đợt 1 từ ngày 
01/3/2022 - 30/3/2022, đợt 2 từ 
ngày 09/9/2022 -30/9/2022. Kết 
quả hai đợt, Đoàn Thanh niên cơ 
quan đã tiếp nhận, giải quyết gần 
100 hồ sơ, góp phần đem lại sự hài 
lòng cho người dân và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, thời gian qua đội ngũ 
công chức viên chức (CCVC) Sở 
Công Thương luôn triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
cung ứng dịch vụ công trực tuyến, 
tăng cường ứng dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ cao trong giải 
quyết TTHC, kết hợp duy trì, áp dụng 
có hiệu quả Hệ thống quản lý chất 
lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 
Đến nay, Sở Công Thương đã cung 
cấp trên Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh là 76 thủ tục mức 
độ 4; ban hành áp dụng hệ thống 
tài liệu nội bộ trong hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động hành 
chính của cơ quan.

Về kết quả giải quyết TTHC, từ 
đầu năm đến nay Sở Công Thương 
thực hiện tiếp nhận và giải quyết 
gần 15.500 hồ sơ, đảm bảo 100% 

Công chức, viên chức Sở Công Thương Quảng Trị tham gia tập huấn chuyển đổi
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Ảnh: Hoàng Việt 

LÊ QUỐC HÙNG
Chuyên viên Văn phòng

Sở Công Thương Quảng Trị
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Tuổi trẻ Sở Công Thương tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy - Ảnh: Hoàng Việt 

hồ sơ được giải quyết đúng và 
trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. 
Với việc giải quyết TTHC thông qua 
hình thức trực tuyến là chủ yếu, Sở 
đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
người dân và doanh nghiệp, nhất là 
giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid 
-19 diễn ra phức tạp trong năm 
2022, góp phần thúc đẩy phát triển 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
giảm thiểu chi phí cho người dân 
và doanh nghiệp.

Để thực hiện đồng bộ các giải 
pháp cải cách hành chính, Sở đã thực 
hiện nhiều nội dung như cải cách thể 
chế, cải cách bộ máy, từng bước hiện 
đại hóa nền hành chính… nhằm tiết 
kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, 
doanh nghiệp, công dân khi thực 
hiện TTHC. Đồng thời, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin vào 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc 
biệt là sử dụng phần mềm Hệ thống 
điều hành và quản lý văn bản VNPT 
- IOffice để rút ngắn thời gian xử lý, 
tăng tính kiểm soát về chất lượng và 
tiến độ thực hiện công việc. Mặt khác, 
Sở đã xây dựng và quản lý đội ngũ 
CCVC theo vị trí việc làm đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ, tăng cường việc giám 
sát quá trình giải quyết công việc 
của CCVC theo hướng lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, trong quá trình 
triển khai thực hiện công tác cải 
cách TTHC còn một số hạn chế 

như tỷ lệ số TTHC được giải quyết 
ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 
cao chỉ đạt mức trung bình (58%); 
tỷ lệ giao dịch thanh toán trực 
tuyến còn thấp,...

Trong thời gian tới, để đẩy 
mạnh hơn nữa công tác cải cách 
hành chính, trọng tâm là cải cách 
TTHC và hiện đại hóa phương thức 
chỉ đạo, điều hành phục vụ người 
dân, doanh nghiệp, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan nhà nước, 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh đòi hỏi người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị phải xác định 
cải cách hành chính là nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên, liên tục, 
trong đó đặc biệt coi trọng việc 
nâng cao trình độ, trách nhiệm, 

phẩm chất của đội ngũ CCVC để 
đáp ứng được công việc do yêu 
cầu đổi mới từ thực tiễn đề ra. 

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo 
đẩy mạnh cải cách TTHC, thường 
xuyên rà soát và đề xuất cắt giảm 
các thành phần hồ sơ không cần 
thiết, cản trở hoạt động đầu tư, 
kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà 
cho người dân, doanh nghiệp; tăng 
cường đa dạng hóa hình thức tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân biết về 
dịch vụ công mức độ cao và bưu 
chính công ích; thường xuyên đánh 
giá mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp về giải quyết TTHC; 
tập trung thực hiện tốt công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
giải quyết TTHC, góp phần nâng 
cao chất lượng phục vụ người dân, 
doanh nghiệp
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Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) ngoài thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh còn thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng là cung cấp điện đầy đủ, an toàn và ổn định trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị. Với những nỗ lực không ngừng của công ty, đến 
nay tỉnh Quảng Trị có 100% xã, phường, thị trấn, thành phố ở đất 
liền và trên đảo có điện, trên 99,98% số hộ dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia. 

Để có được những kết quả 
tích cực góp phần nâng 
cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân và đóng góp quan 
trọng vào chương trình phát triển 
KT-XH, QP-AN của địa phương, tỉnh 
Quảng Trị đã nhận được các chương 
trình, dự án đầu tư để hoàn thiện hạ 
tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Trong 
đó, phải kể đến các dự án đầu tư có 
quy mô lớn như chương trình cấp điện 
nông thôn, miền núi và hải đảo giai 

đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 
2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ đầu tư xây dựng 
công trình cấp điện nông thôn từ lưới 
điện quốc gia cho 87 thôn/bản thuộc 
36 xã tại các huyện Vĩnh Linh, Gio 
Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông 
và Hướng Hóa để cấp điện cho 4.187 
hộ dân. Dự án thành phần nâng cấp 
và mở rộng lưới điện phân phối nông 
thôn tỉnh Quảng Trị vay vốn ADB (Gói 
thầu CPC-ADB-QT-W07) và Dự án 

thành phần nâng cao hiệu quả năng 
lượng khu vực nông thôn tỉnh Quảng 
Trị và vốn KFW (Gói thầu CPC-KFW-
QT-W06) đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới 
điện triển khai trên địa bàn các huyện 
Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng 
Hóa, Hải Lăng với gần 20 nghìn hộ 
dân được thụ hưởng từ dự án…

Năm 2022, PC Quảng Trị được 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
giao kế hoạch đầu tư xây dựng gồm 
23 dự án với tổng kế hoạch vốn là 
131,079 tỉ đồng (trong đó 3 công 
trình chuyển tiếp, 15 công trình giao 
đợt 1 và 5 công trình giao đợt cuối), 
gồm: xây dựng mới 12,9 km, cải tạo 
35,2 km đường dây trung áp; xây 
dựng mới 51,7 km, cải tạo 35,2 km 
đường dây hạ áp; xây dựng mới 43 
trạm biến áp với tổng dung lượng 
7.830 kVA và cải tạo 61 trạm biến áp 
với tổng dung lượng 11.770 kVA.

Vượt qua những khó khăn, thách 
thức do điều kiện thời tiết và vướng 
mắc trong giải phóng mặt bằng, đến 
nay các dự án cơ bản đảm bảo tiến 
độ. Tính đến đầu tháng 12/2022 đã 
có 3 công trình chuyển tiếp thi công 
từ năm 2021 hoàn thành. Tiến độ 
công trình lưới điện khởi công mới 
kế hoạch năm 2022 bao gồm 17/23 
công trình điện, đăng ký chuyển tiếp 
6 công trình phù hợp với kế hoạch 
cấp vật tư. Dự kiến đến 31/12/2022 
có tất cả 17/17 công trình hoàn thành 
theo kế hoạch của đơn vị trong công 
tác đầu tư xây dựng, đạt 100% kế 
hoạch giao. Giá trị giải ngân đến ngày 
31/12/2022 ước đạt 127 tỉ đồng, đạt 
tỉ lệ 97 % kế hoạch giao. 

Để các dự án đầu tư cải tạo, nâng 
cấp, xây dựng mới hạ tầng lưới điện 
trong năm 2022 hoàn thành đúng tiến 
độ, PC Quảng Trị chủ động triển khai 
nhiều giải pháp để hỗ trợ thi công. 
Tích cực phối hợp chính quyền địa 
phương để hoàn thành sớm công 

Đường dây tải điện dự án khai thác ngăn lộ trạm biến áp 110kV Quán Ngang - Ảnh: Tân Nguyên

TÂN NGUYÊN
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tác giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị 
đầy đủ vật tư, thiết bị đáp ứng kịp 
thời cho đơn vị thi công. Vì thế, nhiều 
công trình, dự án triển khai trong năm 
2022 gặp không ít khó khăn nhưng 
vẫn đảm bảo thi công thông suốt, 
hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề 
ra. Trong đó phải kể đến một số dự 
án phải thi công trong điều kiện đặc 
thù ở khu vực đô thị đông dân cư như 
Dự án chống quá tải lưới điện trung 
hạ áp Đông Hà năm 2022. Với mục 
đích nâng cao độ tin cậy về cung 
cấp điện ở địa bàn thành phố và đáp 
ứng yêu cầu thi công nhưng không 
cắt điện đảm bảo nguồn điện sinh 
hoạt cho khách hàng nên dự án phải 
chọn thời điểm thi công vào ban đêm 
với rất nhiều khó khăn trở ngại. Mặt 
khác, mặt bằng không gian thi công 
không có nên phải chọn phương án 
chạy cáp ngầm. Hiện tại ở thành phố 
Đông Hà có 3 tuyến cáp ngầm đấu 
nối hệ thống điện ở các khu vực đông 
dân cư, hạ tầng kỹ thuật chật hẹp như 
ở đường Nguyễn Trãi, trạm biến áp 
Trương Hán Siêu buộc phải thi công 
vào ban đêm và hoàn trả mặt bằng, 
hành lang đường giống nguyên trạng 
nên tạo ra nhiều áp lực cho đơn vị thi 
công. Đó là chưa kể đến những khó 
khăn, vướng mắc liên quan đến các 
hộ dân nơi có hệ thống cáp ngầm đi 
qua, buộc chủ đầu tư phải vận động, 
thuyết phục người dân đồng tình, ủng 
hộ...Vậy nhưng, vượt qua những khó 
khăn, trở ngại dự án đã thi công hoàn 
thành đưa vào sử dụng đúng tiến độ, 
đáp ứng các mục đích, yêu cầu của 
dự án đặt ra. 

Nhằm đảm bảo cung cấp điện liên 
tục, an toàn, PC Quảng Trị đã tạo các 
mạch vòng liên kết giữa các huyện, 
thị để kịp thời hỗ trợ nguồn điện một 
khi xảy ra sự cố mất điện, giảm thiểu 
thời gian mất điện của khách hàng 
trên địa bàn tỉnh. Trong số những dự 

án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 
2022 phải kể đến Dự án khai thác 
ngăn lộ trạm biến áp 110kV Quán 
Ngang. Dự án có chiều dài hơn 7 km 
đường dây hạ thế xây dựng trên địa 
bàn huyện Gio Linh nhằm đảm bảo 
cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho 
một phần các huyện Gio Linh, Vĩnh 
Linh. Mặc dù thi công trên địa bàn ít 
dân cư, hệ thống cột và đường dây 
tải điện chủ yếu đi qua khu vực rừng 
tràm của dân nhưng công tác đền bù, 
giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại. Ngay cả khi người 
dân địa phương đã chấp thuận nhận 
tiền đền bù nhưng vẫn cản trở đơn vị 
thi công chặt cây để giải phóng hành 
lang tuyến. Gặp những tình huống khó 
khăn, chủ đầu tư và đơn vị thi công 
đã kiên trì vận động, thuyết phục, đặc 

biệt là nhờ vào sự hợp tác hỗ trợ của 
chính quyền và các tổ chức đoàn 
thể ở địa phương. Đến nay, dự án đã 
hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm 
bảo đúng tiến độ đặt ra.

Với mục tiêu không ngừng cải 
tạo và nâng cấp hạ tầng lưới điện 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện 
ngày càng cao của khách hàng. 
Theo danh mục đầu tư đã được 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
phân bổ hằng năm PC Quảng Trị đã 
xây dựng kế hoạch sát đúng, tích 
cực phối hợp với chính quyền địa 
phương và các sở, ngành liên quan 
kịp thời tháo gỡ được vướng mắc, 
đảm bảo thi công đúng tiến độ, giúp 
ngành Điện đáp ứng ngày càng tốt 
hơn nhiệm vụ cung ứng điện năng 
cho khách hàng

Duy tu bảo dưỡng TBA 110kV Quán Ngang - Ảnh: Tân Nguyên
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Bước sang năm 2022, ảnh 
hưởng từ đại dịch covid-19 
còn nặng nề, tình hình sản 

xuất, kinh doanh dự báo với rất nhiều 
khó khăn, thử thách nhất là các nguy 
cơ bất ổn thế giới còn nhiều tiềm ẩn.

Xác định nhiệm vụ đồng hành 
cùng doanh nghiệp công nghiệp nông 
thôn vượt qua khó khăn, nối lại nhịp 
sản xuất; đồng thời kích thích, tạo đà 
tăng trưởng, cũng như phát triển các 
kênh tiêu thụ hàng hoá cho sản phẩm 
công nghiệp nông thôn là nhiệm vụ 
rất quan trọng… Năm 2022, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Quảng Trị đã triển 
khai nhiều hoạt động góp phần hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt 
động sản xuất kinh doanh.   

Từ nguồn khuyến công quốc 
gia, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ 
04 đề án nhóm với 8 đơn vị thụ 
hưởng và kinh phí hỗ trợ là 2,4 tỷ 
đồng. Các đề án chủ yếu tập trung 
trong các lĩnh vực sản xuất ván ghép 
thanh, bao bì, cơ khí chính xác, chế 
biến hạt điều... Với nguồn vốn hỗ 
trợ đã giúp các doanh nghiệp mạnh 
dạn đầu tư, gia tăng năng lực sản 
xuất, tiết kiệm thời gian và chi phí 
sản xuất cho doanh nghiệp.

Song song với nguồn vốn khuyến 
công quốc gia, nguồn vốn khuyến 
công tỉnh đã tập trung hỗ trợ các đề 
án có quy mô nhỏ hơn. Với nguồn 

kinh phí 3,37 tỷ đồng, Trung tâm đã 
đề xuất hỗ trợ 29 đề án ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết 
bị vào sản xuất, 01 đề án xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, 
01 đề án đào tạo nghề may công 
nghiệp cho lao động nông thôn, 01 
đề án áp dụng sản xuất sạch hơn. 
Các lĩnh vực sản xuất hỗ trợ chủ yếu 
như: chế biến sản xuất miến, bột sấy 
lạnh, tinh bột nghệ-sắn dây, mỳ sợi, 
cao thảo dược, chế tác mộc mỹ nghệ, 
đá ốp lát, chế biến gỗ rừng trồng, sản 
xuất các sản phẩm nhôm hệ xingfa, 
đồ gỗ nội thất... theo xu thế, nhu cầu 
của thị trường.  

Thông qua việc hỗ trợ các đề án 
khuyến công đã tạo động lực cho các 
doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp 
nông thôn mạnh dạn đầu tư máy móc 
thiết bị, phát triển sản xuất, tạo thêm 
việc làm đáng kể cho một bộ phận 

người lao động địa phương, đặc biệt 
trong đó có lực lượng lao động trở về 
quê sau đại dịch covid-19.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ 
trực tiếp, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển ông nghiệp tỉnh đã 
tham mưu tổ chức thành công chuỗi 
hoạt động Bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức 
trao giấy chứng nhận và phát động 
phong trào thi đua sáng tạo phát triển 
sản phẩm công nghiệp nông thôn. Với 
22 sản phẩm của 19 doanh nghiệp, 
cơ sở đạt cấp tỉnh, 04 sản phẩm đạt 
cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
đã mang lại nguồn động viên tích cực, 
phấn khởi trong cộng đồng doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 
nông thôn hăng hái, thi đua phát triển 
sản xuất, phát triển sản phẩm mới. 
Đây cũng là cơ sở quan trọng để giúp 
doanh nghiệp gia tăng uy tín của đơn 
vị, sản phẩm trên thị trường.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2022 - Ảnh: Hữu Thuần

Nguyễn Hữu Thuần
Trưởng phòng Nghiệp vụ

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN
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Sau một thời gian khá dài gián 

đoạn các hoạt động xúc tiến thị 
trường cho sản phẩm công nghiệp 
nông thôn - đây cũng là một nhiệm 
vụ khá quan trọng bên cạnh việc 
hỗ trợ sản xuất. Trong năm 2022, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh đã triển 
khai nhiều hình thức xúc tiến thị 
trường khác nhau nhằm đa dạng 
hoá nội dung hoạt động này. Bên 
cạnh việc tổ chức các đoàn doanh 
nghiệp, cơ sở của tỉnh tham gia các 
hoạt động Kết nối cung cầu, Hội 
chợ triển lãm hàng công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu tại ba khu vực 
Bắc - Trung - Nam thì Trung tâm 
còn phối hợp với BCH Đoàn Thanh 
niên tổ chức trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm thanh niên khởi nghiệp. 
Các hoạt động này đã mang lại 

nhiều tín hiệu tốt cho doanh nghiệp 
khi có nhiều biên bản ghi nhớ, hợp 
đồng cung ứng sản phẩm được ký 
kết làm cơ sở cho bước sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm về sau.

Công tác tuyên truyền cũng 
được thực hiện trên nhiều phương 
thức; thông qua Đặc san Công 
Thương, Chuyên mục Trang Công 
Thương trên Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, website của đơn 
vị và thực hiện đăng hệ thống các 
văn bản, hướng dẫn, chương trình 
khuyến công, sản xuất sạch hơn, 
công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng 
lượng... trên Trang thông tin điện 
tử IOC của tỉnh nhằm phục vụ cho 
công tác điều hành và người dân dễ 
khai thác, đây là một kênh thông 
tin mới khá hữu ích. Trung tâm 
Khuyến công và tư vấn phát triển 

Thực hiện nghiệm thu 
đề án khuyến công 
quốc gia năm 2022 tại 
Công ty TNHH MTV An 
Phú Minh
Ảnh: Thanh Cường

công nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp 
với Trung tâm Phát triển cụm công 
nghiệp huyện Hải Lăng tổ chức tập 
huấn công tác khuyến công. Tại hội 
nghị đã có nhiều ý kiến góp ý, trao 
đổi, thắc mắc về khuyến công đã 
được giải đáp, tháo gỡ.

Kết thúc năm 2022 các chỉ tiêu 
kinh tế tỉnh Quảng Trị đạt vượt mức 
kế hoạch đề ra, trong đó có phần 
đóng góp tích cực của cộng đồng 
doanh nghiệp tỉnh nhà. Phía trước 
còn nhiều thách thức cho sự phát 
triển chung của cộng đồng doanh 
nghiệp, tuy nhiên tất cả chúng ta đều 
hy vọng doanh nghiệp biến khó khăn, 
thử thách thành cơ hội phát triển. Và 
bên cạnh đó, công tác khuyến công 
địa phương sẽ luôn đồng hành sát 
cánh cùng doanh nghiệp
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MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG 
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

T hực hiện Chương trình 
XTTM tỉnh Quảng Trị 
năm 2022, Sở Công 

Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu 
tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã chủ 
động xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện một cách có hiệu quả. Theo 
đó, nhằm hỗ trợ kết nối các sản phẩm 
đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh 
với các thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, 
thành phố lớn, từ đầu năm 2022 đến 
nay, Sở Công Thương đã tổ chức 3 
đoàn cán bộ và DN với 39 lượt DN 
tham gia chương trình kết nối giao 
thương giữa nhà cung cấp các sản 
phẩm tiềm năng xuất khẩu của khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên với các 
DN xuất khẩu và tổ chức XTTM tại TP. 
Đà Nẵng; tham gia các hội nghị kết 
nối cung cầu tại tỉnh Bình Định và TP. 
Hồ Chí Minh. Từ nguồn vốn khuyến 
công và XTTM, Sở Công Thương còn 
tăng cường hỗ trợ cho các DN trong 
việc đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị 
tiên tiến phục vụ sản xuất, đào tạo lao 
động lành nghề, tìm kiếm thị trường, 
xây dựng thương hiệu cho các sản 
phẩm... nhằm phát huy những tiềm 
năng, lợi thế của địa phương, tạo 
điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu 
tư phát triển. Điểm nhấn đặc biệt 
trong năm 2022 là Chương trình kết 
nối sản phẩm OCOP, đặc trưng, chủ 
lực của tỉnh phân phối vào hệ thống 
siêu thị và cửa hàng nông sản trên 
địa bàn tỉnh (Chương trình kết nối 
sản phẩm) do Sở Công Thương phối 
hợp với Siêu thị Co.opmart Đông Hà 
tổ chức. Theo đó, Sở Công Thương 

Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM), hỗ 
trợ các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trong tỉnh mở rộng 
thị trường tiêu thụ hàng hóa cũng như phát triển giao thương 
được tỉnh đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức. Thông qua 
các hoạt động kết nối đã giúp nhiều DN, HTX quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm và tìm kiếm được đầu ra, phát triển sản xuất.

đã lựa chọn 16 DN trưng bày gồm 
các sản phẩm đa dạng, phong phú 
đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao 
cấp tỉnh. Tại Chương trình kết nối sản 
phẩm, bên cạnh việc tạo điều kiện 
cho các DN, cơ sở sản xuất trong tỉnh 
trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, 
Sở Công Thương còn chủ động kết 
nối, mời các nhà phân phối gồm các 
siêu thị, cửa hàng nông sản, siêu thị 
minimart đến trao đổi, gặp gỡ, thảo 
luận với các DN, cơ sở sản xuất nông 
sản trong tỉnh để tìm hiểu và tiến hành 
ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác 
cũng như các hợp đồng kinh tế về 

việc cung cấp, tiêu thụ các sản phẩm.
Hiểu rõ vai trò của XTTM, Sở Công 

Thương luôn theo dõi và nắm bắt sát 
thông tin, định hướng thị trường và 
các chương trình XTTM cấp Quốc gia 
của Bộ Công Thương để kết nối cho 
các DN trong tỉnh tham gia, từ đó DN 
có định hướng xây dựng kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh. Giới thiệu, triển khai 
nhiều hoạt động XTTM với các tỉnh, 
thành phố và các trung tâm thương 
mại, siêu thị, nhà phân phối lớn, điểm 
bán hàng OCOP tại nhiều địa phương 
trong cả nước. Qua đó, các DN đã ký 
kết được nhiều hợp đồng, hợp tác liên 

Các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động kết nối cung cầu tại Đà Nẵng - Ảnh: HL

HÀ TRANG
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doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ 
với các nhà phân phối. Ngoài chương 
trình XTTM của tỉnh, thực hiện cam 
kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 
năm 2022, Sở Công Thương đã hỗ 
trợ cho 18 DN, đơn vị trong tỉnh với 
tổng cộng 128 sản phẩm tham gia 4 
Sàn TMĐT lớn trong nước là Shopee, 
Lazada, Voso và Tiki. Trong đó có 11 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao 
cấp tỉnh.

Cũng trong năm 2022, Trung 
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 
và Du lịch tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ 
chức các đoàn DN tham gia các hội 
chợ, triển lãm, hội nghị kết nối giao 
thương hàng hóa tại các tỉnh, thành 
phố trên cả nước nhằm mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, tạo cơ hội 
kết nối với các nhà phân phối có uy 
tín. Mặt khác, Trung tâm Xúc tiến Đầu 
tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng 
Trị phối hợp với Hiệp hội Thương mại 
điện tử Việt Nam đã tổ chức Hội nghị 
Kết nối cung cầu - Quảng Trị 2022, 
góp phần phát triển doanh thu, đảm 
bảo đầu ra cho sản phẩm trong tỉnh 
cũng như đẩy mạnh việc giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP, 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tỉnh 
Quảng Trị đến với người tiêu dùng 
trên cả nước. Hội nghị đã thu hút sự 
tham gia của 86 DN với trên 300 loại 
sản phẩm cùng đại diện của 18 đơn 
vị phân phối (trung tâm thương mại, 
siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa 
hàng thực phẩm…). Giám đốc Công 
ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Quảng 
Trị Lê Đông Hà phấn khởi chia sẻ: “DN 
của chúng tôi chuyên sản xuất, cung 
cấp các sản phẩm nông sản như: tinh 
dầu dược liệu, tràm, sả, bưởi, quế, 
cao dầu gội dược liệu, dầu dừa ép 
lạnh... Sau một khoảng thời gian bị 
ảnh hưởng bởi COVID-19, được tham 

gia các chương trình kết nối giao 
thương do Sở Công Thương và Trung 
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và 
Du lịch tỉnh tổ chức, thành công lớn 
nhất của DN là đã được gặp gỡ, trực 
tiếp trao đổi thông tin và tiến hành ký 
kết hợp đồng cung ứng sản phẩm 
cho nhiều nhà phân phối có uy tín tại 
các địa phương trong cả nước, đồng 
thời học hỏi thêm được nhiều kinh 
nghiệm từ các đối tác, bạn hàng cũng 
như nắm bắt được xu hướng hiện nay 
của khách hàng để phát triển các sản 
phẩm ngày một tốt hơn ”. 

Bên cạnh hình thức XTTM trực 
tiếp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại và Du lịch tỉnh còn tổ 
chức cho gần 100 lượt DN, hợp tác 
xã, cơ sở sản xuất, nhà phân phối, 
siêu thị, hệ thống bán lẻ, điểm bán 
hàng OCOP tỉnh Quảng Trị và các 
tỉnh Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sơn La tìm 
hiểu, gặp gỡ, trao đổi thông tin, giới 
thiệu về tiềm năng, thế mạnh, năng 
lực sản xuất sản phẩm của các DN 
thông qua hình thức trực tuyến, từ đó 
các DN có thể tìm kiếm được cơ hội 
hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, 
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đồng 
thời tiến hành ký kết nhiều biên bản 

ghi nhớ, hợp tác về tiêu thụ sản phẩm, 
hàng hóa giữa DN các tỉnh.

Thời gian tới, để đẩy mạnh công 
tác XTTM, Sở Công Thương và Trung 
tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 
và Du lịch tỉnh sẽ tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về mục 
tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
đổi mới phương thức kinh doanh tiêu 
thụ nông sản, tăng cường tiêu thụ 
nông sản qua các kênh liên kết; đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, quảng 
bá “phi truyền thống” như liên kết các 
sàn thương mại điện tử, các trang 
mạng xã hội và ứng dụng công nghệ 
thông tin làm phong phú, đa dạng hóa 
công tác quảng bá nhằm tạo ra cách 
tiếp cận, giới thiệu mới. Đồng thời các 
DN, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên 
địa bàn cũng cần chú trọng nâng cao 
chất lượng sản phẩm, cải tiến chất 
lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm và 
đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường, 
chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm mạnh có lợi thế cạnh 
tranh của tỉnh để khai thác các thị 
trường truyền thống, mở rộng các thị 
trường mới

Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Hà Trang



QUẢNG TRỊ NÂNG TẦM PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngày 17 tháng 5 năm 
2022, tại Quảng Trị, Đại 
sứ quán Israel đã phối 

hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức 
Hội thảo “Công nghệ năng lượng tái 
tạo Israel - Quảng Trị”. Hội thảo này 
mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo giữa 
tỉnh Quảng Trị với các đối tác, doanh 
nghiệp Israel và quốc tế.

Tại Hội thảo, ông Hà Sỹ Đồng - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Quảng Trị nhấn mạnh: Quảng Trị là 
vùng đất chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi hậu quả chiến tranh, đi lên từ bộn 

Ngoài phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của miền 
Trung vào năm 2030, tỉnh Quảng Trị còn mong muốn hợp tác 
phát triển năng lượng tái tạo với Israel. Bên cạnh đó, tích cực để 
các dự án lớn được triển khai bởi các tập đoàn lớn, uy tín trong 
và ngoài nước.

bề gian khó, tỉnh Quảng Trị đang có 
khát vọng vươn lên để hiện thực hóa 
tầm nhìn phấn đấu đến năm 2025 trở 
thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc 
nhóm trung bình cao và năm 2030 
thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước dựa 
trên 3 trụ cột chính là Công nghiệp - 
Xây dựng, Nông nghiệp và Du lịch - 
Dịch vụ. Trong đó, công nghiệp năng 
lượng sẽ là ngành đột phá cho phát 
triển, nông nghiệp là bệ đỡ của nền 
kinh tế và du lịch sẽ phát triển thành 
ngành kinh tế mũi nhọn. “Quảng Trị 
còn có thể trở thành một trung tâm 
mới về năng lượng sạch của miền 
Trung, do đây là điểm tiếp nhận khí 

thiên nhiên từ mỏ Báo Vàng cách đất 
liền 100km và trong tương lai không 
xa là mỏ khí Kèn Bầu, có trữ lượng lớn 
nhất từ trước đến nay mới được phát 
hiện cách đất liền Quảng Trị 80km. 
Với gió Tây Nam thổi mạnh từ tháng 
3 đến tháng 9 hàng năm, là điều kiện 
lý tưởng cho các nhà đầu tư vào lĩnh 
vực sản xuất điện từ năng lượng gió. 
Đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị đặt 
mục tiêu đạt khoảng 5.000MW điện 
từ các nhà máy nhiệt điện, điện khí, 
điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối 
và thủy điện, góp phần tạo động lực 
mới cho phát triển kinh tế”. Do đó, 
việc tiếp cận với các đối tác, doanh 
nghiệp Israel và quốc tế là dịp mở ra 
cơ hội hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, giải pháp công nghệ trong 
lĩnh vực phát triển năng lượng tái 
tạo. Qua đó nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và doanh 
nghiệp Quảng Trị tìm ra các giải pháp 
tối ưu trong quá trình vận hành nhà 
máy năng lượng tái tạo để đảm bảo 
tính bền vững cho dự án.

Còn ông Nadav Eshcar - Đại sứ 
Israel tại Việt Nam cho rằng: Quảng 
Trị có rất nhiều dự án điện gió đã và 
đang vận hành, do đó tin tưởng rằng 
tỉnh Quảng Trị sẽ là trung tâm năng 
lượng trong thời gian tới. Riêng “Israel 
hiện có thế mạnh về phát triển năng 
lượng tái tạo, có thể chúng tôi không 
mạnh về hạ tầng nhưng chúng tôi 
mạnh về công nghệ với nhiều phần 
mềm thông minh về quản lý và vận 

Ông Hà Sỹ Đồng, PCT Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: Đoàn Thuận

ĐOÀN THUẬN
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hành các dự án năng lượng. Các công 
ty Israel tại hội thảo đại diện cho hệ 
sinh thái tiên tiến trong lĩnh vực năng 
lượng bao gồm: Augwind, Brenmiller 
Energy, mPrest, Ecowave Power và 
Solar Drones. Chúng ta tin rằng hội 
thảo lần này là cánh cửa hợp tác giữa 
Israel và Việt Nam trong lĩnh vực này”.

Bên cạnh đó, phát triển các nguồn 
năng lượng tái tạo điện gió ngoài khơi; 
hợp tác, ứng dụng các công nghệ 
mới để sản xuất hydro bằng nước 
biển, sản xuất các thiết bị phục vụ 
cho ngành năng lượng tái tạo. Để 
thúc đẩy phát triển các dự án năng 
lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, 
tỉnh Quảng Trị hiện đang tập trung kêu 
gọi đầu tư ứng dụng công nghệ mới, 
công nghệ sạch, công nghệ xanh để 
giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hiện thực hoá tầm nhìn Trung 
tâm năng lượng miền Trung

Tháng 9/2022, tại thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị, Báo Công Thương 
phối hợp với Sở Công Thương tỉnh 
Quảng Trị tổ chức hội thảo “Quảng 
Trị: Hiện thực hóa tầm nhìn Trung 
tâm năng lượng miền Trung”. Hội 
thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, 
các chuyên gia, các nhà đầu tư bàn 
thảo những giải pháp, tháo gỡ những 
vướng mắc, góp phần phát triển năng 
lượng tại Quảng Trị một cách bền 
vững, hiệu quả. Quảng Trị được dự 
báo có tiềm năng hơn 14.000 MW. 
Với đặc thù địa hình, khu vực phía 
Tây của tỉnh sẽ là “thủ phủ điện gió”, 
khu vực phía Đông phát triển điện khí, 
điện mặt trời và nhiều tiềm năng điện 
gió ngoài khơi.     

Để hiện thực hóa tiềm năng, tỉnh 
Quảng Trị phải nhận thức được cơ hội 
về phát triển công nghiệp năng lượng 

để không bỏ lỡ cơ hội, không để tụt 
lại phía sau. Nhận diện rõ giá trị phát 
triển của tỉnh Quảng Trị. Phải coi phát 
triển năng lượng tái tạo là cơ hội hạnh 
phúc cho người dân. Nhưng điều này 
không dễ dàng thực hiện được bởi đối 
tượng chính từ những dự án điện gió 
là nhà đầu tư và ngân sách. Vậy thì 
làm sao phải thiết kế được cơ chế hài 
hòa lợi ích, để người dân được hưởng 
lợi; Phải tận dụng thời cơ, mượn sức 
của cơ chế, chính sách. Chính Quảng 
Trị phải chứng minh được “Phát triển 
Quảng Trị chính là giảm bớt áp lực 
ngân sách cho quốc gia”. Phải coi 
phát triển Quảng Trị là “nghĩa vụ lịch 
sử quốc gia”.

Điện gió đóng góp ngân sách 
tỉnh hàng trăm triệu đồng mỗi năm 

Ông Lê Tiến Dũng - TUV Giám đốc 
Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho 
biết: “Đến nay, đã có 31 dự án điện 
gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt vào 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia với tổng công suất 1.177,2MW. 
Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 
19 dự án điện gió với tổng công suất 
671,1MW hoàn thành, đưa vào vận 
hành thương mại trước ngày 31 tháng 
10 năm 2021 (thời hạn được hưởng 

cơ chế khuyến khích của Chính phủ). 
Với kết quả này Quảng Trị trở thành 
tỉnh có số dự án điện gió và tỷ lệ công 
suất vận hành thương mại cao nhất cả 
nước (chiếm 16,9% toàn quốc). Theo 
ước tính sơ bộ, mỗi MW điện gió có 
doanh thu khoảng 6 tỉ đồng/năm, chỉ 
tính riêng thuế VAT (8%), mỗi MW 
điện gió đóng góp vào ngân sách địa 
phương khoảng gần 500 triệu đồng/
năm. Như vậy, với 671,1MW điện gió 
đã vận hành thương mại, hàng năm 
đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 
gần 350 tỉ đồng”.

Ngoài phấn đấu trở thành trung 
tâm năng lượng của miền Trung vào 
năm 2030, cũng như thúc đẩy hợp 
tác phát triển năng lượng tái tạo với 
Israel, thì tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ 
động, tích cực để triển khai một số 
dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 
cao của các doanh nghiệp, tập đoàn 
uy tín, lớn trong và ngoài nước như: 
Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải 
Lăng giai đoạn 1, 1.500MW của Tổ 
hợp nhà đầu tư: T&T - HEC - KOGAS 
– POSKO (với số vốn đầu tư dự kiến 
53.667,8 tỷ đồng); Nhà máy điện tua 
bin khí chu trình hỗn hợp (TBK CTHH) 
Quảng Trị công suất 340MW do Tập 
đoàn Gazprom CH Liên bang Nga

Ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: Đoàn Thuận
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG TRỊ
Công tác quy hoạch, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị đã mang đến những kết quả rất tích cực 
trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, cũng như 
trong phát triển lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì 
vẫn còn khá nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động và 
phát triển CCN. Việc đề xuất phương án, giải pháp pháp triển 
CCN không chỉ giải quyết các hạn chế, bất cập trong hoạt động 
của CCN mà còn góp phần phát huy được lợi thế và nguồn lực 
của tỉnh, tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển công 
nghiệp ở khu vực nông thôn.

Theo Quy hoạch phát triển 
công nghiệp tỉnh Quảng 
Trị đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025, trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2010 - 2020 quy 
hoạch 21 CCN với tổng diện tích 
605 ha, được bố trí tại các huyện, 
thị xã, thành phố. Tính đến nay, trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hình thành 
17 CCN với tổng diện tích 527,5 
ha. Tổng kinh phí đã thực hiện đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN 
237,41 tỷ đồng, trong đó từ nguồn 
ngân sách nhà nước 197,88 tỷ 
đồng (ngân sách trung ương: 86,68 
tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 52,38 tỷ 
đồng, ngân sách cấp huyện: 58,82 
tỷ đồng), các nguồn xã hội hóa khác 
39,53 tỷ đồng.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 16 
CCN đã đi vào hoạt động đạt tỷ lệ 
lấp đầy bình quân 64%, đã thu hút 

được 153 dự án đầu tư, với tổng 
số vốn đăng ký khoảng 3,667 tỷ 
đồng, số vốn thực hiện đầu tư xây 
dựng khoảng 2,098 tỷ đồng. Cụ 
thể có 94 dự án đã đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 22 dự 
án đang triển khai xây dựng, 18 
dự án đang hoàn thiện các thủ tục 
để triển khai xây dựng và 19 dự án 
tạm dừng hoạt động. 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn sau đại dịch Covid-19 
nhưng các doanh nghiệp tại các 

CCN trên địa bàn tỉnh đã tích cực 
hoạt động tạo ra giá trị doanh thu 
ước đạt khoảng 2,284 tỷ đồng, giải 
quyết việc làm cho 6,161 lao động, 
nộp ngân sách 61,87 tỷ đồng. 

Công tác quản lý đối với CCN 
trên địa bàn tỉnh thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 68/2017/
NĐ-CP ngày 25/5/2017, Nghị định 
66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/220 của 
Chính phủ và Thông tư số 28/2020/
TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ 
Công Thương. Các cơ quan, đơn vị 

Nhà máy may xuất khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú tại CCN Diên Sanh - Ảnh: Lê Minh

HOÀNG ĐỨC THẠCH
Chuyên viên phòng QLCN
Sở Công Thương Quảng Trị
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và địa phương đã tích cực, phối hợp 
quản lý hoạt động các CCN theo 
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2018 được sửa đổi bổ 
sung tại Quyết định số 31/2022/
QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của 
UBND tỉnh Quảng Trị về công tác 
thu hút đầu tư, mặc dù còn thiếu 
quỹ đất sạch nhưng đã tiếp tục thu 
hút thêm được nhiều dự án vào đầu 
tư vào các CCN trên địa bàn các 
đơn vị sự nghiệp cấp huyện được 
giao quản lý, khai thác CCN thuộc 
các huyện, thị xã, thành phố hoạt 
động ổn định từng bước tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn 
thủ tục đầu tư và hướng đến thực 
hiện cơ chế “Một cửa liên thông” 
đối với các dự án đầu tư vào CCN. 

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, công tác quản lý về phát 
triển CCN còn một số khó khăn tồn 
tại như kết cấu hạ tầng nói chung 
cũng như kết cấu hạ tầng tại các 
CCN còn hạn chế, chưa đồng bộ; 
công tác đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn 
diễn ra còn chậm, thời gian kéo dài 
do thiếu vốn; công tác duy tu, bảo 
dưỡng hạ tầng CCN gặp khó khăn 
do thiếu kinh phí để tái đầu tư sửa 
chữa; điều kiện hấp dẫn, thu hút 
đầu tư trên địa bàn tỉnh không được 
thuận lợi, chưa thu hút được nhiều 
các doanh nghiệp tham gia đầu tư 
xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật CCN…

Để công tác quản lý, phát triển 
các cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh một cách hiệu quả, chặt chẽ, 
hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đầu 
tư kinh doanh cần thực hiện một số 
giải pháp sau:

Thứ nhất, Tiếp tục thực hiện 
nghiêm công tác quản lý, phát 
triển CCN theo quy định tại Nghị 
định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị 
định số 66/2020/NĐ-CP và Thông 
tư số 28/2020/TT-BCT; Các Sở 
ngành, địa phương tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết 
định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 
29/9/2018 ban hành Quy chế phối 
hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị được sửa đổi bổ sung tại 

Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh để 
nâng cao hiệu quả hoạt động công 
tác quản lý nhà nước đối với CCN.

Thứ hai, Tiếp tục hoàn chỉnh 
đồng bộ kết cấu hạ tầng các CCN 
đã quy hoạch theo từng giai đoạn, 
đáp ứng yêu cầu hoạt động của các 
doanh nghiệp và tạo sức hấp dẫn 
thu hút các dự án công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, góp phần giảm bớt 
mức chênh lệch giữa các vùng và 
mức tăng trưởng công nghiệp toàn 
tỉnh; Ưu tiên các CCN có khả năng 
cao hơn trong việc thu hút các dự án 
đầu tư để tập trung hỗ trợ vốn đầu tư 
xây dựng hạ tầng CCN. Khuyến khích 
thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ 
tầng, xây dựng hạ tầng CCN.

Thứ ba, Huy động tối đa mọi 
nguồn vốn, nguồn lực của xã hội, 
trong đó tăng cường, khuyến khích 
công tác xã hội hóa, huy động các 
nguồn lực để đầu tư hạ tầng CCN. 
Tiếp tục xin các nguồn hỗ trợ vốn 
từ Trung ương để xây dựng kết cấu 
hạ tầng CCN theo Quyết định số 
26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 
của Thủ tướng Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị quyết số 973/2020/
UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về các nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ vốn đầu tư 
công nguồn ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021-2025; ưu tiên 

phân bổ vốn từ ngân sách tỉnh để 
đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo 
Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND 
ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về 
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025.

Thứ tư, Tiếp tục kêu gọi, thu hút 
các dự án đầu tư thứ cấp có quy mô, 
công suất để khai thác, sử dụng có 
hiệu quả đất trong CCN, gia tăng giá 
trị sử dụng đất, thu hút được nhiều 
doanh nghiệp vào sản xuất, kinh 
doanh trong CCN; các Sở, ngành 
phối hợp với UBND cấp huyện rà soát 
kỹ càng các dự án đầu tư vào CCN, 
bám sát quy hoạch chi tiết của CCN 
đã được phê duyệt, quy hoạch kinh tế 
- xã hội của huyện, thị xã, thành phố, 
các quy hoạch ngành để không ảnh 
hưởng đến quy hoạch chung.

Thứ năm, Hoàn thiện và vận 
hành công tác hoạt động quản lý 
CCN tại cấp huyện; Theo dõi, quản 
lý vận hành chặt chẽ các bước xây 
dựng kết cấu hạ tầng CCN, từ quy 
hoạch, thiết kế xây dựng, thi công, 
nghiệm thu và quyết toán… đảm 
bảo phát huy hiệu quả công tác 
quản lý. Tiếp tục triển khai đề án thu 
tiền phí sử dụng hạ tầng trong CCN 
để duy tu, bảo dưỡng công trình hạ 
tầng theo Phương án lộ trình thu tiền 
sử dụng hạ tầng tại các CCN trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
2510/QĐ-UBND ngày 01/9/2017

   Một góc Cụm công nghiệp Diên Sanh tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Lê Minh



Ngày 08/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10/
CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung 
cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023. Với vai trò là cơ quan tham mưu thực hiện công tác 
bình ổn thị trường tại địa phương, Sở Công Thương Quảng Trị đã 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển 
khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, 
bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

Chủ động xây dựng phương 
án dự trữ hàng hóa và bán 
hàng bình ổn giá

Thường lệ, vào dịp cuối năm 
mà đặc biệt là thời điểm sát dịp Tết 
Nguyên đán thì nhu cầu mua sắm 
hàng hóa, thực phẩm có xu hướng 
tăng mạnh. Năm nay, Tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 và Tết dương 
lịch có thời gian khoảng cách khá 
gần, chỉ có 20 ngày nên công tác 
chuẩn bị hàng hóa phục vụ người 
dân đón Tết được tích cực triển khai 
từ sớm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của người dân. 

Nhằm bảo đảm cân đối cung, 
cầu các mặt hàng thiết yếu, bình 
ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 
2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, ngay từ đầu tháng 11 năm 
2022, Sở Công Thương đã chủ động 
xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh 
phương án và đề nghị bố trí kinh phí 
dự trữ hàng hóa phục vụ công tác 
đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn 

thị trường với tổng kinh phí đề xuất 
dự kiến trên 13 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Cổ phần 
Tổng Công ty Thương mại Quảng 
Trị đảm bảo hàng hóa dự trữ và tổ 
chức các điểm bán hàng bình ổn 
giá tại địa bàn các huyện Hướng 
Hóa, Đakrông, Cam Lộ và thành 
phố Đông Hà; Công ty TNHH MTV 
Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn - 
Đông Hà (Siêu thị Co.opmart Đông 
Hà) đảm bảo hàng hóa dự trữ và tổ 
chức các điểm bán hàng bình ổn 
giá tại địa bàn các huyện Vĩnh Linh, 
Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị 
xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. 

Với tổng lượng hàng dự trữ và 
kinh doanh dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 của Siêu thị Co.opmart 
Đông Hà là 65 tỷ đồng. Từ đầu 
tháng 12 năm 2022, Siêu thị sẽ tập 
trung dự trữ hàng hóa theo “chiến 
lược giá” để thực hiện bình ổn đối 
với các mặt hàng gạo, thịt heo, thịt 
bò, rau củ quả, gạo, đường, muối, 
các thực phẩm chế biến: bánh, mứt, 
kẹo, trái cây... với trị giá khoảng hơn 

Một góc chợ Hồ Xá tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị -  Ảnh: Mỹ Hằng
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7 tỷ đồng để phục vụ nhân dân mua 
sắm; Đối với mặt hàng thực phẩm 
tươi sống như thịt heo, thịt bò Siêu 
thị sẽ tạo điều kiện thanh toán cho 
Nhà cung cấp để giữ giá. Bên cạnh 
công tác bình ổn tại chỗ tại thành 
phố Đông Hà, thì Siêu thị sẽ tổ 
chức các chuyến đưa hàng Việt về 
nông thôn đối với các địa bàn thị 
xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, 
Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh; với 
các nhóm hàng: lương thực, thực 
phẩm, đồ dùng gia đình, hóa mỹ 
phẩm, áo quần với nhiều chương 
trình khuyến mãi tặng kèm và giảm 
giá từ 10-49%… nhằm phục vụ bà 
con không có điều kiện trực tiếp 
đến Siêu thị mua sắm. Trong trường 
hợp có biến động về giá, Siêu thị sẽ 
tăng cường bán hàng lưu động tại 
điểm nóng khi có sự yêu cầu của 

Sở Công Thương. Tất cả các hàng 
hóa tham gia bình ổn sẽ được Siêu 
thị dự trữ tại đơn vị, tổng kho Saigon 
Co.op và các nhà cung cấp khác.

Qua trao đổi, ông Đặng Tứ Minh 
San - Giám đốc Siêu thị Co.opmart 
Đông Hà cho hay: “Siêu thị sẽ giữ 
bình ổn giá trước, trong và sau Tết 
để phục vụ nhu cầu của người tiêu 
dùng, đảm bảo đầy đủ hàng hóa 
phục vụ cho nhân dân theo số 
lượng đã cam kết, không để bị đứt 
gãy cung ứng hàng hóa thiết yếu 
trong suốt quá trình bình ổn giá, 
bên cạnh đó sẽ thực hiện nhiều 
chương trình khuyến mại, giảm 
giá đa dạng, phong phú”. Ông Lê 
Quang Nhật, Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Tổng Công ty Thương 
mại Quảng Trị cho biết: “Công ty sẽ 
tổ chức các điểm bán hàng cố định 

đến ngày 29 Tết âm lịch tại các cửa 
hàng thuộc hệ thống của Công ty 
như: cửa hàng 8S và Siêu thị Sepon 
tại thành phố Đông Hà, trị trấn Lao 
Bảo, xã A Túc và xã Hướng Phùng 
huyện Hướng Hóa; Cung cấp giỏ 
quà tết đa dạng, phong phú, dự trữ 
các mặt hàng nhu yếu phẩm như 
đồ điện, gia dụng, nông sản... với 
kinh phí trên 10 tỷ đồng tại Siêu thị 
Sepon. Chuẩn bị sẵn sàng phương 
tiện để tổ chức các chuyến bán 
hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa phục vụ sớm và đầy đủ cho nhân 
dân các vùng nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa với giá cả hợp 
lý, chất lượng bảo đảm. Mặt khác, 
để đảm bảo nguồn hàng ổn định, 
Công ty đã ký kết hợp đồng với các 
đại lý cung ứng nguồn hàng, nhằm 
dự trữ và đáp ứng được chủng loại, 

Hàng hoá phục vụ
Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023
tại Siêu thị Sepon.
Ảnh: Uyên Thi
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số lượng như trên và khi thị trường 
có nhu cầu tăng lên. Các mặt hàng 
là hàng Việt Nam chất lượng cao và 
một số mặt hàng nhập khẩu chính 
ngạch, chất lượng hàng hóa đảm 
bảo, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”.

Triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp nhằm đảm bảo cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường

Ngày 16/12/2022, Sở Công 
Thương đã ban hành văn bản số 
2170/SCT-QLTM về việc thực hiện 
các nhiệm vụ đảm bảo cân đối cung 
cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm 
2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023. Theo đó, thời gian tới Sở 
Công Thương và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố sẽ tăng cường 
nắm bắt đánh giá nguồn cung, nhu 
cầu hàng hoá đặc biệt nhất là các 
mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng 
có nhu cầu cao hoặc có biến động 
giá nhiều trên địa bàn để chủ động 
xây dựng phương án, biện pháp bảo 
đảm cân đối cung cầu hoặc kịp thời 
thông tin, đề xuất tham mưu với 
UBND tỉnh các biện pháp ổn định thị 
trường tại địa phương, không để xảy 
ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn 
nguồn hàng gây tăng giá đột biến 
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023; cũng như triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, các huyện, thị xã, 
thành phố chủ động phối hợp với 
lực lượng Quản lý thị trường phụ 
trách địa bàn tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát thị trường đối với các lĩnh 
vực về giá, chất lượng sản phẩm, 
các quy định về an toàn thực phẩm, 
các hành vi đầu cơ, găm hàng gây 
tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm về kinh doanh hàng 
giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian 
lận thương mại, việc niêm yết giá và 
bán đúng giá niêm yết.

Thứ hai, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo Ban Quản lý 
các chợ tích cực tuyên truyền, vận 

động tiểu thương kinh doanh tại chợ 
thực hiện nghiêm nội quy, quy chế 
của chợ, các quy định về an toàn 
thực phẩm, vệ sinh môi trường và 
phòng cháy, chữa cháy; Các chợ, 
siêu thị, trung tâm thương mại bố 
trí lực lượng thường trực 24/24 giờ 
để chủ động xử lý trong mọi tình 
huống nhằm đảm bảo việc duy trì 
hoạt động trong dịp cuối năm 2022 
và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thứ ba, đơn vị được phân công 
dự trữ hàng hóa và bán hàng bình 
ổn giá sớm triển khai các điểm bán 
hàng bình ổn giá lưu động đến khu 
vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa gắn với tuyên truyền, hưởng 
ứng thực hiện cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” theo đề xuất của các huyện, 
thị xã, thành phố nhằm phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng của người dân vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Thứ tư, đối với các doanh nghiệp 
có hoạt động kinh doanh xăng dầu 
và khí dầu mỏ trên địa bàn tỉnh, phải 
chủ động xây dựng phương án đảm 
bảo nguồn hàng xăng dầu và khí 
dầu mỏ hóa lỏng; Tuyệt đối không 
để xảy ra tình trạng đứt nguồn hàng 
và thiếu hàng để bán lẻ, đồng thời 

Hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán tại Siêu thị Co.opmart Đông Hà. Ảnh: HL

bảo đảm công tác an toàn phòng, 
chống cháy nổ để phục vụ nhu cầu 
sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 
của người dân trên địa bàn tỉnh dịp 
cuối năm và trước, trong, sau Tết 
Nguyên đán. 

Như vậy, việc chủ động triển 
khai đồng bộ các giải pháp, 
nhiệm vụ nhằm đảm bảo cân đối 
cung cầu, bình ổn thị trường dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
của các cấp, các ngành, các địa 
phương và các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần 
thực hiện mục tiêu chung là bảo 
đảm cân đối cung cầu, bình ổn 
thị trường, hạn chế các yếu tố tác 
động đến giá cả, không để “đứt 
gãy” nguồn cung lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng trong dịp 
cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023 để người dân yên 
tâm mua sắm và đón một cái Tết 
đoàn viên ấm áp, trọn vẹn
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Giai đoạn 2016-2020, 
trên địa bàn huyện 
Vĩnh Linh có 52 đề án 

khuyến công được hỗ trợ với tổng kinh 
phí thực hiện trên 4,2 tỷ đồng. Trong 
đó, có 5 đề án khuyến công quốc gia 
có tổng kinh phí 2,64 tỷ đồng; 18 đề 
án khuyến công cấp tỉnh; 29 đề án 
khuyến công cấp huyện, kinh phí thực 
hiện 646 triệu đồng.  

Cơ sở chế biến Miến Gạo Loan 
Hảo ở xã Hiền Thành, huyện Vĩnh 
Linh là một trong những đơn vị được 
hỗ trợ nguồn vốn khuyến công để 
đầu tư thương hiệu. Năm 2016 và 
2018 Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
- Sở Công Thương đã hỗ trợ cho 
cơ sở này 100 triệu đồng trang bị 
máy móc. Với sự hỗ trợ kinh phí 
khuyến công, cơ sở kinh doanh đã 
bỏ thêm 600 triệu đồng để trang 
bị máy móc nhằm nâng cao chất 
lượng, sản xuất số lượng lớn hơn để 
hạ giá thành sản phẩm. Sau khi đưa 
hệ thống máy móc vào hoạt động, 
sản phẩm miến gạo của cơ sở được 
nâng cao chất lượng, đáp ứng thị 
hiếu của người tiêu dùng.

Chia sẻ về hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của cơ sở sau khi được 
nhận nguồn vốn khuyến công, chị 
Nguyễn Thị Hảo, Chủ Cơ sở sản 
xuất Miến gạo Loan Hảo, xã Hiền 
Thành, Vĩnh Linh cho biết: “Trước 
đây khi chưa tiếp cận được nguồn 
vốn khuyến công, cơ sở sản xuất 
sản lượng rất thấp, công việc thì 
không ổn định. Sau khi có sự hỗ trợ 
của khuyến công, cơ sở đã mạnh 
dạn đầu tư thêm máy móc, nhờ vậy 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ 
TỪ NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG

Ở VĨNH LINH
Hiện nay hầu hết các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 

trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có quy mô hoạt động 
khá nhỏ do đó việc đầu tư cho phát triển thương hiệu, mẫu mã 
sản phẩm, đào tạo nguồn lao động có tay nghề vẫn còn nhiều khó 
khăn nhất định. Để giúp các cơ sở này, mỗi năm nguồn vốn khuyến 
công địa phương và quốc gia hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng, tạo 
điều kiện cho các cơ sở này có thêm động lực phát triển.

sản lượng tăng lên gấp nhiều từ 70 
kg lên 3 tạ/ngày, giải quyết việc làm 
cho nhiều lao động ở thôn xóm”.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám 
đốc Trung tâm Phát triển Cụm 
Công nghiệp, khuyến công và Dịch 
vụ du lịch Biển huyện Vĩnh Linh 
cho biết: “Để tiếp tục phát hiệu 
quả của nguồn vốn khuyến công 
các cấp, theo kế hoạch, trong giai 
đoạn 2021- 2025, ngoài nguồn vốn 
khuyến công của Trung ương và 
của tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh bố 
trí hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, năm 
2021 đã có 22 đề án khuyến công 
được hỗ trợ, cụ thể: Khuyến công 
tỉnh hỗ trợ 05 đề án, kinh phí hỗ trợ 
330 triệu đồng; Khuyến công huyện 

hỗ trợ 17 đề án, kinh phí hỗ trợ 
379 triệu đồng. Năm 2022, huyện 
Vĩnh Linh tiếp tục có thêm 19 đề án 
được hỗ trợ, gồm: Khuyến công tỉnh 
06 đề án, kinh phí hỗ trợ 505 triệu 
đồng; khuyến công huyện 13 đề án, 
kinh phí 365 triệu đồng”. 

“Nguồn vốn khuyến công được 
tập trung vào các nội dung như: 
khởi sự doanh nghiệp; xây dựng 
các mô hình trình diễn, chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng máy móc 
thiết bị vào sản xuất; đào tạo lao 
động; xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp; phát triển 
cụm công nghiệp và thị trường tiêu 
thụ… tạo thêm điều kiện để các cơ 
sở công nghiệp nông thôn có thêm 

Hình ảnh sản xuất tại Công ty TNHH MTV Trường Tín Quảng Trị - Ảnh: Mỹ Hằng

MỸ HẰNG



động lực vượt qua khó khăn”, Ông 
Hiến cho biết thêm. 

Hoạt động khuyến công đã 
làm cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy 
CNNT phát triển, các chương trình, 
đề án khuyến công đã thu hút được 
một lượng lớn vốn đối ứng của cơ 
sở CNNT. Bà Nguyễn Thị Anh Đào, 
Giám đốc Công ty TNHH MTV QT 
Hùng Dung, thị trấn Hồ Xá, huyện 
Vĩnh Linh chia sẻ: “ Để triển khai 
dự án sản xuất tinh dầu từ các sản 
phẩm thiên nhiên, tôi cần nguồn 
vốn khá lớn để thực hiện. Năm 
2022, sau khi được tìm hiểu về 
các chính sách hỗ trợ khuyến công 
các cấp, tôi đã mạnh dạn làm thủ 
tục, hồ sơ và được hỗ trợ 70 triệu 
đồng từ nguồn vốn khuyến công 
cấp tỉnh. Cùng với nguồn vốn của 
gia đình, tôi đã đầu tư, mua các 
loại máy móc thiết bị ứng dụng vào 
sản xuất. Riêng năm nay, cơ sở sản 
xuất tinh dầu của gia đình cung cấp 
ra thị trường khoảng trên 1.000 lít 
tinh dầu các loại, doanh thu đạt 800 
triệu đồng. Cao hơn gấp nhiều lần 
so với trước khi chưa được đầu tư 
máy móc vào sản xuất”.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết 
quả đáng mừng, nhưng hoạt động 

khuyến công trên địa bàn huyện 
Vĩnh Linh vẫn còn một số khó khăn, 
tồn tại trong quá trình triển khai thực 
hiện. Hầu hết các cơ sở CNNT trên 
địa bàn có quy mô hoạt động khá 
nhỏ do đó việc đầu tư cho phát 
triển thương hiệu, mẫu mã, đào tạo 
nguồn nhân lực có tay nghề vẫn 
còn nhiều giới hạn nhất định. Nhiều 
cơ sở sản xuất vẫn chưa thật sự 
hiểu rõ ý nghĩa của các nội dung hỗ 
trợ; Công tác tổ chức xét chọn các 
đề án khuyến công còn tồn tại tình 
trạng nộp hồ sơ chậm, hồ sơ không 
hợp lệ, không đúng đối tượng theo 
quy định. 

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám 
đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công 
nghiệp, khuyến công và Dịch vụ du 
lịch Biển huyện Vĩnh Linh cho biết 
thêm: “Để tiếp tục phát huy hiệu 
quả hoạt động khuyến công, trong 
thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ 
tăng cường vai trò công tác thông 
tin, tuyên truyền đến các đối tượng 
thụ hưởng chính sách khuyến công 
để người dân, doanh nghiệp yên 
tâm đầu tư phát triển sản xuất. 
Tiếp tục rà soát lại cơ chế, chính 
sách đã ban hành để bổ sung điều 
chỉnh hoàn thiện cho phù hợp yêu 

cầu hiện nay, giảm bớt các thủ tục 
hành chính. Huy động các nguồn tài 
chính cho hoạt động khuyến công: 
Chủ động, tranh thủ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia hàng năm, 
chương trình phát triển nguồn nhân 
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng 
cụm công nghiệp. Đặc biệt, tăng 
cường tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở 
tìm hiểu, hợp đồng mua máy móc, 
thiết bị công nghệ phù hợp để nâng 
cao năng lực và phát huy tối đa 
hiệu quả việc sản xuất, kinh doanh. 
Tiến hành các hoạt động giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm để củng cố thị 
trường cho các cơ sở”.

“Khó khăn với các cơ sở CNNT 
ở huyện Vĩnh Linh là không ít, nhờ 
hoạt động tiếp sức từ các nguồn 
vốn của nhà nước sẽ là “cú hích” 
tạo thêm niềm tin và động lực giúp 
họ giải quyết các khó khăn, mạnh 
dạn hơn trong đầu tư, qua đó 
tạo thêm nhiều việc làm cho lực 
lượng lao động nông thôn ở địa 
phương”, Ông Nguyễn Văn Hiến, 
Giám đốc Trung tâm Phát triển 
Cụm Công nghiệp, khuyến công 
và Dịch vụ du lịch Biển huyện Vĩnh 
Linh, khẳng định 

Bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp của Công ty TNHH May Mặc Trường Thọ - Ảnh: Hữu Thuần
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HUYỆN HẢI LĂNG
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Nhằm triển khai hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn 
có hiệu quả, huyện Hải Lăng thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ 
các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất ở huyện phát 
triển sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản 
phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng 
có tiềm năng của địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao năng 
lực sản xuất, kinh doanh, của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 
sản xuất thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Trên cơ sở các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp 
trên, UBND huyện Hải Lăng 

triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương 
mại ở địa phương như: xây dựng bộ 
cơ sở dữ liệu thông tin xúc tiến đầu 
tư huyện; hằng năm, tổ chức hội chợ 
thương mại, xây dựng đề án hỗ trợ 
xây dựng và phát triển thương hiệu 
đối với các sản phẩm nông sản; ban 
hành các cơ chế, chính sách, triển 
khai các giải pháp phát triển sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng và phát 
triển thương hiệu, đặc biệt trong đó 
có chính sách hỗ trợ khuyến công 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-
2025. Đây là một trong những giải 
pháp thiết thực đối với HTX, cơ sở 
sản xuất kinh doanh về xây dựng 
thương hiệu để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, mở rộng thị trường, hợp 
tác, giao lưu thương mại, đồng thời 
tạo chỗ đứng cho các sản phẩm 
đặc trưng của huyện. Bên cạnh đó, 
UBND huyện chỉ đạo các địa phương 
đẩy mạnh các giải pháp phát triển 
một số cây trồng chủ lực và một 
số mô hình sản xuất hiệu quả cao 
gắn với xây dựng thương hiệu, quảng 
bá sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học kỷ thuật, hình thành vùng 
chuyên canh, chú trọng xây dựng 
mô hình sản xuất sạch, theo hướng 
hữu cơ. Tăng cường quảng bá, 
trưng bày sản phẩm chủ lực của địa 
phương, tại gian hàng trưng bày và 
bán sản phẩm đặc trưng của huyện 
tại các xã, thị trấn. Tích cực thực 

hiện chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện.

Với nhiều giải pháp hỗ trợ xúc 
tiến thương mại tích cực nói trên, 
doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, 
hộ kinh doanh ở Hải Lăng được tiếp 
thêm động lực vươn lên trong sản 
xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản 
phẩm đặc đặc trưng vùng, miền, 
từng bước khẳng định thương hiệu 
sản phẩm của mình. Tiêu biểu như 
các sản phẩm: cam K4, gạo Hải 
Lăng, bánh tét Đại An Khê, ớt bột Hải 
Lăng, nước mắm Mỹ Thủy, lúa chất 
lượng cao, lúa đặc sản, lúa hữu cơ, 
ném vùng cát...Từ năm 2020-2022, 
trên địa bàn huyện có 15 sản phẩm 

tham gia dự thi OCOP cấp tỉnh, trong 
đó có 12 sản phẩm đạt chất lượng 3 
sao. Từ năm 2015-2022, huyện đã 
hỗ trợ đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu 
tập thể cho 13 sản phẩm, ngoài ra hỗ 
trợ cho nhiều nhãn hiệu cá thể khác. 
Tăng cường quảng bá, trưng bày sản 
phẩm và chỉ dẫn địa lý của các nông 
sản chủ lực của địa phương. Hiện 
nay trên địa bàn huyền có 7 gian 
hàng trưng bày và bán sản phẩm đặc 
trưng của huyện tại các xã, thị trấn. 
Các sản phẩm được hỗ trợ là sản 
phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ 
lực của huyện, các sản phẩm chất 
lượng, đã được bảo hộ nhãn hiệu, 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 

Gian hàng kết nối tiêu thụ nông sản được đặt tại Bưu điện huyện Hải Lăng - Ảnh: Ngọc Trang 

NGỌC TRANG
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cấp tỉnh, huyện, các sản phẩm đã 
có mã số, mã vạch, tem truy xuất 
nguồn gốc...và bước đầu có thương 
hiệu trên thị trường. Tổng kinh phí 
hỗ trợ xây dựng và phát triển thương 
hiệu đối với các sản phẩm nông sản 
từ năm 2020 đến nay trên địa bàn 
huyện là 650 triệu đồng. Các sản 
phẩm được hỗ trợ theo đề án là sản 
phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ 
lực của huyện đã giúp giải quyết 
việc làm, tạo thu nhập cho người 
dân địa phương. 

Riêng trong năm 2022, huyện 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, 
HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn 
tham gia gian hàng tại các hội chợ 
trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm đặc trưng, chủ 
lực của huyện như: hội chợ thương 
mại taị huyện Gio Linh; hội chợ 
Thương mại Quốc tế Khu vực Tiểu 
vùng sông Mekong mở rộng (MGS) 
- Quảng Trị 2022 tại Khu du lịch 
biển Cửa Việt; hội nghị kết nối cung 
cầu tại tỉnh Ninh Thuận. Phối hợp 
với Sở Công thương về hỗ trợ kết 
nối thương mại điện tử, kết nối cung 
cầu trong tiêu thụ các sản phẩm 
OCOP, sản phẩm đặc trưng của 
huyện. Huyện còn tiếp tục triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt 
động khuyến công, tạo điều kiện 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
hộ gia đình phục hồi sản xuất sau 
COVID-19. Tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp huyện lần thứ 6, kết quả có 
13 sản phẩm được công nhận sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện và 
chọn ra 6 sản phẩm đạt giải nhất, 
nhì, ba cấp huyện tham gia bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn cấp tỉnh. Chỉ đạo triển khai 01 
đề án từ nguồn vốn khuyến công 
quốc gia năm 2022 và đề xuất hỗ 
trợ 1 đề án may công nghiệp vào 
năm 2023; 4 đề án từ nguồn vốn 
khuyến công tỉnh; khảo sát, hỗ trợ 
thực hiện 17 đề án theo chính sách 
khuyến công huyện với tổng kinh 
phí hỗ trợ là 545 triệu đồng.

Về giải pháp tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động xúc tiến thương mại ở 
địa phương trong thời gian tới, ông 
Nguyễn Nhân Mạnh Trưởng phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện Hải Lăng 
cho biết: huyện tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết số 62/NQ-
HĐND ngày 12/10/2022 của HĐND 
huyện Hải Lăng về hỗ trợ hoạt động 
Khuyến công trên địa bàn huyện 

Hải Lăng giai đoạn 2021-2025; các 
nguồn vốn khuyến công tỉnh, quốc 
gia; nguồn vốn xúc tiến thương mại, 
khoa học công nghệ của tỉnh để 
hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức, 
cá nhân phát triển thương hiệu, xúc 
tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc 
trưng của huyện. Tích cực hỗ trợ 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
tham gia các hoạt động hội chợ 
triển lãm trong và ngoài tỉnh; các 
hoạt động hội nghị kết nối cung cầu 
do các sở, ban ngành cấp tỉnh tổ 
chức nhằm quảng bá thương hiệu, 
liên kết tiêu thụ sản phẩm của địa 
phương. Duy trì và phát triển các 
gian hàng trưng bày sản phẩm đặc 
trưng của huyện tại các xã, thị trấn. 
Hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc 
bán các sản phẩm trên các sàn 
thương mại điện tử như shoope, 
lazada,...các trang mạng xã hội như 
facebook, zalo, tiktok,...Thu hút các 
nhà đầu tư có tiềm lực để đầu tư, 
sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa 
học công nghệ trong sản xuất, cũng 
như bảo quản, chế biến và đóng gói 
sản phẩm; hỗ trợ kết nối tiêu thụ 
sản phẩm cho người dân”

Cơ sở sản xuất bánh lọc Huệ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị -  Ảnh: Ngọc Trang
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HIỆU QUẢ HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP
TỪ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG

Những năm qua cùng với các chương trình, đề án khác; Chương 
trình khuyến công đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất trên địa bàn tỉnh nói chung và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 
vừa bắt tay vào khởi nghiệp nói riêng trong việc đầu tư mua sắm 
máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, nâng cao chất lượng, giá 
trị sản phẩm. Qua đó, giúp tuổi trẻ ở địa phương có thêm điều kiện 
duy trì sản xuất hiệu quả hơn, tạo động lực để họ vươn lên, chung 
tay với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đi trước phát triển bền 
vững, xây dựng quê hương ngày càng mạnh giàu.

Là thanh niên còn trẻ, mới lập 
nghiệp nên anh Phạm Hồng 
Phước, Giám đốc Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ A5 
GROUP ở phường Đông Lễ, thành 
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất cần 
vốn để phát triển đa dạng các sản 
phẩm hàng hóa có chất lượng tốt 
nhất cung cấp ra thị trường trong 
và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian 
qua dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
tình hình sản xuất kinh doanh của 
công ty. Sau khi tìm hiểu chính sách 
khuyến công của Nhà nước, được 
sự quan tâm, tận tình hướng dẫn 
thủ tục hồ sơ của cán bộ khuyến 
công, Đoàn Thanh niên tỉnh, tháng 
4/2022, anh đăng ký đề án “Ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất gỗ nội thất” với mong 
muốn được hỗ trợ một phần kinh 
phí để đầu tư mua sắm ứng dụng 
máy móc thiết bị vào sản xuất. Căn 
cứ vào nhu cầu cần thiết của doanh 
nghiệp, đề án của anh được chương 
trình khuyến công tỉnh phê duyệt hỗ 

trợ 75 triệu đồng trong tổng dự toán 
kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị 
hiện đại vào sản xuất trên 390 triệu 
đồng. Với kết quả cho công suất 
đạt từ 30-50 bộ sản phẩm/tháng, 
doanh thu trung bình đạt gần 5 tỷ 
đồng/năm; tạo việc làm cho 10 - 15 
lao động với mức thu nhập từ 5-7 
triệu đồng/người/tháng. Anh Phước 
chia sẻ:“Tôi rất vui vì được Chương 
trình khuyến công tỉnh và Tỉnh đoàn 
quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư máy 
móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. 
Ngay sau khi nhận kinh phí hỗ trợ, 
cùng với nguồn vốn đối ứng tôi đã 
đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất 
theo đúng cam kết. Nhờ ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất đã nâng cao năng suất, chất 
lượng các sản phẩm đồ gỗ nội thất, 
đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng các 
sản phẩm, đồng thời tạo thêm việc 
làm cho người lao động, giải quyết 
những vấn đề liên quan đến môi 
trường trong xu thế phát triển sản 
xuất mới, tạo ra năng lực cạnh tranh 
và thu hút khách hàng, nâng cao 
hiệu quả kinh doanh cho công ty”. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh 
niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ 
đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền 
chương trình khuyến công trong các 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp - Ảnh: Kô Kăng Sương

KÔ KĂN SƯƠNG
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cấp bộ đoàn, ĐVTN toàn tỉnh. Đồng 
thời, chỉ đạo Ban tham mưu, các 
cán bộ Đoàn bám sát, nghiên cứu 
các nội dung, lĩnh vực đề án khuyến 
công, phối hợp với cán bộ khuyến 
công hướng dẫn các mô hình của 
ĐVTN trên địa bàn xây dựng, lập hồ 
sơ đăng ký kế hoạch khuyến công 
tỉnh. Tập trung rà roát hiện trạng các 
mô hình tham gia đăng ký để lựa 
chọn và giới thiệu các mô hình, đề án 
kinh doanh, sản xuất phù hợp, đảm 
bảo hiệu quả theo chương trình phối 
hợp. Kết quả từ năm 2018 đến nay, 
Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh phối hợp tư vấn, 
hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết 
bị hiện đại sản xuất cho 5 mô hình 
của tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh với tổng 
kinh phí hỗ trợ 275 triệu đồng, gồm 
các đề án: “Ứng dụng máy móc thiết 
bị vào sản xuất các sản phẩm mộc 
mỹ nghệ” của hộ kinh doanh Đinh 
Hoàng ở thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, 
huyện Đakrông; “Xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật sản xuất tinh dầu 
sả tại vùng đặc biệt khó khăn xã Hải 
Phúc, huyện Đakrông” của Hợp tác 
xã Van Pa, thôn 5, xã Hải Phúc, huyện 
Đakrông; “Xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật sản xuất, phát triển sản 
phẩm mới từ vùng nguyên liệu nghệ” 
của Công ty TNHH Thanh Lọc, thôn 
Bảng Sơn 2, xã Cam Nghĩa, huyện 
Cam Lộ: “Ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm 
tinh dầu tràm” của hộ kinh doanh 
Trần Ngọc Tráng ở thôn Vinh Quang 
Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio 
Linh và “Ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất đồ gỗ nội thất 
Công ty TNHH thương mại và Dịch 
vụ A5 GROUP. Việc triển khai thực 
hiện các đề án khuyến công đã kịp 
thời động viên, khuyến khích các cơ 
sở công nghiệp nông thôn, đặc biệt 
là đối với ĐVTN khởi nghiệp mạnh 
dạn áp dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến, hiện đại vào sản xuất, đổi mới, 
cải tiến công nghệ, nâng cao chất 
lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. 
Từ đó, giúp họ nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu 
thụ; tạo thêm việc làm cho nhiều lao 
động ở địa phương; tạo sự lan tỏa 
mạnh mẽ về hiệu quả của chính 
sách khuyến công đối với việc phát 
triển tiểu thủ công nghiệp nói riêng, 
phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Ngoài hoạt động hỗ trợ kinh 
phí từ chương trình khuyến công, 
Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh còn tích cực phối 
hợp một số hoạt động hỗ trợ đoàn 
viên, thanh niên khởi nghiệp. Tiêu 
biểu gần đây nhất, nhằm tạo hoạt 
động sôi nổi chào mừng Đại hội 
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2022-2027, trong thời gian diễn ra 

đại hội từ 15-16/9/2022, hai đơn 
vị đã phối hợp tổ chức hoạt động 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
thanh niên khởi nghiệp. Hoạt động 
đã thu hút 25 đơn vị từ đoàn cấp 
huyện tham gia gian hàng trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm của ĐVTN. 
Trước đó, Tỉnh Đoàn đăng tải hình 
ảnh, các nội dung về hoạt động trên 
website, facebook, fanpage…để 
giới thiệu, quảng bá trước thời gian 
diễn ra hoạt động trưng bày chính 
thức. Trung tâm Khuyến công & 
Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
lắp đặt, trang trí các pano, áp phích 
quảng bá hoạt động tại khu vực tổ 
chức trưng bày, giới thiệu hoạt động 
trên website và fanpage của đơn 
vị; hỗ trợ các cơ sở tham gia trưng 
bày in ấn pano giới thiệu, trang trí 
tại gian hàng. Các cơ sở sản xuất 
ĐVTN tham gia chủ động trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm và quản 
lý gian hàng của mình. Sản phẩm 
trưng bày, giới thiệu trong dịp diễn 
ra đại hội rất đa dạng về chủng loại 
do chính ĐVTN trong tỉnh sản xuất. 
Thông qua hoạt động đã tạo cơ hội 
để ĐVTN giao lưu, học hỏi, hợp 
tác phát triển sản xuất, đẩy mạnh 
quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm 
khởi nghiệp của thanh niên, góp 
phần đẩy mạnh phong trào đồng 
hành cùng thanh niên trong khởi 
nghiệp, lập nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị 
Mai Văn Nam cho biết: “Thời gian 
qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã 
tích cực chỉ đạo, triển khai và lan 
tỏa sâu rộng chương trình khuyến 
công trong các tầng lớp ĐVTN. Kết 
quả, Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh hoàn thành hỗ trợ 
xây dựng 5 mô hình ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong sản xuất trên 
các lĩnh vực. Hoạt động đã góp phần 
khuyến khích, tạo động lực để thanh 
niên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật các kỹ thuật mới vào sản xuất, 
xây dựng mô hình theo hướng bền 
vững, chất lượng, hiệu quả, năng 
suất hơn”Xưởng gia công sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ A5 GROUP -  Ảnh: Kô Kăng Sương
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Lập Nghiệp Trên Mảnh Đất Quê Nhà
Từ một học sinh Trường Quốc học Huế, và sau khi tốt nghiệp 

Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Khoa Xây dựng, có bao nhiêu 
doanh nghiệp lớn ở thành phố gọi mời, nhưng kỹ sư Nguyễn Quốc 
Tuấn quyết định trở về quê hương để lập nghiệp.Mặc dù Tuấn quê ở 

Triệu Lăng, huyện 
Triệu Phong, nhưng 

được sinh ra và lớn lên tại thị trấn 
Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị. Gia đình anh thành lập 
doanh nghiệp khá sớm, lấy tên là 
Công ty TNHH Phong Hải do ba 
anh làm chủ. Cuối năm 2011, ba 
của Tuấn qua đời do lâm bệnh hiểm 
nghèo. Mấy tháng sau đó, Nguyễn 
Quốc Tuấn hoàn thành chương trình 
đại học, Tuấn trở về quê hương, tiếp 
quản lại doanh nghiệp của ba để lại. 

Vào một ngày áp Tết Quý Mão 
năm 2023, với lời hẹn trước chúng 
tôi có mặt tại trụ sở Công ty TNHH 
Phong Hải. Sau khi nhâm nhi tách 
trà nóng, Tuấn đưa tôi đi tham quan 
nhà máy. Tuấn tâm sự: Buổi đầu, 
từ một tân sinh viên trẻ, rồi thay ba 
mình điều hành doanh nghiệp, với 
bao bỡ ngỡ và thách thức. Hơn thế 
nữa, lúc bấy giờ Chỉ thị 11 về cắt 
giảm đầu tư của Thủ tướng Chính 
phủ vừa được thực thi. 

Tuy nhiên, bằng sự đam mê kinh 
doanh cháy bỏng, cùng với vốn kiến 
thức dưới mái trường đại học, Tuấn 
vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm 
của những người đi trước. Rồi Tuấn 
suy nghiệm một điều, hoạt động 
của doanh nghiệp xây dựng chủ yếu 
mang tính lặp lại, không có tính sáng 
tạo nhiều. Từ trong suy nghĩ ấy, Tuấn 
đã ấp ủ và tìm hướng đi mới riêng cho 
mình. Năm 2018, sau khi tìm hiểu kỹ 
thị trường, Tuấn cũng đã chọn cho 
mình và doanh nghiệp một ngành 
nghề mới phù hợp với năng lực và 
mang nhiều sáng tạo, đó là ngành 
nghề thi công trang trí nội thất bằng 
sản phẩm gỗ công nghiệp đối với các 
công trình như văn phòng làm việc, 

nhà ở, khách sạn, nhà bếp và sản 
xuất bàn ghế giường tủ công nghiệp.

Lĩnh vực mới của Công ty TNHH 
Phong Hải ngày càng được mở 
rộng, đặc biệt là từ năm 2019, khi 
Công ty TNHH Phong Hải được Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 
cấp đất thực hiện dự án mới tại Khu 
công nghiệp Nam Đông Hà. Từ diện 
tích được cấp rộng gần 1ha, Công 
ty đã đầu tư trụ sở làm văn phòng, 
xưởng sản xuất và mua sắm thêm 
nhiều thiết bị máy móc…

Ông Tuấn cho biết thêm: Khi 
Công ty của anh chuyển sang 

ngành nghề mới việc tìm kiếm 
kiến trúc sư chuyên ngành nội thất 
và thợ lành nghề tại địa bàn là rất 
khó. Do đó, để có đội ngũ làm việc, 
Công ty đã tuyển nhân sự, đưa đi 
đào tạo tại những địa phương đang 
phát triển ngành nghề trang trí nội 
thất từ gỗ ván công nghiệp. Đến nay 
Công ty TNHH Phong Hải có đến 50 
lao động, bao gồm kỹ sư, kiến trúc 
sư thiết kế, thợ lành nghề… Trong 
công tác quản lý, Công ty xây dựng 
và đưa vào ứng dụng bằng  công 
nghệ số từ khâu quản lý cho đến 
sản xuất.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phong Hải - Ảnh: Hữu Tiến

HỮU TIẾN 
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Mỗi công trình do Công ty thi 
công không chỉ mang tính đơn thuần 
là lắp ghép phần nội thất hay những 
sản phẩm thông dụng như bàn ghế, 
tủ đứng áo quần,..mà nó còn như 
một sản phẩm mang tính mỹ thuật 
cao, đúng theo thị hiếu của khách 
hàng. Chính vì vậy, trên mỗi công 
trình hay mỗi sản phẩm đòi hỏi 
Công ty phải biết sáng tạo, thổi hồn 
tạo ra những công trình, những sản 
phẩm luôn hài hòa giữa các chi tiết 
với nhau. Bên cạnh đó, yếu tố chất 
lượng công trình hay sản phẩm luôn 
được Công ty chú trọng, đồng thời 
thực hiện chăm sóc công trình, sản 
phẩm sau hoàn thành luôn kịp thời 
và có trách nhiệm với khách hang.

Phải khẳng định rằng, sự vận 
động của thị trường ngày càng đa 
dạng, thì bất luận ngành nghề nào 
cũng diễn ra một sự cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt hơn. Buổi đầu, 
gần như chỉ có Công ty tham gia 
ngành nghề trang trí nội thất trên 
địa bàn Quảng Trị, nhưng thời gian 
trở lại đây đã có nhiều  doanh 
nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. 

Song, với phương châm lấy chữ 
“tín” làm trọng, đó là chú trọng 
chất lượng, chú trọng tính thẩm 
mỹ, chú trọng đến giá cả cạnh 
tranh…Nhờ vậy, mà Công ty luôn 
được khách hàng tín nhiệm, hợp 
tác, sản phẩm  của Công ty không 
những được khách hàng trên địa 
bàn Quảng Trị mà còn có khách 
hàng các tỉnh khác tiêu thụ.

Có thể nói bằng sự năng động, 
sáng tạo, biết nghĩ, biết làm, kỹ sư 
Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa Công ty 
từ một doanh nghiệp xây dựng đơn 
thuần, trở thành một doanh nghiệp 
có vị thế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
bằng ngành nghề mới, tạo ra những 
con số thật ấn tượng, doanh thu 
hàng năm chục tỷ đồng, tạo việc 
làm thu nhập ổn định cho trên 50 
lao động với mức lương từ 7-8 triệu 
đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ thuế với nhà nước. 

Hơn nữa, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của Công ty không chỉ 
dừng lại đó. Được biết, năm 2022, 
Công ty TNHH Phong Hải được 
Trung tâm khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp tỉnh Quảng 
Trị hỗ trợ 300 triệu đồng (bằng 
nguồn kinh phí khuyến công Trung 
ương). Cùng với đó, Công ty đầu 
tư thêm hàng tỷ đồng để mở rộng 
xưỡng sản xuất, nâng cấp máy 
móc thiết bị theo hướng tự động 
hóa, vừa nâng cao công suất, vừa 
giải phóng sức lao động. Những 
đầu tư mới này, sẽ thực hiện cho 
những ý tưởng mới như lời bộc 
bạch của Tuấn, đó là: Thời gian tới 
Công ty sẽ xuất khẩu hàng hóa ra 
các nước khác. Tin chắc rằng bằng 
kinh nghiệm và những kết quả đạt 
được như hiện tại, thời gian tới ý 
tưởng của chủ doanh nghiệp trẻ sẽ 
trở thành hiện thực.

Chia tay với kỹ sư trẻ Nguyễn 
Quốc Tuấn, rời Công ty TNHH 
Phong Hải. Chúng tôi thầm nghĩ dẫu 
biết phía trước còn bao thách thức, 
song với bản lĩnh và sự trải nghiệm, 
hy vọng rằng kỹ sư trẻ Nguyễn 
Quốc Tuấn sẽ đưa Công ty TNHH 
Phong Hải đạt thêm những thành 
công mới đáng trân trọng hơn 

Xưởng gia công sản phẩm của Công ty TNHH Phong Hải - Ảnh: Hữu Tiến
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Để sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị 
"RỘNG ĐƯỜNG VÀO SIÊU THỊ"

Thực hiện Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm 
(OCCP), từ năm 2019 

đến 2021, tỉnh Quảng Trị xây dựng 
được 91 sản phẩm OCOP từ 3 - 4 
sao. Thời gian qua, các chủ thể 
OCOP đã nỗ lực nâng cao chất 
lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì 
nhằm đáp ứng các yêu cầu đưa 
sản phẩm OCOP vào hệ thống các 
siêu thị, chuỗi cửa hàng nông sản 
sạch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số 
lượng sản phẩm được bày bán còn 
khá hạn chế.

Cơ sở sản xuất chế biến nông 
sản sạch Trần Lan (Triệu Phong) do 
chị Trần Thị Lan làm chủ hiện sản 
xuất, chế biến và kinh doanh 12 sản 
phẩm làm từ nông sản sạch, trong 
đó có 3 sản phẩm được công nhận 
sản phẩm OCOP bao gồm: bánh 
cốm gạo lứt, bột gừng sấy lạnh và 
ngũ cốc cao cấp. Ngoài việc tích 
cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
sản phẩm ở các tỉnh, thành phố 
trên toàn quốc, hiện có 5 mặt hàng 
nông sản của cơ sở được trưng bày 
ở các cửa hàng nhỏ, hệ thống bán 
sản phẩm của Bưu điện tỉnh Quảng 
Trị. Tuy nhiên, riêng đối với hệ thống 
siêu thị Co.opmart - Đông Hà, sau 
5 năm kết nối và làm hồ sơ, đến 
nay sản phẩm nông sản của cơ 
sở Trần Lan vẫn còn thiếu một số 
tiêu chí để vào được gian hàng tại 
siêu thị này. Chị Trần Thị Lan, chủ 
Cơ sở sản xuất chế biến nông sản 
sạch Trần Lan cho biết: “ Khó khăn 
của cơ sở trong việc kết nối đưa sản 
phẩm vào tiêu thụ ở siêu thị là phải 

hoàn thiện yêu cầu về mẫu mã, chất 
lượng, kiểm định sản phẩm và đặc 
biệt là hoàn thiện dây chuyền sản 
xuất đảm bảo về mặt số lượng sản 
phẩm cung ứng. Năm nay chúng 
tôi đang nỗ lực để hoàn thiện các 
tiêu chí này với mong muốn sẽ đáp 
ứng yêu cầu để sản phẩm nông sản 
của cơ sở, nhất là các sản phẩm 
đã được chứng nhận OCOP cấp 
tỉnh được đưa vào tiêu thụ ở siêu 
thị Co.opmart - Đông Hà cũng như 
phân phối rộng rãi ra các chuỗi cửa 
hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố 
trong cả nước”.

Theo đại diện siêu thị Co.opmart 
- Đông Hà, mới chỉ có khoảng 20 sản 
phẩm OCOP của địa phương được 
đưa vào tiêu thụ tại siêu thị, gồm các 
mặt hàng như tinh bột nghệ, cà phê, 
dầu lạc, bơ đậu phụng, dầu mè, tinh 
dầu... Nguyên nhân chính dẫn đến tỉ 
lệ nông sản địa phương lên kệ siêu 
thị còn hạn chế như hiện nay là do 
chưa đáp ứng các yêu cầu đối với 
hợp đồng cung ứng hàng hóa vào 
siêu thị. Theo đó ngoài việc đáp ứng 

các tiêu chuẩn về chất lượng sản 
phẩm, tem nhãn được chứng nhận 
bởi các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất còn phải đảm bảo lượng hàng 
hóa ổn định và chấp thuận các điều 
khoản thanh toán đặt ra như: mức 
chiết khấu, phương thức thanh toán 
(thường áp dụng nhập lô sau trả lô 
trước) và tham gia vào chuỗi các 
sự kiện khuyến mại, giảm giá theo 
chiến lược kinh doanh của siêu thị. 
Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart 
Đông Hà Hồ Thị Thanh Duyên cho 
biết: “Siêu thị có bộ phận quản lý 
chất lượng thường xuyên kiểm tra 
bao bì, nhãn mác, hợp đồng cung 
ứng hàng hóa, tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm... được đưa vào 
bày bán tại siêu thị. Thực tế, một số 
cơ sở sản xuất chưa nắm được quy 
định khi đưa sản phẩm vào tiêu thụ 
tại siêu thị, do đó chưa đáp ứng yêu 
cầu. Ví dụ như quy định trên nhãn 
mác sản phẩm ghi hạn sử dụng 12 
tháng thì phải có hồ sơ chứng nhận 
cụ thể chứ không thể ghi ước lượng 

Hoạt động kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Trị vào hệ thống siêu thị - Ảnh: HL

BẢO BÌNH
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tùy tiện... Chúng tôi cũng đã phối 
hợp đơn vị chức năng hướng dẫn 
các chủ thể sản xuất tuân thủ đúng 
các quy định để có thể phân phối 
nhiều hơn sản phẩm OCOP vào hệ 
thống siêu thị, góp phần đưa sản 
phẩm OCOP của tỉnh gần hơn với 
người tiêu dùng”.  

Bên cạnh đó, trong chuỗi sản 
phẩm OCOP, vẫn còn một số sản 
phẩm chất lượng chưa cao, chưa 
phát huy hết tiềm năng, số lượng 
sản xuất ít, chưa có nhãn mác 
thương hiệu, chủ yếu xuất bán dưới 
dạng sản phẩm thô, giá trị gia tăng 
thấp. Việc xúc tiến thương mại còn 
gặp nhiều khó khăn do chưa có giải 
pháp phát triển thương hiệu và đầu 
ra ổn định cho hàng OCOP.

Để các sản phẩm OCOP của 
tỉnh nâng cao sức cạnh tranh trên 
thị trường và được đưa vào tiêu thụ 
tại hệ thống các siêu thị, tỉnh đang 
đẩy mạnh và tạo điều kiện cho các 
chủ thể tham gia các chương trình 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 
xúc tiến thương mại trong và ngoài 
tỉnh. Từ nguồn vốn khuyến công 
và xúc tiến thương mại, Sở Công 
thương đã tăng cường hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp trong việc đầu 
tư đổi mới công nghệ, thiết bị tiên 
tiến phục vụ sản xuất. Đào tạo lao 
động lành nghề, tìm kiếm thị trường, 
xây dựng thương hiệu cho các sản 
phẩm... nhằm phát huy những tiềm 
năng, lợi thế của địa phương, tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho thu hút 
đầu tư phát triển. Đồng hành, hỗ trợ 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
OCOP mở rộng các kênh tiêu thụ 
sản phẩm, Sở Công thương cũng 
đã và đang tích cực triển khai việc 
kết nối, hỗ trợ để các loại nông sản 
của tỉnh tham gia vào chuỗi cung 
ứng của các siêu thị. Tư vấn, hỗ 
trợ hệ thống kỹ thuật tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, tổ chức cho 
các chủ thể OCOP tham gia hội chợ 
triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và 
tỉnh. Cùng với đó, khuyến khích các 
chủ thể có sản phẩm OCOP hoàn 
thiện những yêu cầu cần thiết (như 
tem truy xuất nguồn gốc, hóa đơn 
và mẫu mã, bao bì sản phẩm) để 
khi đưa vào hệ thống siêu thị sẽ thu 
hút được người tiêu dùng.

Thời gian tới, ngành Công 
thương sẽ tiếp tục phối hợp với đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến cũng 

như công tác tuyên truyền để các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm 
rõ hơn các quy định, chính sách 
có liên quan của Nhà nước, các 
điều kiện, quy trình để đưa một sản 
phẩm vào tiêu thụ tại siêu thị. Tạo 
điều kiện để các chủ thể sản xuất 
sản phẩm OCOP tham khảo, học 
hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp 
đi trước và được gặp gỡ, kết nối 
giao thương với nhau, góp phần 
giải quyết bài toán đầu ra cho sản 
phẩm. Về phía các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa 
bàn tỉnh cũng cần chú trọng nâng 
cao chất lượng sản phẩm, cải tiến 
chất lượng, mẫu mã, bao bì sản 
phẩm và đảm bảo tiêu chí bảo vệ 
môi trường. Đồng thời chú trọng 
xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu 
sản phẩm mạnh có lợi thế cạnh 
tranh của tỉnh để khai thác các 
thị trường truyền thống, mở rộng 
các thị trường mới. Từng bước xây 
dựng mối quan hệ bền vững giữa 
doanh nghiệp sản xuất chế biến với 
vùng cung cấp nguyên liệu và các 
nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm 
hàng hoá 

Sản phẩm OCOP của tỉnh được trưng bày giới thiệu tại siêu thị Co.opmart - Đông Hà - Ảnh: Bảo Bình
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phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng; 01 đề án ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất chi tiết cơ khí, kinh phí hỗ 
trợ 0,3 tỷ đồng; 01 đề án ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất bao bì đóng gói sản phẩm, 
kinh phí hỗ trợ 0,6 tỷ đồng; 01 đề 
án ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến vào chế biến nông sản, với kinh 
phí hỗ trợ 0,3 tỷ đồng (HD).  

5. KHUYẾN CÔNG TỈNH
Năm 2022, nguồn kinh phí 

khuyến công tỉnh đã hỗ trợ 32 đề 
án, với tổng kinh phí 3,37 tỷ đồng. 
Trong đó, hỗ trợ 29 đề án ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc 
thiết bị vào sản xuất, 01 đề án xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 
sản xuất, 01 đề án đào tạo nghề 
may công nghiệp cho lao động 
nông thôn, 01 đề án áp dụng sản 
xuất sạch hơn (HD). 

6. HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI

Năm 2022, bằng nguồn kinh phí 
xúc tiến thương mại của tỉnh được bố 
trí 2,89 tỷ đồng đã tổ chức 01 hội 
nghị giao thương kết nối cung cầu 
tại Sepon Botique và 01 hội chợ, 
triển lãm thương mại tại huyện Gio 
Linh; Hỗ trợ 01 điểm trưng bày và 
giới thiệu các sản phẩm đặc trưng 
của tỉnh tại huyện Cam Lộ; Tổ chức 
05 đoàn giao thương xúc tiến tiêu thụ 
sản phẩm của tỉnh tại các tỉnh/thành 
trong nước (trực tuyến và trực tiếp); 
Tổ chức 10 Đoàn tham gia hội chợ, 
triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu 
trong nước; Hỗ trợ 8 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh hoàn thiện và phát 
triển sản phẩm để đáp ứng tiêu chí 
của các kênh phân phối trong chuỗi 
cung ứng hàng hóa; Kết nối 07 sản 
phẩm nông sản của tỉnh vào Siêu thị 
Co.opmart Đông Hà (LH). 

7. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Năm 2022, từ nguồn kinh phí 

thuộc chương trình thương mại điện 
tử (TMĐT) quốc gia và của tỉnh 300 
triệu đồng, Sở Công Thương đã triển 
khai các đề án Đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực TMĐT tỉnh Quảng Trị; 
Tổ chức lớp tập huấn TMĐT cho thanh 
niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ 
trợ giải pháp truy xuất nguồn gốc và 
in tem truy xuất nguồn gốc đối với 15 
sản phẩm của 07 doanh nghiệp, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh; Vận hành, duy trì 
Sàn TMĐT tỉnh Quảng Trị; Liên kết 
sàn TMĐT tỉnh Quảng Trị với các tỉnh, 
thành khác trong nước như Đà Nẵng, 
Kon Tum, Quảng Ngãi, Phú Yên; Hỗ 
trợ cho 10 doanh nghiệp, đơn vị trong 
tỉnh tham gia Sàn TMĐT lớn trong 
nước là Shopee, Lazada với gần 90 
sản phẩm nông sản địa phương đưa 
lên sàn TMĐT (LH).

8. CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN 
LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Năm 2022, các lực lượng chức 
năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, 
phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.875 vụ. 
Trong đó: buôn bán, vận chuyển hàng 
cấm, hàng nhập lậu: 1.200 vụ; gian 
lận thương mại: 646 vụ; hàng giả: 
29 vụ. Giá trị giá hàng hóa vi phạm 
bị tịch thu 37.099,22 triệu đồng; Xử 
phạt vi phạm hành chính 1.461 vụ, số 
tiền thu nộp ngân sách là 58.078,53 
triệu đồng (tiền xử phạt hành chính là 
17.091,56 triệu đồng, phạt bổ sung 
và truy thu thuế 20.416,46 triệu 
đồng và bán thanh lý hàng tịch thu 
20.570,51 triệu đồng), khởi tố 288 vụ 
với 419 đối tượng (PA).

9. NHÀ MÁY BIA CAMEL
Tháng 6 năm 2022, Công ty 

cổ phần bia quốc tế TTC đã đưa 
vào vận hành Nhà máy bia Camel 
tại Quảng Trị. Nhà máy bia Camel 
có công suất 50 triệu lít/năm, tổng 
mức đầu tư 668 tỷ đồng, được xây 
dựng với diện tích hơn 6 ha tại CCN 
Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh 
Quảng Trị (NĐ).

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

1. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Năm 2022, chỉ số sản xuất công 

nghiệp của tỉnh tăng 18,68% so 
với cùng năm trước, cao hơn mức 
tăng chung cả nước 9,0% và cao 
hơn mức tăng cùng kỳ năm trước 
8,7%. Trong đó: Lĩnh vực công 
nghiệp khai khoáng tăng 3,36%; 
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
4,68%; sản xuất và phân phối điện 
tăng 76,68%; cung cấp nước, hoạt 
động quản lý và xử lý rác thải, nước 
thải tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 
trước (QH).

2. KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Năm 2022, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 
đạt 26.713,315 tỉ đồng, tăng 15,74% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 
21.456,42 tỉ đồng, tăng 13,27% so 
với cùng kỳ năm trước; doanh thu 
dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 
3.702,94 tỉ đồng, tăng 28,36% so 
với cùng kỳ năm trước; doanh thu du 
lịch lữ hành ước đạt 2,719,9 tỉ đồng, 
tăng 79,29% so với cùng kỳ năm 
trước; doanh thu dịch vụ khác ước 
đạt 1.551,23 tỉ đồng, tăng 24,02% 
so với cùng kỳ năm trước (QH).

3. TỔNG CÔNG SUẤT PHÁT ĐIỆN
Đến nay, tổng công suất phát 

điện trên địa bàn tỉnh là 965,6MW 
(chưa bao gồm các hệ thống điện 
mặt trời áp mái khoảng 100MW). 
Trong đó gồm có: 19 nhà máy điện 
gió với tổng công suất 671,1MW, 
03 nhà máy điện mặt trời với tổng 
công suất 127MW và 11  nhà máy 
thủy điện nhỏ với tổng công suất 
167,5MW (HD).

 4. KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA
Năm 2022, tổng kinh phí 

khuyến công quốc gia hỗ trợ các đề 
án trên địa bàn tỉnh là 2,4 tỷ đồng. 
Trong đó gồm: 01 đề án hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất các sản phẩm từ gỗ, kinh 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - QUẢNG TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - QUẢNG TRỊ
ĐỊA CHỈ: LÔ 22, KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, GIO LINH, QUẢNG TRỊ

Sản phẩm phân bón Đầu Trâu do Công ty sản xuất
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VNPT Quảng Trị được thành lập theo QĐ số 675/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 
06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT). VNPT Quảng Trị là đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công 
ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên 
ngành viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. 
Cụ thể như sau:

- Tổ chức phát triển, xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận 
hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng ngoại vi và 
cơ sở hạ tầng nhà trạm viễn thông trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật 
cho khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, công 
nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý theo 
yêu cầu.

- Thực hiện vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 
đối với: Hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch, truyền tài 
thu gom, mạng truy nhập; mạng truyền dẫn nội tỉnh; 
mạng chuyển mạch cố định nội tỉnh; mạng truy nhập, hệ 
thống IPCC tại địa bàn quản lý trên cơ sở hợp đồng nội 
bộ với Tổng công ty VNPT-Net.

- Tổ chức bảo dưỡng, bảo trì mạng lưới viễn thông, 
công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn được 
giao quản lý, thực hiện đảm bảo chất lượng mạng, chất 
lượng dịch vụ theo đúng cam kết với khách hàng, đối tác.

- Tổ chức phục vụ và đảm bảo thông tin kịp thời, an 
toàn cho các cơ quan Đảng, Chính phủ và chính quyền 
địa phương theo yêu cầu.

- Tổ chức khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng 
các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền 
thông theo yêu cầu.

- Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông - công 
nghệ thông tin; dịch vụ quảng cáo và cho thuê văn 
phòng, thiết bị, nhà trạm trên cơ sở nguồn lực hiện có của 
đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh khác 
trong phạm vị được Tập đoàn cho phép và phù hợp với 
quy định của pháp luật.

VNPT QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 20 Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

GIÁM ĐỐC: LÊ VĂN CHIẾN

Chúc Mừng
       Năm Mới

NĂM 2023
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CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
- Sản xuất ván MDF với nhiều chủng loại: MDF E2, 
MDF Carb P2, MDF HMR, HDF, HDF HMR và MDF 
Melamine, MDF Verneer...
- Sản xuất Formaline 37%, 44% phục vụ sản xuất 
Keo UF, MUF và các ngành công nghiệp khác.
- Sản xuất keo UF, MUF phục vụ sản xuất ván  MDF và 
ngành gỗ, các ngành công nghiệp khác.

XUÂN QUÝ MÃOXUÂN QUÝ MÃO

Địa chỉ Nhà máy MDF 1: KCN Nam Đông Hà - TP. Đông Hà  - tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ Nhà máy MDF 2: KCN Quán Ngang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
Điện Thoại:  0233.3566 978 - Fax: 0233.3560 482
Email: mdfquangtri@mdfquangtri.vn
Website: www.mdfquangtri.vn


