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Tạp chí Đồ uống ViệT nam  
Đến Với Độc giả ở 

Triển lãm DrinkTec  
và lễ hội Bia ở Đức
n TRƯờNG VăN

Lãnh đạo VBA chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn BarthHaas (Đức), lãnh đạo đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BarthHaas, lãnh 
đạo Công ty Arexco và lãnh đạo hãng bia thủ công HMG tại Triển lãm Drinktec 2022 ở CHLB Đức. 

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI
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Đặc biệt, trong chuyến công tác này, Chủ 
tịch VBA Nguyễn Văn Việt đã chia sẻ với 
các bạn Đức về những hoạt động nổi 
bật của VBA, tình hình sản xuất, kinh 

doanh của ngành Đồ uống Việt Nam, đồng thời giới 
thiệu một số ấn phẩm của Tạp chí Đồ uống Việt Nam 
(cơ quan ngôn luận của VBA). Các bạn Đức đánh giá 
cao sự phát triển của ngành Đồ uống Việt Nam, vai 
trò của VBA đối với các thành viên và hy vọng sẽ 
có dịp giới thiệu, quảng bá các thiết bị, công nghệ 
mới, nguyên liệu, phụ gia phục vụ sản xuất đồ uống 
của các hãng trên Tạp chí Đồ uống Việt Nam để các 
doanh nghiệp đồ uống Việt Nam tiếp cận và có cơ 
hội hợp tác. 

Chuyến tham quan ở Triển lãm Drinktec 2022 và 
Lễ hội Bia Oktoberfest 2022 của Đoàn công tác VBA 
tại CHLB Đức đã thu nhận được nhiều thông tin quý 
báu, nắm bắt xu hướng phát triển của thế giới, hiểu 
thêm về vai trò của ngành Bia đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội ở CHLB Đức, rút ra kinh nghiệm trong 
công tác tổ chức Lễ hội Bia cũng như những đổi mới 
của các gian hàng  tham gia Triển lãm. 

Trong chuyến công tác, tham 
quan Triển lãm Drinktec 2022 và 
Lễ hội Bia Oktoberfest 2022 tại 
CHLB Đức, Lãnh đạo Hiệp hội Bia 
- Rượu - Nước giải khát Việt Nam 
(VBA) cùng lãnh đạo, đại diện các 
doanh nghiệp hội viên đã có dịp 
kết nối, hợp tác một số tập đoàn, 
đối tác ở Đức, đồng thời cập nhật 
các công nghệ, thiết bị mới, công 
tác bán hàng, phát triển thị trường 
để phục vụ cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại đơn vị mình. 

Ấn phẩm Tạp chí Đồ uống Việt Nam được giới thiệu tới độc giả tại  
Triển lãm Drinktec và lễ hội Bia ở Đức.



Ông Lê Viết Thắng - Chủ tịch Công ty Cổ phần 
Công nghệ Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam 
(Vinabeco) chia sẻ: Chuyến tham quan, học tập tại 
Triển lãm Drinktec 2022 và Lễ hội Bia Oktoberfest 
2022 thật sự hữu ích đối với tôi cũng như các doanh 
nghiệp tham gia Đoàn công tác của VBA. Triển lãm 
Drinktec năm nay, ngoài các hãng thiết bị phụ trợ 

vẫn trưng bày sản phẩm như mọi khi còn có các hãng 
lớn theo xu hướng thiên về ứng dụng công nghệ 
cao, giới thiệu sản phẩm, thiết bị của mình thông 
qua màn hình, video... Ví dụ như Krones: Không đưa 
những thiết bị cơ khí cồng kềnh như nồi nấu, tank 
mà thay vào đó là các hệ thống cụm thiết bị được 
tích hợp công nghệ cao như AI, công nghệ số... Nhờ 
đó giúp cho khách tham quan hiểu rõ hơn về sản 
phẩm, video, hình ảnh cũng hấp dẫn người xem... 

Triển lãm năm nay cũng có thêm một số hãng 
về những sản phẩm từ Hương Hops tự nhiên có thể 
pha chế trực tiếp vào bia tạo các hương vị bia phong 
phú. Có hãng thì sản xuất Hops theo công nghệ BIO 
với chất lượng cao nhưng giá thành cũng rất cao.

Quy mô Triển lãm năm nay cũng bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid - 19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine,  
các doanh nghiệp ở một số nước không tham gia 
gian trưng bày được vì hai nguyên nhân trên. 

Còn về Lễ hội Bia Oktoberfest 2022 các nghi thức 
truyền thống diễn ra đầy đủ sau 2 năm gián đoạn do 
đại dịch Covid -19. Đây là dịp để thu hút khách du 
lịch, góp phần phát triển kinh tế nước Đức.

ảnh: PGS.TS TRƯơNG THị HòA,  
Ths Lê VIếT THắNG

Lãnh đạo một số doanh nghiệp tại Triển lãm.

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI
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Đoàn công tác VBA tham dự Lễ hội Bia Oktoberfest 2022 tại CHLB Đức.



Tăng cường quản lý,  
kiểm Tra chấT lượng 

rượu Thủ công

n P.V (ghi)

Việc quản lý tốt sản xuất rượu thủ công không chỉ giúp tăng nguồn thu 
thuế cho ngân sách, mà còn giúp tạo ra các sản phẩm rượu có chất lượng, 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cũng như tạo dựng một môi trường kinh 
doanh bình đẳng, hấp dẫn cho các nhà sản xuất rượu chính thức ở Việt Nam. 
Để có thêm thông tin nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường công tác quản 
lý sản phẩm này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Việt 
- Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (Hiệp hội) 

PV: Xin ông cho biết, hiện nay, sản phẩm rượu 
thủ công đang được quản lý và kiểm soát như 
thế nào? Đâu là nguyên nhân chính dẫn tới tình 
trạng sử dụng rượu thủ công gây nên hậu quả 
đáng tiếc như ngộ độc rượu, thậm chí là tử vong 
do sử dụng những sản phẩm rượu không rõ 
nguồn gốc, rượu methanol?
Ông NGUYễN VăN VIệT: Hiện nay, rượu và các 

đồ uống có cồn nói chung được quản lý bởi Luật 
Phòng chống tác hại của rượu, bia và còn nhiều luật 
khác từ năm 2000 đến nay. Ngoài ra, quản lý rượu 
được quy định cụ thể tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP 
về kinh doanh rượu.

Ở Việt Nam, rượu thủ công đã có từ hàng ngàn 
năm, nhiều người dân nấu rượu và sử dụng rượu. 
Thời Pháp thuộc quy định cấm nấu rượu, sử dụng 
rượu rất chặt chẽ. Từ năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã có Pháp lệnh về nghiêm cấm sản xuất và 
kinh doanh rượu lậu. Tuy nhiên đến nay việc quản lý 
rượu chưa được chặt chẽ, vẫn để xảy ra các vụ ngộ 
độc từ rượu. Một trong những nguyên nhân chính là 
mặc dù đã có văn bản quy định nhưng việc thực thi 
văn bản ấy chưa chặt chẽ, khâu quản lý chưa được 
tốt. Dẫn tới một số nơi xảy ra tình trạng ngộ độc 
rượu, các văn bản quản lý chưa có tính khả thi cao.

Trong quản lý rượu cần phải có sự phân công, 
kiểm tra chặt chẽ, quan tâm hơn thì các văn bản luật 
mới đi vào thực tiễn của cuộc sống. Với các sản phẩm 
là rượu hay cồn để sản xuất rượu đều có những quy 

định rõ ràng như dán tem và đóng thuế cho các sản 
phẩm đó. Nhưng trên thực tế như chúng tôi ghi nhận 
thì đa phần các sản phẩm rượu thủ công đều không 
chịu những mức thuế cao. Phải chăng với sự cạnh 
tranh không lành mạnh, lợi nhuận mà các doanh 
nghiệp sản xuất rượu thủ công đem lại đã dẫn đến 
tình trạng này?

Về quản lý rượu, hiện nay các quy định rất đầy 
đủ. Các doanh nghiệp sản xuất rượu bao gồm sản 
xuất rượu công nghiệp và sản xuất rượu thủ công 
đều phải có đăng ký, có giấy phép kinh doanh, 
thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và 

PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội  
Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.
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nghiêm cấm sử dụng các loại nguyên liệu và cồn 
công nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế hầu như cơ sở 
sản xuất thủ công không tuân thủ theo quy định, ở 
đâu đó vẫn có tình trạng sử dụng cồn công nghiệp, 
cồn chứa methanol trong sản xuất rượu. Từ đó mới 
dẫn tới các vụ ngộ độc rượu và dẫn tới tử vong tại 
nhiều nơi trên cả nước.

PV: Trong vấn đề quản lý cồn - nguyên liệu 
chính để sản xuất rượu, nhiều bộ, ngành đã có 
đề xuất cần phân biệt màu sắc của cồn công 
nghiệp sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày 
(sát khuẩn, xây dựng…) với cồn trong sản 
xuất rượu. Vậy cần thiết phải có quy định màu 
sắc để phân biệt cồn được sử dụng trong sản 
xuất và cồn sử dụng trong các mục đích khác 
hay không?
Ông NGUYễN VăN VIệT:  Trong các quy định ở 

nước ta về cơ bản khá đầy đủ, có những quy định 
rất đầy đủ đến mức các doanh nghiệp khó thực 
hiện. Tuy nhiên có nhiều quy định lại chưa thật sự 
chi tiết để thực hiện. Chẳng hạn quy định không 
sử dụng các loại cồn nhưng nhiều nơi vẫn sử dụng 
cồn công nghiệp có methanol và việc vận chuyển 
trên thị trường không được quản lý. Vì vậy trong 
cồn công nghiệp, nhiều nước trên thế giới đã đưa 
vào quy định những màu sắc để phân biệt cồn sử 
dụng trong sản xuất và cồn sử dụng trong các mục 
đích khác. Tuy nhiên trong quy định của nước ta thì 
chưa có quy định rõ ràng về vấn đề này. Do vậy đây 
có thể là một kẽ hở, cần phải hoàn thiện hơn về quy 
định quản lý cồn và các hóa chất nói chung dùng 
trong sản xuất thực phẩm.

PV: Thưa ông, Hiệp hội đã có thống kê như thế 
nào về những hộ sản xuất rượu thủ công và sự 
chênh lệch của các đơn vị được cấp phép và 
không được cấp phép?
Ông NGUYễN VăN VIệT: Hiện nay, Bộ Công 

Thương được phân công quản lý nhà nước về sản 
xuất rượu nói chung và rượu thủ công nói riêng. 
Hàng năm, các Sở Công Thương đều có báo cáo về 
Bộ Công Thương. Theo chúng tôi được biết, hiện 
nay số lượng sản xuất rượu thủ công ở các tỉnh 
thành trên cả nước lên đến hàng chục nghìn các 
cơ sở. Tuy nhiên việc sản xuất được cấp phép còn 
đang rất thấp, khoảng 15% so với số lượng các hộ 
sản xuất, gây cản trở cho công tác quản lý.

PV: Với con số thống kê như vậy, Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương năm 2022 đã 
thống kê, nếu như không quản lý được các mặt 
hàng rượu phi chính thống thì có thể thất thu 
thuế hàng ngàn tỷ đồng. Vậy ông có bình luận 
gì về con số này?
Ông NGUYễN VăN VIệT:  Rượu thủ công là 

một loại rượu truyền thống của Việt Nam, có từ 
nhiều đời nay, người dân vẫn sản xuất và sử dụng. 
Trước đây rất ít xảy ra ngộ độc rượu nhưng hiện 
nay do cơ chế thị trường, lòng tham của những 
người sản xuất đồng thời do công tác quản lý chưa 
được nghiêm túc, chặt chẽ nên mới xảy ra việc sản 
xuất rượu không theo quy định của pháp luật và 
tình trạng trốn thuế ở các doanh nghiệp sản xuất 
thủ công chiếm đại đa số. Nhà nước hoàn toàn có 
thể quản lý được tình trạng này nhưng do nhiều 
nguyên nhân nên các cơ quan thuế tại địa phương 
chưa thực sự quan tâm tới. Việc thất thoát này 
theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương là con số rất lớn, nếu như chúng ta 
quan tâm, khắc phục thì không những không thất 
thoát thuế cho nhà nước, tăng nguồn thu đồng 
thời tăng cường công tác quản lý và cải thiện tình 
trạng sản xuất bừa bãi, gây nên ngộ độc, bất bình 
đẳng trong sản xuất hiện nay. Nhiều doanh nghiệp 
sản xuất chân chính, nghiêm túc đóng thuế trong 
khi nhiều cơ sở khác lại trốn thuế, gây nên sự bất 
ổn trên thị trường.

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI

Sản xuất rượu theo phương pháp thủ công. ảnh minh họa
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PV: Với tư cách là đại diện cho các doanh 
nghiệp chân chính, Hiệp hội có kiến nghị gì để 
không làm thất thoát thuế cho nhà nước và 
mang lại các sản phẩm rượu thực sự an toàn 
và đảm bảo sức khỏe?
Ông NGUYễN VăN VIệT: Sản xuất rượu là một 

trong những vấn đề gây nhức nhối trong nhiều 
năm qua. Trong nhiều cuộc họp, Hiệp hội cũng 
đã có nhiều kiến nghị. Được biết các cơ quan nhà 
nước như Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Chính phủ và 
Quốc hội đều quan tâm tới vấn đề này. Để tăng 
cường công tác quản lý trước tiên phải có một bộ 
máy kiểm tra, giám sát, thực thi tốt hơn. Các cơ 
quan chức năng được phân công, cơ quan thực thi 
pháp luật cần tích cực hơn trong công tác quản lý. 
Cần tăng cường công tác giáo dục và nghiêm túc 
răn đe những cơ sở sản xuất trái quy định của pháp 
luật. Trong các văn bản của nhà nước chưa đưa ra 
được giải pháp nghiêm túc xử lý những hành vi vi 
phạm. Chính điều này dẫn tới khó khăn trong công 
tác quản lý. 

PV: Thưa ông, chúng ta có cần ban hành và xây 
dựng các quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất rượu 
nói chung và rượu thủ công nói riêng?
Ông NGUYễN VăN VIệT: Quy chuẩn kỹ thuật 

lĩnh vực nào cũng cần thiết như quy chuẩn, kỹ 
thuật, an toàn, chất lượng. Hiện nay theo quy định 
mỗi cơ sở sản xuất rượu thủ công phải tự đăng ký 
quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng tuy nhiên cần phải 
ban hành các quy định sát với thực tế hơn. Cần 
khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp để xem xét 
những việc đã đạt được và chưa đạt được, khó khăn 
và thuận lợi để đưa ra các quy chuẩn gần với thực 
tiễn đời sống hơn.

PV: Như vậy các doanh nghiệp sản xuất rượu 
thủ công sẽ tự công bố và đăng ký chất lượng 
sản phẩm rượu của mình trước khi đưa ra thị 
trường tại các Sở Công Thương tỉnh thành. 
Vậy toàn bộ công tác này sẽ dựa vào khâu hậu 
kiểm của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên 
ông đánh giá như thế nào về công tác hậu 
kiểm này, có phải chính công tác hậu kiểm 
này đã dẫn đến tình trạng mà chúng ta không 
kiểm soát được chất lượng rượu trước khi đưa 
ra thị trường?

Ông NGUYễN VăN VIệT:  Theo quy định của 
pháp luật hiện nay, Bộ Công Thương sẽ cấp phép 
cho những cơ sở sản xuất công nghiệp có công 
suất từ 3 triệu lít trở lên, dưới 3 triệu lít sẽ do Sở 
Công Thương các tỉnh thành. Quy mô sản xuất rượu 
thủ công giao cho phòng Kinh tế hạ tầng các địa 
phương. Các cơ quan cấp phép sẽ được quyền và 
có trách nhiệm phải hậu kiểm, kiểm tra. Tuy nhiên 
thực tế từ các sự việc ngộ độc xảy ra chúng ta lại 
thấy việc phân công chưa rõ ràng, do vậy chưa 
xác minh được những người nào gây nên hậu quả 
nghiêm trọng.

PV: Vậy với chính sách Thuế, ông có kiến nghị, 
đề xuất gì không khi Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất 
rượu trong nước là rất cao?
Ông NGUYễN VăN VIệT: Việt Nam là một 

trong những nước đang phát triển. Việc sử dụng 
rượu, bia ở mức trung bình so với các nước trong 
khu vực và trên thế giới. Trong 10 năm gần đây 
thuế TTĐB của đồ uống có cồn đã tăng 4 lần. Việc 
tăng thuế nhanh đã ảnh hưởng đến công tác quy 
hoạch đầu tư của doanh nghiệp. Mức thuế so với 
thu nhập của người dân, giá bán trên thị trường 
cao hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên 
thế giới. Hiện nay ngành có nhiều đóng góp tốt 
cho sự phát triển kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp 
đều nghiêm túc trong công tác đóng góp ngân 
sách nhà nước. Do vậy, trong điều kiện khó khăn 
như hiện nay, khó khăn do ảnh hưởng của Covid, 
xung đột Nga - Ukraine, giá nguyên liệu tăng cao, 
chúng tôi cũng có kiến nghị nhà nước nên xem xét 
lùi lại thời gian tăng thuế cho các doanh nghiệp 
trong thời điểm này.

Qua những chia sẻ của ông chúng ta đã phân tích 
được những nguyên nhân cũng như khó khăn trong 
công tác quản lý rượu thủ công. Từ nhiều năm qua 
chúng ta đã bàn luận rất nhiều đến vấn đề quản lý 
rượu thủ công những cũng chưa có được giải pháp 
quản lý cụ thể. Chúng tôi hy vọng với tư cách của Hiệp 
hội  sẽ có những đề xuất để sớm đưa sản phẩm này 
vào quản lý quy củ hơn và người tiêu dùng sẽ thụ 
hưởng được sản phẩm đảm bảo an toàn. 

PV:  Xin cảm ơn ông về những chia sẻ ý nghĩa 
này, chúc ông nhiều sức khỏe!
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Diễn ra từ ngày 12 đến 
14/10/2022 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, Fi 
Vietnam 2022 là sự 

kiện mới nhất thuộc chuỗi triển 
lãm toàn cầu được tổ chức bởi 
Informa Markets, đơn vị đi đầu 
trong việc tổ chức các nền tảng 
thương mại nhằm kết nối các nhà 
cung cấp và khách hàng theo các 
thị trường chuyên biệt khắp nơi 
trên thế giới từ năm 1986. 

Fi Vietnam 2022 dự kiến thu 
hút gần 5.000 khách trong, ngoài 
nước đến tham quan 160 gian 
hàng của các doanh nghiệp hàng 
đầu thế giới, và hàng loạt hội 
thảo chuyên ngành F&B. Đây là 
cơ hội kết nối giao thương không 
chỉ trước mắt, mà giúp định hình 
chiến lược phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ 
tịch VBA đánh giá: “Việc tiếp tục 
triển khai Fi Vietnam 2022, đặc 
biệt sau khủng hoảng Covid-19 
và những diễn biến phức tạp từ 
leo thang xung đột Nga-Ukraina, 
một lần nữa khẳng định nỗ lực 
của các nhà tổ chức và vai trò của 

VBA nhằm kết nối doanh nghiệp 
với các mạng lưới tạo nên giá trị 
cho sản phẩm bia, rượu, nước giải 
khát ở Việt Nam”. 

Chế biến thực phẩm luôn là 
một trong những ngành kinh tế 
quan trọng và phát triển không 
ngừng. Theo thống kê của Bộ 
Công Thương, mức tiêu thụ thực 
phẩm và đồ uống (F&B) bình 
quân hàng năm của Việt Nam 
chiếm khoảng 15% GDP. Tổ chức 
nghiên cứu thị trường hàng đầu 

thế giới Mordor Intelligence Inc 
cho biết, ngành F&B Việt Nam sẽ 
đạt mức tăng trưởng hàng năm 
lên tới 8,65% trong giai đoạn 
2021-2026. Đây là tiền đề để Việt 
Nam trở thành một trong những 
thị trường hứa hẹn nhất cho 
ngành F&B trong khu vực.

Yêu cầu ngày càng khắt khe 
của người tiêu dùng và xã hội về 
sản phẩm sạch và đáp ứng các tiêu 
chuẩn về minh bạch, đạo đức, và 
phát triển bền vững vừa là thách 

n PHú CƯờNG

Ban lãnh đạo VBA, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam, lãnh đạo Công ty 
Vinabeco và các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo.

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI

HỘI THẢO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA  
NGÀNH NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA PHỤC VỤ 
SẢN XUẤT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Ngày 13/10/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát 
Việt Nam (VBA) phối hợp với Informa Markets tổ chức Hội thảo “Sự phát 
triển của ngành nguyên liệu phụ gia phục vụ sản xuất thực phẩm & đồ 
uống”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm 
Nguyên liệu Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam - Fi Vietnam 2022. Hội thảo 
nhằm cập nhật thông tin về triển vọng, xu hướng, cơ hội và những thách 
thức của ngành trong điều kiện bình thường mới và trong tương lai.
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thức, vừa là cơ hội dẫn dắt ngành 
có những nghiên cứu đột phá về 
mặt kỹ thuật, đồng hành cùng 
với những cải tiến công nghệ 4.0 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bên cạnh những cơ hội, thách 
thức ngày càng lớn về mặt kỹ 
thuật, ngành đang đối mặt với 
nhiều khó khăn về môi trường 
kinh doanh, cơ chế chính sách, để 
phát triển trở lại. Bà Chu Thị Vân 
Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư 
ký VBA cho biết: “Dịch bệnh covid 
19 còn diễn biến phức tạp; lạm 
phát suy thoái toàn cầu gia tăng 
và những thay đổi khó lường từ 

chiến dịch quân sự giữa Nga và 
Ukraina, gây đứt gãy chuỗi cung 
ứng, giá nguyên nhiên liệu không 
ngừng tăng, ngành đồ uống phải 
đương đầu với những vấn đề: Thực 
tế không kiểm soát được khu vực 
sản xuất rượu, bia thủ công (chiếm 
gần 70% thị phần), gây thất thoát 
cho ngân sách (ước tính 751 triệu 
USD/ năm), chưa kể đến những tác 
hại chưa đo đếm được đối với sức 
khỏe người tiêu dùng”.

Để thúc đẩy ngành thực phẩm 
nói chung và đồ uống nói riêng, 
ngoài việc ngành phải đầu tư 
nghiên cứu và phát triển (R&D), 

đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
các doanh nghiệp và ngành đồ 
uống rất cần sự quan tâm đồng 
hành, hỗ trợ của Nhà nước, có 
thêm nhiều chính sách giúp cho 
ngành đồ uống phát triển đúng 
xu thế và ổn định bền vững trong 
thời gian tới.

Báo cáo tham luận tại Hội thảo, 
ông Lê Viết Thắng - Chủ tịch Công 
ty Cổ phần Công nghệ Bia Rượu 
Nước giải khát Việt Nam (Vinabeco) 
đã giới thiệu vai trò của nguyên 
liệu phụ gia phục vụ sản xuất 
thực phẩm, đồ uống.  Xu hướng 
đồ uống tương lai có nhiều màu 
sắc, nước trái cây, nước bổ dưỡng, 
đồ uống lên men... Xu hướng sử 
dụng và lợi ích của việc ứng dụng 
Enzyme trong sản xuất bia; Các loại 
Enzyme thế hệ mới nhất trong sản 
xuất bia; Phát triển bền vững - Bảo 
vệ nguồn tài nguyên nước - Giảm 
sử dụng năng lượng, giảm hiệu 
ứng nhà kính; Giải pháp tạo ra các 
dòng bia mới nhanh chóng, giảm 
thời gian và chi phí... 

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đồ 
uống Việt Nam tham luận với 
chủ đề cơ hội và thách thức của 
ngành nguyên liệu, phụ gia trong 
thời gian tới. Trong đó có phân 
tích khá đầy đủ về cơ hội và thách 
thức của nhãn sạch - đây là một 
trong những xu hướng mới trong 
ngành công nghiệp thực phẩm, 
đồ uống hiện nay.

Hội thảo đã thành công tốt 
đẹp, đông đảo đại biểu tham dự 
có dịp cập nhật một số thông tin 
mới về tình hình sản xuất, kinh 
doanh đồ uống, các chính sách 
liên quan đến ngành Đồ uống, 
thông tin, số liệu khách quan, 
chính thống về ngành Đồ uống, 
mức tiêu thụ đồ uống. Đặc biệt là 
các nguyên liệu, phụ gia phục vụ 
sản xuất thực phẩm, đồ uống... n

Quang cảnh Hội thảo.

 Các đơn vị sản xuất giới thiệu sản phẩm mới tại Fi Vietnam 2022.
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Về dự Hội thảo có đại diện Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), 
đại diện Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội, các nhà khoa học, 

nguyên lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam, đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, 
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, Hội Thú 
y, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam, Hội KHKT 
An toàn thực phẩm Việt Nam, Hội KHKT về Tiêu chuẩn 
và Chất lượng Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hiệp hội 
Công nghiệp Môi trường Việt Nam, Hội Làm vườn Việt 
Nam, Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp 
Việt Nam, Liên hiệp các hội KH&KT các tỉnh, thành phố 
thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
đại diện một số cơ quan báo chí thuộc Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, thu hút 14 báo cáo 
tham luận là đại diện các hội, hiệp hội tham gia góp ý vào 
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). 
Các đại biểu đều đánh giá cao Ban soạn thảo Dự án Luật 
đã chuẩn bị kỹ càng, công phu, bổ sung nhiều nội dung 
mới, sửa đổi những quy định chưa phù hợp, khắc phục 
được những hạn chế của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 2010. Tham luận tại Hội thảo, đại diện Hội Bảo 
vệ người tiêu dùng Việt Nam góp ý: Điều 36 - Yêu cầu cơ 
quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm pháp luật liên quan 
đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Khoản 2 ghi: “Các cơ quan quản lý nhà nước có liên 
quan có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu 
của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực 
được phân công”. Đề nghị bổ sung: “Các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết 
và thông báo kết quả giải quyết các yêu cầu của người tiêu 
dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác theo chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực được phân công”.

Khoản 4 ghi: “Người tiêu dùng và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan khác có nghĩa vụ cung cấp thông tin, 

bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh”.

Cung cấp thông tin để giúp cơ quan quản lý nhà nước, 
cần được khuyến khích. Vì vậy không nên đặt việc cung cấp, 
bằng chứng thành “nghĩa vụ”. Có thể quy định nhẹ nhàng 
hơn: “Người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
khác cần cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến 
hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh”.

“Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh về giá 
cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phong cách 
phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên 
quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá 
nhân kinh doanh”,  là một quyền của người tiêu dùng ghi 
tại Khoản 4, Điều 15. Tuy nhiên, trong Chương II, chưa 
quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
trong việc xem xét tiếp thu hoặc không tiếp thu thì cần 
có giải thích rõ.

Trên thực tế, những bất cập hiện nay như xăng tăng 
giá thì hàng hóa khác cũng tăng giá theo và lập mặt bằng 
giá mới. Nhưng khi xăng giảm giá, thậm chí giảm sâu và 
liên tục, hàng hóa có liên quan, như giá cước, không giảm.

Chia sẻ tại Hội thảo, đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước 
giải khát Việt Nam cho biết: Nhìn chung, Dự thảo Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng (Sửa đổi) khá đầy đủ, chi tiết, 
cập nhật một số quy định mới, phù hợp với thực tiễn. Tuy 
nhiên, theo ý kiến cá nhân của người tiêu dùng tôi nhận 
thấy, các quy định cần chi tiết hơn nữa, nhất là các điều 
khoản về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Cần hài 
hoà quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng và tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hoá để đảm bảo tính khách quan, 
thực tế. Người tiêu dùng có quyền được sử dụng sản phẩm 
có chất lượng, đảm bảo an toàn. Hiện nay, tình trạng đồ 
uống phi chính thức như: rượu không rõ nguồn gốc, rượu 
do dân tự nấu, rượu không được kiểm soát mua bán trôi nổi 
trên thị trường đang là vấn đề nhức nhối của xã hội và cơ 
quan nhà nước. Thực tế, mấy năm gần đây đã xảy ra nhiều 
vụ ngộ độc rượu methanol (rượu pha cồn công nghiệp) 
làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu 

n THÀNH VăN

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI

VUSTA TỔ CHứC HỘI THảo GóP ý dự áN LUậT                 Bảo Vệ qUYềN LợI NGườI TIêU dùNG (SửA đỔI)
Ngày 7/10, tại Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  
Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội thảo Góp ý Dự án Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng (sửa đổi) - Dự án Luật. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội thảo.
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dùng, thậm chí có những trường hợp tử vong. Do vậy, trong 
Dự thảo Luật cần thêm quy định về trách nhiệm của người 
mời, người tổ chức bữa tiệc, của nhà hàng, bởi vì bản thân 
họ phải biết lựa chọn mua loại rượu có nguồn gốc, có nhãn 
mác để đảm bảo an toàn cho khách… Đồng thời cần có 
chế tài, quy định cụ thể về xử lý người bán hàng, cơ sở sản 
xuất nếu để xảy ra ngộ độc rượu methanol dẫn tới tử vong. 

Dự thảo Luật đề cập nhiều tới quyền lợi của người 
tiêu dùng mà ít nói tới nghĩa vụ, trách nhiệm của người 
tiêu dùng, quyền lợi của người tiêu dùng luôn đi kèm với 
nghĩa vụ, trách nhiệm bởi trong giao dịch mua bán đều 
bình đẳng. Do vậy, ban soạn thảo Dự án Luật nên bổ 
sung quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người tiêu 
dùng như sau: Nên bổ sung quy định về nghĩa vụ của 
người tiêu dùng là phải trung thực trong giao dịch mua 
bán, không phản ánh thông tin lỗi sản phẩm sai sự thật, 
không lợi dụng quyền lợi của người tiêu dùng để vụ lợi, 
làm phương hại đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân 
kinh doanh... Người tiêu dùng cần có trách nhiệm tuân 
thủ các quy định của pháp luật, không làm những điều 
gì ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu, doanh nghiệp, 
không lợi dụng quyền lợi của mình để làm những việc trái 
với pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh... 

Phát biểu kết luận Hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng 
- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam cho biết, các ý kiến phát biểu đều rất phong phú, 

trách nhiệm, sâu sắc, góp ý nhiều khía cạnh như tên gọi, 
giải thích từ ngữ trong dự thảo, quy định, bố cục của Dự 
án Luật, đề nghị đảo vị trí một số quy định sao cho logic, 
phù hợp với nội dung từng điều khoản, các từ ngữ, tên 
gọi trong dự thảo phải đảm bảo tính thống nhất... Các đại 
biểu cũng góp ý nên bổ sung đối tượng điều chỉnh là cá 
nhân và tổ chức cần được bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng, bởi tổ chức cũng là người tiêu dùng chứ không 
phải chỉ có cá nhân. Về nội dung giải thích từ ngữ, các 
đại biểu góp ý từ ngữ cần dễ hiểu, giải thích rõ từ ngữ để 
ai cũng hiểu một nghĩa, tránh đa nghĩa... Các đại biểu 
góp ý nhiều về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, 
bên cạnh quyền thì cần phải có quy định về nghĩa vụ của 
người tiêu dùng... Cần làm rõ hơn về nghĩa vụ của người 
tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời 
cũng phải có quy định bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn 
chân chính, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Hiện nay, trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội có 
nhiều sản phẩm quảng cáo rất hay nhưng vấn đề thực 
chất của sản phẩm lại không đúng như quảng cáo... Cần 
có quy định về vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp, sự phối hợp của các tổ chức xã hội để 
hoạt động đạt kết quả tốt hơn... Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến để gửi 
tới Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng (sửa đổi) để khi ban hành Luật sẽ đi vào đời sống, 
thật sự phát huy tác dụng của luật... n

VUSTA TỔ CHứC HỘI THảo GóP ý dự áN LUậT                 Bảo Vệ qUYềN LợI NGườI TIêU dùNG (SửA đỔI)
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Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA chủ trì Hội thảo.
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Tham dự nghiệm thu có PGS.TS Nguyễn 
Văn Việt - Chủ tịch VBA, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam, chủ nhiệm 
đề tài; PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - Phó 

Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại; PGS.TS 
Nguyễn Bá Minh - Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, 
Học viện Tài chính; ông Ngô Trí Long - Chuyên gia 
kinh tế; ông Phạm Tuấn Khải - Chuyên gia pháp luật; 
ông Vũ Đức Nam - Phó trưởng phòng Công nghiệp 
Thực phẩm, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương; ông 
Nguyễn Mạnh Thắng - trưởng phòng An toàn thực 
phẩm và Công nghệ sinh học, vụ Khoa học và Công 

nghệ Bộ Công Thương; bà Chu Thị Vân Anh - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng thư ký VBA; bà Nguyễn Thị Minh Thu - 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam; 
ông Lương Xuân Dũng - Phó viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Đồ uống Việt Nam; ông Nguyễn Văn Chương - Phó 
Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Đồ uống Việt Nam; bà 
Nguyễn Thị Liễu - Chuyên viên Văn phòng VBA.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu được 
thành lập theo Quyết định số 009/QĐ-VBRI ngày 
26/9/2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đồ 
uống Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan làm 
chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. 

n KIM ANH

Hội đồng nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đề tài Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm.

HOẠT ĐỘnG     HIỆP HỘI

vIỆn ngHIên cứu đồ uống vIỆt nam

nghiệm Thu Đề Tài  
nghiên cứu cấp viện
Chiều 03/10, Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt Nam (Hiệp hội Bia - Rượu -  
Nước giải khát Việt Nam - VBA) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Báo 
cáo nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh tăng thuế suất thuế Tiêu thụ 
đặc biệt đối với ngành đồ uống có cồn trong điều kiện bình thường mới”.
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Tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Minh Thu 
- Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đồ uống Việt 
Nam đã báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu “Báo cáo 
nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh tăng thuế 
suất thuế Tiêu thụ đặc biệt đôi với ngành đồ uống có 
cồn trong điều kiện bình thường mới”. Đề tài nghiên 
cứu gồm 3 nội dung: Thực trạng và khó khăn, vị trí và 
vai trò của ngành đồ uống có cồn; Nghiên cứu một 
số tác động của việc điều chỉnh tăng thuế TTĐB đối 
với ngành đồ uống có cồn; Kết luận và kiến nghị.

Sau khi nghiên cứu kết quả đề tài, các thành viên 
Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên 
cứu. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công 
phu, có kết luận xác đáng, có căn cứ khoa học, có độ 
tin cậy cao. Đề tài nghiên cứu đã đánh giá được tác 
động  của việc điều chỉnh tăng thuế TTĐB đến ngân 
sách, tiêu thụ, sản xuất, doanh thu của doanh nghiệp. 
Các kiến nghị được đề cập trong báo cáo nghiên cứu 
khá thiết thực, hợp lý, có giá trị tham khảo cao.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội đồng 
nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Văn Việt lắng nghe và 
yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung những góp ý 
của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, sớm hoàn 
thiện để ứng dụng các kết quả của đề tài nghiên cứu 
làm cơ sở để phản biện, kiến nghị các chính sách về 
thuế đối với sản phẩm đồ uống có cồn.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả nghiên 
cứu đề tài ở mức xuất sắc. n

PGS.TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA, Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Đồ uống Việt Nam, Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại buổi 
Nghiệm thu đề tài. 

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và 
các thành viên tại buổi đánh giá đề tài.  

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu cấp viện.
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Đây là năm thứ 2 liên 
tiếp SABECO được 
vinh danh nhờ thành 
tích kinh doanh nổi 

bật và các hoạt động tích cực tạo 
nên các giá trị bền vững cho cộng 
đồng như: chương trình “Thắp 
sáng đường quê” xây 34km đường 
đèn năng lượng mặt trời tại khu 
vực nông thôn và “Nâng bước thể 
thao” hợp tác với Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh; chương trình “Việt Nam 
Thắng Vàng” hỗ trợ phát triển 50 
vận động viên thể thao tài năng 

của Việt Nam hợp tác cùng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm nay cũng là năm đầu tiên 
Bia Saigon đoạt giải Thương hiệu 
truyền cảm hứng nhờ những đột 
phá về diện mạo, hương vị và 
chiến dịch truyền thông sau 147 
năm phát triển như chiến dịch 
tái xuất cho Bia Saigon Special, ra 
mắt Bia Saigon vị Cà phê.

Các nỗ lực vì cộng đồng để 
mang đến những gì tốt đẹp nhất 
cho Việt Nam và hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của SABECO 

n NGUYễN ANH

dOanH nGHiệp    - tHương HIỆu

SABECO VÀ THươNG HIỆU BIA SAIGON
đượC VINH dANH TạI GIảI THưởNG 
doANH NGHIệP CHâU á (APEA) 2022
Ngày 07 - 10 - 2022, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
(SABECO) và thương hiệu dẫn đầu - Bia Saigon đã được vinh danh ở hạng mục 
Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence 2022) và Thương hiệu 
truyền cảm hứng (Inspirational Brand Awards 2022) tại Lễ vinh danh Giải thưởng 
Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2022.

SABECO và Bia Saigon được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á 2022.
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trước đó cũng đã được vinh danh 
tại giải thưởng Vinh quang Việt 
Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tổ chức và đạt được vị trí Top 1 
công ty đồ uống uy tín năm 2022 
(nhóm ngành nước uống có cồn) 
do Vietnam Report trao tặng.

Là một trong những doanh 
nghiệp có màn hồi phục ấn tượng 
giữa gian khó, SABECO ghi nhận 
doanh thu thuần Quý II/2022 đạt 
hơn 9.008 tỷ đồng, đây là doanh 
số tốt nhất trong một quý của 
SABECO kể từ 2020. Kết thúc nửa 
đầu năm 2022, SABECO đã hoàn 
thành 50% kế hoạch doanh số và 
đạt 65% mục tiêu lợi nhuận. 

Về saBECO
Trải qua 147 năm hình thành 

và phát triển trong ngành sản 
xuất đồ uống, Tổng Công ty Cổ 
phần Bia - Rượu - Nước giải khát 
Sài Gòn – SABECO đã xác lập vị 
thế là một trong các tập đoàn 
hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống toàn quốc của 
SABECO gồm 26 nhà máy, 11 
công ty thương mại thành viên và 
mạng lưới hàng trăm ngàn điểm 

bán trải dài khắp cả nước. SABECO 
tự hào mang đến một danh mục 
các thương hiệu bia được người 
tiêu dùng Việt Nam yêu thích 
như Bia Lạc Việt, Bia Saigon Chill, 
Bia 333, Bia Saigon Special, Bia 
Saigon Export, Bia Saigon Lager 
và Bia Saigon Gold.

Các thương hiệu biểu tượng 
của chúng tôi, Bia Saigon và Bia 
333, luôn có tiêu chuẩn chất 
lượng được chứng nhận bởi các 
tổ chức uy tí trong và ngoài nước. 
Bia Saigon đã nhiều năm được 
bình chọn là Thương hiệu quốc 
gia. Gần đây nhất là huy chương 
vàng giải thưởng Bia quốc tế (IBA) 
2019, giải Vàng, Bạc, Đồng tại Cúp 
Bia quốc tế 2019 (IBC), giải Vàng, 
Bạc tại Giải thưởng Bia quốc tế 
tại Úc 2020 (AIBA) và huy chương 
Vàng, Bạc tại giải thưởng Monde 
Selection 2021.

Với cam kết đầu tư phát triển 
kinh doanh đi đôi với phát triển 
bền vững, SABECO luôn nỗ lực tạo 
ra những thay đổi tích cực để nâng 
cao vị thế thương hiệu Việt, đồng 
thời thúc đẩy sự phát triển tích 
cực cho cộng đồng và Việt Nam. 

Theo đó, mô hình phát triển bền 
vững của SABECO chú trọng vào 4 
mục tiêu Consumption (Tiêu thụ) 
- Conservation (Bảo tồn) - Country 
(Đất nước) - Culture (Văn hóa).

Về giải thưởng apEa
Giải thưởng APEA được khởi 

xướng từ năm 2007 là giải thưởng 
uy tín hàng đầu khu vực châu Á, 
dành cho những doanh nghiệp 
và thương hiệu đạt được các 
thành tựu vượt trội trong kinh 
doanh song song với việc thực 
hiện trách nhiệm cộng đồng, 
mang đến những giá trị vượt trội 
cho xã hội. 

Được tổ chức bởi Enterprise 
Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng 
đầu khu vực về kinh doanh, APEA 
là giải thưởng uy tín, được tổ chức 
thường niên trên 14 quốc gia và 
thị trường trong khu vực châu Á. 
APEA vinh danh những doanh 
nghiệp và nhà lãnh đạo có thành 
tích nổi bật với những phẩm chất 
và thành quả vượt trội, xây dựng 
những doanh nghiệp thành công 
song song với việc tạo ra các giá 
trị tốt đẹp cho cộng đồng.n
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Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới thăm Nhà máy Bia Heineken Việt Nam tại 
Vũng Tàu. 

dOanH nGHiệp    - tHương HIỆu

Nhà máy bia chính 
thức trở thành thành 
viên của HEINEKEN 
Việt Nam vào năm 

2017. Trải qua một số dự án mở 
rộng, Nhà máy Bia HEINEKEN Việt 
Nam Vũng Tàu đã tăng công suất 
lên hơn 36 lần chỉ trong vòng 5 
năm để trở thành nhà máy bia 
hiện đại, với tỷ lệ tự động hóa 
cao và định hướng phát triển bền 
vững rõ ràng như ngày hôm nay.

Phát biểu tại Lễ Khánh 
thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
HEINEKEN, ông Dolf van den Brink 
cho biết:“Chúng tôi rất tự hào về 
những đồng nghiệp của mình tại 
Việt Nam, những người đã góp 
phần vào các dự án mở rộng, tăng 
sản lượng lên 11 triệu hectolit tại 
Nhà máy Bia HEINEKEN Vũng Tàu. 
Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn 
sâu sắc đến tất cả các cấp chính 
quyền, cũng như đối tác kinh 
doanh và khách hàng đã đồng 
hành cùng chúng tôi trong thời 
gian qua. Lòng nhiệt thành, tinh 
thần bền bỉ và khát khao chiến 
thắng thật sự là những tính cách 
đặc trưng đáng khâm phục của 
người Việt Nam”. 

nhà máy bia hiện đại
Tại Nhà máy Bia HEINEKEN Việt 

Nam Vũng Tàu, phần lớn các bước 

         hEinEkEn ViệT nam 
kHÁNH THÀNH NHÀ MÁY BIA  
LớN NHẤT ĐôNG NAM Á 
             Tại Bà rịa - Vũng Tàu

Ngày 24/9/2022, HEINEKEN Việt Nam chính thức 
khánh thành nhà máy bia HEINEKEN lớn nhất Việt 
Nam, trong một buổi lễ long trọng với sự tham dự của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh 
ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn 
Văn Thọ, Tổng Giám đốc Tập đoàn HEINEKEN Dolf 
van den Brink và đại diện gia đình Heineken ông bà 
de Carvalho-Heineken. Nhà máy HEINEKEN Việt 
Nam Vũng Tàu có diện tích 40 ha, nằm trong Khu 
công nghiệp Mỹ Xuân A, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Với công suất mỗi năm 11 triệu hectolit, Nhà máy 
HEINEKEN Việt Nam Vũng Tàu tự hào là nhà máy bia 
lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.
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Lễ khánh thành Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam Vũng Tàu.

trong quy trình sản xuất bia – từ 
nhập nguyên liệu, nấu, lên men 
và lọc bia đều được tự động hóa. 
Nhờ vậy, Vũng Tàu hiện đang là 
nhà máy bia HEINEKEN năng suất 
nhất trên toàn thế giới. Khu vực 
đóng gói chỉ cần 5 kỹ thuật viên 
cho mỗi hai dây chuyền tốc độ 
đạt đến 130.000 lon/giờ. Với tổng 
cộng 4 dây chuyền đóng lon, nhà 
máy Vũng Tàu có thể xuất xưởng 
12 triệu lon bia một ngày. Đây 
là dây chuyền đóng lon nhanh 
nhất trong tất cả các nhà máy bia 
HEINEKEN trên toàn thế giới. 

Nhà máy Vũng Tàu còn được 
xem là trung tâm sáng tạo của 
HEINEKEN Việt Nam. Từ khi trở 
thành một phần của HEINEKEN 
Việt Nam, Vũng Tàu đã sản xuất 
thành công 7 sản phẩm mới - tất 
cả đều là sản phẩm lần đầu tiên 
có mặt tại Việt Nam, trong đó 
có Strongbow, Tiger Platinum, 
Edelweiss và Heineken 0.0.

nhà máy xanh với  
định hướng phát triển 
bền vững  

Nhà máy Vũng Tàu có định 
hướng rõ ràng cho phát triển xanh 
và bền vững. Trên tổng diện tích 
40 hectares của nhà máy, hơn 10 
hectares (27%) được quy hoạch 
cho cây trồng và không gian 

xanh. Nhằm tận dụng tối đa ánh 
sáng và không khí tự nhiên, nhà 
máy cho lắp đặt 615 vòm lấy sáng 
trên mái các tòa nhà. Giải pháp 
này giúp giảm thiểu năng lượng 
dùng để chiếu sáng, đồng thời 
cho phép không khí lưu thông 
trong các khu vực sản xuất. Từ khi 
được mua lại, mức tiêu thụ năng 
lượng để tạo ra mỗi hectolit bia tại 
nhà máy Vũng Tàu đã giảm xuống 
gần một nửa (48%). Hiện tại, 97% 
nhiệt năng sinh khối sử dụng để 
nấu bia được cung cấp từ một 
doanh nghiệp đối diện nhà máy, 
ngay trong Khu công nghiệp Mỹ 
Xuân. Hướng tới tham vọng Phát 

triển bền vững vào năm 2025 của 
HEINEKEN Việt Nam, nhà máy 
Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai kế 
hoạch sử dụng 100% năng lượng 
điện tái tạo trong thời gian tới. 

Vũng Tàu cũng là nhà máy 
bia sử dụng nước hiệu quả nhất 
trong tất cả các nhà máy bia 
HEINEKEN tại khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương. Hiện nhà máy chỉ sử 
dụng 2,32 lít nước để tạo ra 1 lít 
bia (bao gồm lượng nước trong 
bia). Nước thải tại nhà máy Vũng 
Tàu được xử lý đến loại A trước 
khi được hoàn trả cho môi trường, 
8% nước thải sau khi xử lý được sử 
dụng cho việc vệ sinh nhà máy. 

Ông Alexander Koch, Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam phát biểu tại Lễ 
khánh thành.
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Mô hình tuần hoàn này không 
chỉ được áp dụng với nguồn 
nước - hiện tại, Vũng Tàu hoàn 
toàn không còn rác thải chôn lấp, 
đồng nghĩa với việc tất cả phụ 
phẩm/phế phẩm đều được tái 
sử dụng, tái chế hoặc biến thành 
các sản phẩm có giá trị cao hơn.

phát triển cùng với  
cộng đồng địa phương

Phát biểu tại Lễ khánh thành 
Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam 
Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh “Là 
một trong những doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên 
tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam 
cũng là một trong những doanh 
nghiệp FDI thành công nhất tại 
Việt Nam tính đến nay. Với 6 nhà 
máy trải dài đất nước, HEINEKEN 
Việt Nam đồng thời cũng là một 
trong số các doanh nghiệp đóng 
góp nhiều nhất cho ngân sách 
nhà nước trong nhiều năm liền. 
Công ty cũng là một trong những 
doanh nghiệp dẫn đầu trong phát 
triển bền vững - với tầm nhìn và 
mục tiêu tham vọng hướng đến 
phát thải ròng bằng 0, một thế 

giới bình đẳng và văn hóa uống 
có trách nhiệm”.

“Nhà máy bia HEINEKEN Việt 
Nam Vũng Tàu là một doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
tiêu biểu tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Những hiệu ứng tích cực từ dự 
án này không chỉ được nhìn thấy 
ở Mỹ Xuân. Nhà máy Vũng Tàu 
và hệ sinh thái kinh doanh mà 
nhà máy tạo ra trong khu vực là 
những điểm nhấn nổi bật trong 
những câu chuyện quảng bá Bà 
Rịa - Vũng Tàu như một điểm đầu 
tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp 
FDI của chúng tôi” - Chủ tịch Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu Nguyễn Văn Thọ chia sẻ thêm. 

Phát biểu trước Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư 
Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm 
Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn 
Văn Thọ; ông Dolf van den Brink,  
Tổng Giám đốc điều hành Tập 
đoàn HEINEKEN đã trân trọng gửi 
lời cảm ơn tới Chính quyền Trung 
ương và địa phương đã tạo điều 
kiện hỗ trợ cho công ty, nêu rõ 
“Thành công của HEINEKEN tại 
Việt Nam là nhờ môi trường đầu 

tư lành mạnh, văn minh, cầu tiến 
mà Chính phủ Việt Nam đã tạo 
dựng ngay từ những năm 1990,"  
đồng thời khẳng định một lần 
nữa cam kết của HEINEKEN “cùng 
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 
hiệu quả, sáng tạo và bền vững”.

Ông Alexander Koch, Giám đốc 
Điều hành HEINEKEN Việt Nam 
biểu dương nhân viên HEINEKEN 
Việt Nam, nhân viên nhà máy Vũng 
Tàu, cũng như các đối tác đã làm 
việc với tất cả tâm sức để biến Vũng 
Tàu thành một nhà máy bia xanh 
và hiện đại như hôm nay, và nhấn 
mạnh “Lễ khánh thành Nhà máy bia 
HEINEKEN Vũng Tàu là bước khởi 
đầu cho một hành trình mới phía 
trước, khi chúng tôi tiếp tục những 
mục tiêu tham vọng hơn cho Vũng 
Tàu, bao gồm việc vận hành nhà 
máy hoàn toàn bằng năng lượng 
tái tạo, nâng hiệu suất sử dụng 
nước của nhà máy lên hàng đầu 
thế giới, và tiếp tục phát triển cùng 
cộng đồng địa phương.”

Về HEinEkEn Việt nam
Là liên doanh giữa HEINEKEN 

và Tổng Công ty Thương mại Sài 
Gòn (SATRA), HEINEKEN Việt Nam 

dOanH nGHiệp    - tHương HIỆu
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có bề dày lịch sử 30 năm với những 
dấu ấn và thành tựu đáng tự hào. 
Từ nhà máy đầu tiên tại Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 1991, đến 
nay HEINEKEN Việt Nam đã có 6 
nhà máy với hơn 3.000 nhân viên 
trên khắp Việt Nam.

Con người là yếu tố trung tâm 
trong hành trình phát triển của 
chúng tôi tại Việt Nam. HEINEKEN 
Việt Nam đang tạo ra 152.000 
việc làm trong toàn bộ chuỗi giá 
trị, đóng góp tương đương 0,7% 
tổng GDP quốc gia. HEINEKEN 
Việt Nam cũng nằm trong số các 
doanh nghiệp đóng góp thuế 
nhiều nhất cho ngân sách nhà 
nước trong nhiều năm liền. 

Là một công ty không ngừng đổi 
mới sáng tạo, chúng tôi kết hợp kinh 
nghiệm quốc tế với những bí quyết 
và hiểu biết sâu sắc về thị trường 
Việt Nam để mang đến cho người 
tiêu dùng Việt một danh mục sản 
phẩm đa dạng, phù hợp với những 
nhu cầu, sở thích và thời điểm 
thưởng thức khác nhau. Tại Việt 
Nam, HEINEKEN sản xuất và phân 
phối các nhãn hiệu Heineken®, Tiger, 
Larue, BIVINA, Bia Việt, Strongbow 
và Edelweiss; trong đó có những sản 
phẩm được sáng tạo bởi chính các 

chuyên gia nấu bia Việt Nam, dành 
riêng cho người Việt. 

Kinh doanh bền vững và có 
trách nhiệm là kim chỉ nam cho 
mọi hoạt động của HEINEKEN 
Việt Nam. Chúng tôi theo đuổi 
cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp 
hơn” ngay từ ngày đầu thành lập, 
và đã được Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
vinh danh trong Top 3 Doanh 
nghiệp Sản xuất Bền vững nhất 
Việt Nam (trong lĩnh vực sản xuất) 
trong 6 năm liên tục 2016 - 2021. 
Hiện chúng tôi sử dụng 52% năng 

lượng tái tạo tại các nhà máy; và 
tái sử dụng hoặc tái chế 100% 
rác thải và phụ phẩm. Chúng tôi 
cũng là doanh nghiệp tiên phong 
trong các hoạt động truyền thông 
uống có trách nhiệm. Sản phẩm 
Heineken® 0.0 được HEINEKEN Việt 
Nam giới thiệu năm 2020 trong nỗ 
lực đồng hành cùng Chính phủ 
đẩy mạnh ý thức đã uống rượu bia 
thì không điều khiển các phương 
tiện giao thông tại Việt Nam. 

Để biết thêm thông tin  
chi tiết, vui lòng truy cập:  

http://heineken-vietnam.com.vn/
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Tham dự sự kiện có sự 
hiện diện của đông 
đảo khách mời là đại 
diện các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn sở tại, các đối tác, 
hiệp hội ngành hàng, nhà cung 
cấp, nhà phân phối, đại lý, đại 
diện các cơ quan báo chí, cùng 
đông đủ các lãnh đạo, cán bộ, 
người lao động của Tập đoàn và 
các nhà máy trực thuộc. 

Buổi lễ được tổ chức trong 
không khí trang trọng, lịch sự, 
đầm ấm, nhất là sự lồng ghép, 
phối hợp nhịp nhàng giữa âm 
nhạc, ánh sáng, hình ảnh với 
việc giới thiệu quá trình 28 
năm hình thành và phát triển 
của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. 
Hành trình 28 năm qua, từ một 
doanh nghiệp địa phương, Tân 
Hiệp Phát đã phát triển trở 

thành tập đoàn có sức cạnh 
tranh toàn cầu.

Tại sự kiện kỷ niệm, thông 
qua các ca khúc do chính người 
lao động của Tập đoàn sáng tác 
và biểu diễn cùng với những 
video, hình ảnh minh họa, các 
đại biểu và người xem truyền 
hình trực tiếp hiểu hơn về sức 
mạnh nội tại, ý chí vươn lên, 
vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức bằng tinh thần “Không gì 
là không thể”, “Hôm nay phải 
hơn hôm qua nhưng không 
bằng ngày mai” của con người 
Tân Hiệp Phát và những chương 
trình, việc làm ý nghĩa với cộng 
đồng mà Tập đoàn đã thực hiện 
trong thời gian qua. Đặc biệt, các 
ca khúc giới thiệu về các thương 
hiệu, sản phẩm của Tân Hiệp 
Phát như Nước tăng lực Number 
1, Trà Xanh Không Độ, Trà thảo 
mộc Dr.Thanh... và những giai 
điệu hay, ca từ đẹp về con người 
và hành trình thực hiện 7 giá trị 
cốt lỗi của Tân Hiệp Phát không 
chỉ thu hút người xem mà còn 
truyền tải nhiều thông điệp ý 
nghĩa tới cộng đồng. 

n PHú CƯờNG

Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. 

Tập Đoàn Tân hiệp pháT kỷ niệm  
28 năm Thành lập Với chủ Đề 

“XâY dỰNG ĐỘI NGũ -  
 NâNG TầM dịCH VỤ -  
 Vì SỰ PHÁT TRIỂN BềN VữNG”

Tối 15-10, tại không gian rộng lớn của nhà máy ở Thuận An  
(Bình Dương), Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã long trọng tổ chức sự kiện 
kỷ niệm 28 năm ngày thành lập (15/10/1994 - 15/10/2022) với chủ đề 
Xây dựng đội ngũ - Nâng tầm dịch vụ - Vì sự phát triển bền vững”. 
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Sự kiện 28 năm thành lập Tập 
đoàn Tân Hiệp Phát đã thành 
công tốt đẹp, nội dung chương 
trình đều được sân khấu hóa với 
kịch bản công phu, nội dung hấp 
dẫn, sinh động. Chương trình 
được phát trực tiếp trên sóng Đài 
Truyền hình Bình Dương và các 
nền tảng mạng xã hội. 

Một trong những hoạt động 
ý nghĩa nhân văn mà Tân Hiệp 
Phát thực hiện tại sự kiện đó là 
trao biểu trưng tiền ủng hộ cho 
đại diện một số từ thiện ở để 
giúp đỡ người nghèo, học sinh 
nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ 
côi và bệnh nhân nghèo. Đây là 
số tiền được Ban Tổ chức nhận từ 
các đại biểu khách mời chuyển 
đến thay vì chúc mừng bằng 

những lẵng hoa tươi để ủng 
hộ, giúp đỡ những người thiếu 
may mắn kể trên. Các đại biểu, 
đối tác là cánh tay nối dài cùng 
với Tân Hiệp Phát làm những 
việc làm ý nghĩa với cộng đồng. 
Trong những năm qua, Tập đoàn 
Tân Hiệp Phát đã đồng hành, tài 
trợ cho nhiều giải đấu thể thao, 
góp phần phát hiện, bồi dưỡng 
những tài năng thể thao, có 
nhiều chương trình thiết thực 
với cộng đồng như tài trợ xây 
cầu, cung cấp nước sạch, đào 
tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi 
trường, quan tâm đến các gia 
đình chính sách, ủng hộ các quỹ 
từ thiện, đồng hành với một số 
chương trình như Lục Lặc Vàng 
giúp nhiều hộ thoát nghèo, 

ủng hộ và truyền cảm hứng cho 
những người khuyết tật vượt lên 
chính mình thông qua Truyền 
hình Nhân đạo... Đặc biệt, Tân 
Hiệp Phát đã sớm vận hành hệ 
thống số hóa, đổi mới, sáng tạo 
cho ra đời các sản phẩm mới bổ 
dưỡng, tốt cho sức khỏe, thuận 
tiện cho người tiêu dùng. Đội 
ngũ nhân lực của Tập đoàn luôn 
tâm huyết, đoàn kết, phát huy 
sức mạnh nội tại với tinh thần 
không gì là không thể, hôm nay 
phải hơn hôm qua và không 
bằng ngày mai. Chính vì vậy, Tập 
đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, phục hồi nhanh, 
không ngừng tăng trưởng, góp 
phần quan trọng vào phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. 

Đối với doanh nghiệp sự hài 
lòng của khách hàng luôn được 
đặt lên hàng đầu. Giá trị thỏa mãn 
khách hàng luôn được lãnh đạo 
và nhân viên Tân Hiệp Phát đề cao 
với những sản phẩm chất lượng, 
chăm sóc khách hàng chu đáo, 
lắng nghe chân thành từng đóng 
góp. Tân Hiệp Phát lấy thành tựu 
của quá khứ làm bàn đạp cho sự 
phát triển trong tương lai, luôn 
thay đổi, áp dụng các kỹ thuật 
tiên tiến để đưa Tập đoàn đến với 
mục tiêu cao hơn. Hơn hết, Tân 
Hiệp Phát đã không ngừng học 
hỏi, áp dụng công nghệ tiên tiến 
mang tới sản phẩm và dịch vụ 
chất lượng quốc tế.

Bên cạnh đó, Tân Hiệp Phát 
còn tiên phong theo đuổi mô 
hình kinh tế tuần hoàn. Trong 
5 năm tới, Tân Hiệp Phát tự đặt 
mục tiêu tiết kiệm 110.000 tấn 
nhựa trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Một trong những mục tiêu mà 
Tân Hiệp Phát đề ra là trở thành 
công ty hàng đầu Châu Á, hướng 
tới doanh nghiệp toàn cầu... n

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao quà cho đại diện các Quỹ từ thiện ở Bình Dương. 
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dOanH nGHiệp    - tHương HIỆu

n THÀNH VăN

Nhà máy sản xuất nước giải khát mới của 
Coca-Cola - nhà máy thứ 4 tại Việt Nam 
- được thiết kế và xây dựng với mục đích 
nâng cao năng suất, tối ưu hóa tài nguyên 

trong sản xuất, áp dụng mô hình nhà máy thông minh 
và kỹ thuật hiện đại. Với tổng diện tích 19ha, nhà máy ở 
Long An dự kiến sẽ đi vào hoạt động với công suất tối 
đa 1 tỷ lít sản phẩm mỗi năm.

Dự án bao gồm 2 giai đoạn, giai đoạn một từ 2022 đến 
năm 2027, giai đoạn hai từ 2027 đến 2039. Kết thúc giai 
đoạn một vào năm 2027, công ty dự kiến sẽ hoàn thành 6 
dây chuyền sản xuất trên 30% diện tích đất xây dựng. Dây 
chuyền sản xuất mới đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu 
chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng 
công nghệ tự động hóa tiên tiến giúp giảm thiểu tối đa tác 
động đến môi trường, tạo thêm cơ hội việc làm và đào tạo 
lực lượng lao động có kỹ năng tốt hơn cho tỉnh Long An.

Tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy mới, Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông bày tỏ vui 
mừng khi nhà máy mới của Coca-Cola tại tỉnh Long An 
được khởi công: “Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp 
tục khẳng định sự tin tưởng của Coca-Cola vào môi trường 
đầu tư kinh doanh của tỉnh Long An, đóng góp vào quá 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực 
tăng trưởng trong tình hình mới. Việc khởi công xây dựng 
nhà máy và cam kết đầu tư lâu dài của Công ty Coca-Cola 
tại Việt Nam chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Việt Nam nói 
chung và tỉnh Long An nói riêng trong bối cảnh các Tập 
đoàn lớn đang có xu hướng tái định vị sản xuất, đa dạng 
hóa chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND 
Tỉnh Long An nhấn mạnh: “Coca-Cola tổ chức khởi công 
xây dựng nhà máy sản xuất tại Long An là sự kiện rất 

COCA-COLA kHởI CôNG  
NHÀ MÁY MớI TạI LONG AN VớI 

Tổng số vốn Đầu Tư  
136 Triệu Đô la
Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam vừa khởi công xây 
dựng nhà máy sản xuất nước giải khát tại Khu công nghiệp Phú An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Buổi lễ khởi công trân trọng chào 
đón sự tham dự của ông Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước, ông 
Trương Hòa Bình - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Bí thư, Chủ tịch UBND và HĐND 
tỉnh Long An, các vị đại diện chính quyền trung ương và địa phương, 
cùng đông đảo công nhân viên và lãnh đạo Coca-Cola Việt Nam.

Mô hình nhà máy mới của Coca-Cola tại Long An.
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đặc biệt với tỉnh nhà. Với suất đầu tư lớn vào Long An, 
thể hiện rõ sự cam kết đầu tư lâu dài của Coca-Cola tại 
Long An. Đây là nhà máy lớn nhất của Coca-Cola tại Việt 
Nam, áp dụng mô hình nhà máy thông minh với các kỹ 
thuật hiện đại. Dự án cũng kéo theo những ngành công 
nghiệp phụ trợ và vùng nguyên liệu, tạo điều kiện thu hút 
doanh nghiệp, tiêu thụ nguyên liệu địa phương, góp phần 
giải quyết việc làm... mang lại hiệu ứng không chỉ kinh tế 
mà còn xã hội”.

Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola ở Long An 
được thiết kế giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, 
tiết kiệm điện, nước, và nguyên vật liệu thông qua việc 
sử dụng năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh khối thay 
thế cho nguyên liệu hóa thạch. Dự án này được phát triển 
thuận theo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Long An, 
đồng thời đóng góp vào quá trình hiện thực hóa các cam 
kết giảm phát thải ròng về 0 đến năm 2030 của Việt Nam.

“Với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD và công suất 
hơn 1 tỷ lít nước giải khát, nhà máy này sẽ đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ đồ uống ngày càng cao tại miền Nam Việt 
Nam. Cùng với 3 nhà máy khác, chúng tôi tin tưởng rằng 
khoản đầu tư này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh 
tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng 
và mang lại hàng ngàn việc làm cho người lao động 
địa phương trong 35 năm tới. Chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn Chính phủ Việt Nam nói chung và các Bộ, ban 
ngành liên quan nói riêng đã không ngừng chỉ đạo, hỗ 
trợ chúng tôi trong quá trình hoạt động suốt 28 năm 
qua, và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời 
gian tới”. - ông Peeyush Sharma - Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ tại 
buổi lễ khởi công.

Với mục tiêu “Đổi mới thế giới và làm nên sự khác 
biệt”, Coca-Cola đã triển khai nhiều dự án phát triển bền 
vững trong hành trình gần 30 năm có mặt tại Việt Nam. 
Nhà máy mới tại Long An là một trong những dự án trọng 

điểm của Coca-Cola nhằm tiếp tục khẳng định cam kết 
phát triển kinh tế bền vững cùng Việt Nam. 

Trong năm 2018, Công ty đã công bố các mục tiêu 
đầy tham vọng hướng đến một ‘Thế giới không rác thải’, 
nhằm thu gom và tái chế mỗi chai nhựa và lon sản phẩm 
được bán ra đến năm 2030. Từ đó, Coca-Cola đã cho ra 
mắt nhiều sáng kiến bao bì bền vững và nỗ lực đóng góp 
vào mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Tháng 9 năm 2022, Coca-Cola Việt Nam đã có một 
bước tiến ý nghĩa trên hành trình thúc đẩy kinh tế tuần 
hoàn bằng việc cho ra mắt bao bì làm từ 100% nhựa PET 
tái chế (rPET) trên toàn quốc, hướng đến giảm sử dụng 
hơn 2.000 tấn nhựa mới tại Việt Nam mỗi năm.

Năm 2021, Coca-Cola Việt Nam đã thay thế chai nhựa 
xanh đặc trưng bằng chai nhựa PET trong suốt cho sản 
phẩm Sprite nhằm tăng tỉ lệ tái chế trong nước. Coca-
Cola cũng đã hợp tác với tổ chức làm sạch sông ngòi The 
Ocean Cleanup để hỗ trợ hệ thống làm sạch sông ngòi 
trên sông Cần Thơ, thu gom đến 55 tấn rác mỗi ngày. 

Coca-Cola là đồng sáng lập Liên minh Tái chế bao bì 
Việt Nam (PRO Việt Nam) cùng những công ty khác có 
chung tầm nhìn, tăng cường thu gom và tái chế, thúc đẩy 
kinh tế tuần hoàn cho bao bì tại Việt Nam.

Coca-Cola còn không ngừng hỗ trợ trả lại nước sạch 
cho cộng đồng và thiên nhiên, nhiều hơn lượng nước công 
ty sử dụng trong sản xuất các sản phẩm giải khát. Vì thế, 
công ty hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tiên tiến tại các 
trường học và thành lập các doanh nghiệp xã hội, còn gọi 
là EKOCENTER trên cả nước, cung cấp khoảng 10 triệu lít 
nước sạch miễn phí cho 800.000 người thụ hưởng.

Khởi công nhà máy mới tại Long An, cùng với các 
dự án khác đang được triển khai, cũng chính là cam kết 
mạnh mẽ của Công ty trong hành trình phát triển bền 
vững cùng đất nước, hướng đến mục tiêu tiếp tục tạo nên 
những thương hiệu được yêu thích, hoạt động kinh doanh 
bền vững, vì một tương lai chung tốt đẹp hơn. n

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và Công ty Coca-Cola Việt Nam thực hiện nghi thức khởi công nhà máy mới tại Long An.
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THươnG Hiệu    sản PHẩm

Thức uống độc đáo được 
sáng tạo bởi người Việt

Nhiều người Việt tự nhận 
mình sính ngoại nhưng với bia - 
thức uống vốn du nhập vào Việt 
Nam từ thế kỷ 19, thì “hàng nội” 
như Bia Hơi Hà Nội lại được lòng 
hơn cả. Thậm chí, Bia Hơi Hà Nội 
đã trở thành một đặc sản phải thử 
của bất kỳ du khách nào muốn 
trải nghiệm ẩm thực Hà thành. 
Sự yêu mến đó không chỉ đến từ 
hương vị tươi ngon mát lạnh, mà 
còn nhờ câu chuyện trăm năm ẩn 
sau tên gọi thân thuộc. 

Để phục vụ nhu cầu của người 
dân thời bấy giờ, bằng bàn tay tài 
hoa cùng trí tuệ vượt trội kết hợp 
bí quyết chủng men nguyên bản 
và công nghệ lọc kép làm lạnh 
sâu khác biệt, những bậc thầy 
nấu bia người Việt Nam đã mày 
mò, sáng tạo nên một dòng bia 
độc đáo. Bia Hơi Hà Nội đã khởi 
đầu cho một dòng bia hoàn toàn 
mới, chưa từng có trước đây ở cả 
trong nước và nước ngoài.

 Có thể nói, Bia Hơi Hà Nội là 
thành tựu lớn đại diện cho sức 
sáng tạo của người Việt. Thức 

uống này cũng giúp HABECO 
khắc tạc một dấu mốc quan trọng 
trong ngành Bia Việt Nam. Không 
vay mượn hay lai tạp, Bia Hơi Hà 
Nội giữ cho mình sự bất biến của 
một thương hiệu đã trường tồn 
qua nhiều thế hệ mà vẫn giữ cho 
mình giá trị nguyên bản và hương 
vị độc nhất không thể trộn lẫn.

Trở thành nét văn hóa 
đặc trưng Hà nội 

Với nhiều người yêu Bia Hơi 
Hà Nội, một cốc bia đúng nghĩa 
phải được thưởng thức trong một 

Bia Hơi Hà Nội 
Từ THÀNH TỰU SÁNG TạO CỦA NGườI VIỆT 
ĐếN NéT VăN HóA RIÊNG Xứ kINH kỳ

Nhà máy Bia Hà Nội – Nơi những nghệ nhân người Việt đã cho ra 
đời mẻ Bia Hơi Hà Nội đầu tiên.

Bia Hơi Hà Nội từ lâu đã trở thành một thức uống đặc trưng đại diện cho 
tinh hoa ẩm thực Hà Thành. Vị thế ấy có được nhờ lịch sử trăm năm di sản, 
nhờ hương vị độc đáo và những giá trị văn hoá mà sản phẩm mang lại.
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không gian đúng điệu, với tiếng 
khách gọi nhân viên, tiếng cốc va 
vào nhau lách cách, tiếng xe cộ 
qua lại ồn ào... Tất cả hòa thành 
một không khí sống động rất 
riêng của mảnh đất Thủ Đô. Hơn 
cả một cốc bia với vị men nồng 
nàn, hương thơm dịu nhẹ, màu 
sắc vàng ươm, bọt bia trắng mịn, 
dường như người ta uống Bia 
Hơi Hà Nội còn để “thưởng vị” cả 
không gian thân quen.

Gần gũi với bao thế hệ người 
Hà Nội, Bia Hơi Hà Nội đã trở 
thành thức uống “quốc dân” khi ở 
gần thì ai cũng phải trải nghiệm 
mà đi xa ai cũng nhớ về. Uống 
trọn một cốc bia, nét văn hóa ấy 
như thấm đẫm tâm trí và tâm hồn. 
Thế nên trong bức tranh đặc tả 
ẩm thực Hà thành, bên cạnh gánh 
hàng rong, bát phở hay bún chả 
thì Bia Hơi Hà Nội luôn là hình ảnh 
không thể thiếu.

 Nét văn hóa ấy cũng biến 
chuyển từng ngày, như Hà Nội 
vậy. Trong cuộc sống hiện đại, 
Bia Hơi Hà Nội không chỉ gắn 
liền với chiếc cốc thuỷ tinh 
huyền thoại, mà đã phát triển 
những bao bì hiện đại khác như 
lon 500ml, chai 1 lít, keg 2 lít để 
gần gũi và thuận tiện hơn với 
mọi người. Nhưng dù với hình 
thức nào, thức uống này vẫn giữ 
trọn hương vị nguyên bản và 
mang trong mình giá trị văn hóa 
quý báu và sứ mệnh giới thiệu 
văn hóa độc đáo duy nhất ấy tới 
bạn bè năm châu. 

Được bảo chứng  
về chất lượng, bảo hộ  
về nhãn hiệu

Khắp phố phường Hà Nội, 
người ta đã quen thuộc với hình 
ảnh biển hiệu vàng đỏ rực rỡ, keg 
Bia Hơi 50L và bông hoa HABECO 

đặc trưng của Bia Hơi Hà Nội phủ 
khắp ngõ nhỏ, phố lớn. Chính 
tình yêu và sự ủng hộ trung thành 
ấy của người tiêu dùng là bảo 
chứng hùng hồn cho chất lượng 
tuyệt hảo của Bia Hơi Hà Nội mà 
chẳng cần đến danh hiệu hay giải 
thưởng nào khác.

 Cũng phải nói thêm, nhãn 
hiệu “Bia Hơi Hà Nội” của HABECO 
đã được Cục Sở hữu Trí Tuệ bảo 
hộ hình ảnh thương hiệu, cũng là 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu 
dùng. Điều này là minh chứng 
rõ nét cho uy tín chất lượng của 
sản phẩm, cũng như mức độ phủ 
sóng và nhận diện cao trong lòng 
người tiêu dùng. 

Để tìm hiểu thêm thông tin 
về Bia Hơi Hà Nội, truy cập:
Facebook Fanpage: https://www.
facebook.com/BiaHoiHaNoi.Habeco
Website: https://habeco.com.vn/

Một “bữa tiệc” chuẩn vị của người yêu Bia Hơi Hà Nội không thể 
thiếu lạc luộc, nem chua…

Những vị khách “sành” luôn tìm đến quán Bia Hơi Hà Nội của HABECOđể cảm nhận nét văn hóa nguyên bản.
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Đây là hoạt động tiếp 
nối trong Chương 
trình cộng đồng 
“Việt Nam Thắng 

Vàng” đã được Bộ VHTT&DL và 
SABECO công bố vào tháng 
5/2022, tại thời điểm SEA Games 
31 đang diễn ra, với mục tiêu 
mang đến những điều tốt đẹp 
nhất cho thể thao Việt Nam tại 
đấu trường quốc tế,

Khoản hỗ trợ từ Bia Saigon cho 
Chương trình sẽ được sử dụng 
để hỗ trợ trực tiếp hàng tháng 
cho các vận động viên tài năng 
thuộc đội tuyển quốc gia; hỗ trợ 
các vận động viên tham gia thi 
đấu quốc tế; bổ sung trang thiết 
bị cho 2 môn thể thao Bắn Cung 
và Cầu Lông. 50 vận động viên 
tài năng từ các bộ môn thể thao 
như Bắn cung, Cầu Lông, Thể dục 
dụng cụ, Karate, Bơi lội, Cử tạ, 
Wushu… đã được tuyển chọn bởi 
Tổng cục TDTT theo tiêu chí Tổng 
cục TDTT thống nhất với SABECO. 
Cụ thể: Là vận động viên trên 18 
tuổi, đang được tập huấn và thi 
đấu tại các đội tuyển quốc gia, 

có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; Đạt 
huy chương vàng tại SEA Games 
31 hoặc có triển vọng phát triển 
đạt thành tích tại Đại hội thể thao 
châu Á - Asiad 2023 và Thế vận 
hội mùa hè - Olympic 2024; Được 
triệu tập vào đội tuyển quốc gia 
để tập huấn, thi đấu, chuẩn bị lực 
lượng cho Đại hội thể thao châu Á  
- Asiad 2023 và Thế vận hội mùa 
hè  - Olympic 2024.

Phát biểu tại sự kiện, ông 

Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng 
Bộ VHTT&DL đã ghi nhận những 
đóng góp tích cực và hiệu quả 
của SABECO đối với ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch trong 
thời gian vừa qua. Ông cũng 
đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến 
50 vận động viên được lựa chọn 
tiếp nhận hỗ trợ từ Chương trình 
Việt Nam Thắng Vàng: “Có mặt 
tại đây hôm nay là các gương 
mặt ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu của 

n KIM ANH

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL phát biểu tại sự kiện.

CHương TRìnH “ViệT nAM THắng VÀng” 
ĐóNG GóP 5 Tỷ ĐỒNG 
Hỗ TRợ 50 VẬn đỘng ViÊn TÀi năng ViệT nAM
Chiều 6/10, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) 
đã bàn giao khoản hỗ trợ 05 tỉ đồng cho Tổng cục Thể dục Thể Thao (Tổng cục 
TDTT) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL), nhằm hỗ trợ 
các vận động viên quốc gia đang trong quá trình luyện tập và chuẩn bị cho Đại 
hội Thể thao Châu Á - Asiad 2023 và Thế vận hội mùa hè Olympic 2024. 

nGànH Đồ uốnG     vớI cỘng đồng
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thể thao Việt Nam; phía trước 
các bạn là cả một bầu trời rộng 
mở với những ước mơ, hoài bão, 
những cơ hội và cả những thách 
thức không hề nhỏ. Tôi mong 
các bạn giữ vững ý chí, quyết 
tâm, tinh thần “vì màu cờ, sắc áo” 
của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, 
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt 
được, không ngừng tập luyện 
để đạt nhiều thành tích cao hơn 
nữa, đóng góp thiết thực cho sự 
nghiệp thể thao nước nhà.”

Tại sự kiện, bà Venus Teoh Kim 
Wei, Phó Tổng giám đốc SABECO 
chia sẻ: “Là thương hiệu luôn ủng 

hộ và gắn bó trung thành với thể 
thao Việt Nam, Bia Saigon tự hào 
được góp sức hỗ trợ quá trình tập 
luyện và phát triển của các vận 
động viên, với mục tiêu nâng cao 
vị thế của thể thao Việt Nam trên 
đấu trường quốc tế. Thông qua 
chương trình “Việt Nam Thắng 
Vàng”, hoạt động đồng hành 
của Bia Saigon và Bộ VHTT&DL, 
SABECO tiếp tục khẳng định cam 
kết và triển khai chiến lược phát 
triển bền vững, nhằm mang đến 
những kết quả tốt đẹp nhất cho 
Việt Nam trong lĩnh vực Thể thao, 
Văn hoá và Du lịch”.

Ngày 13/05/2022, Bộ 
VHTT&DL và SABECO đã ký kết 
hợp tác chiến lược kéo dài 03 
năm xoay quanh các lĩnh vực 
chính: Văn hóa - Nghệ thuật, 
Ẩm thực - Du lịch và Thể thao. 
Hai bên đã và đang triển khai 
các hợp đồng hợp tác toàn diện 
cho năm 2022 với mục tiêu nâng 
tầm thể thao quốc gia và xây 
dựng hình ảnh Việt Nam như 
một thương hiệu điểm đến du 
lịch, văn hóa và ẩm thực không 
thể bỏ lỡ với du khách trong 
nước và quốc tế. 

Nhiều năm qua, SABECO 
không ngừng cống hiến và đóng 
góp cho sự phát triển lớn mạnh 
của thể thao Việt Nam, trong 
khuôn khổ cam kết phát triển 
bền vững của doanh nghiệp, 
nhằm mang đến những gì tốt 
đẹp nhất cho đất nước. Gần đây 
nhất, SABECO, thông qua thương 
hiệu dẫn đầu là Bia Saigon, đã trở 
thành Nhà tài trợ kim cương cho 
SEA Games 31, góp 6 tỉ đồng cho 
chương trình kiểm soát Doping 
tại SEA Games 31; Đối tác hàng 
đầu, nhà tài trợ độc quyền trong 
ngành bia cho Đội tuyển bóng 
đá nam và nữ quốc gia Việt Nam; 
Nhà tài trợ chính giải vô địch 
bóng đá 7 người - Bia Saigon Cup 
2022 (VPL-S3); Nhà tài trợ Vàng 
cho Giải bóng đá báo chí toàn 
quốc 2022,... 

Bên cạnh đó, SABECO cũng 
tiếp tục quan hệ hợp tác chiến 
lược với Bộ VHTT&DL nhằm thúc 
đẩy sự phát triển Văn hóa - Nghệ 
thuật, Du lịch - Ẩm thực và Thể 
thao, thông qua một số hoạt 
động trọng điểm mang tính quốc 
gia như Lễ hội văn hóa Việt Nam 
tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa ẩm 
thực Việt Nam. n

SABECO và Tổng cục TDTT kí kết hợp tác để triển khai chương trình Việt Nam  
Thắng Vàng.

SABECO bàn giao 5 tỉ đồng hỗ trợ tài năng thể thao trẻ Việt Nam
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Bia laruE Trao Tặng 

2 Tỷ ĐỒNG 
Tiếp sức cho Đà nẵng  
VượT qua Trận lũ lịch sử

Ông Nguyễn Thanh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Đà Nẵng trao biểu trưng 

2 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng.
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Ngày 17/10/2022, 
nhãn hiệu Bia Larue, 
thuộc Công ty 
TNHH Nhà máy Bia 

HEINEKEN Việt Nam vừa chính 
thức công bố hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ cho 
Thành phố Đà Nẵng, nơi vừa phải 
hứng chịu những đợt mưa bão 
liên tiếp, kéo theo trận lụt lịch sử 

cùng hàng loạt các vụ sạt lở đất 
nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng 
nề cho người dân nơi đây. Trong 
vài ngày tới, nhãn hiệu Bia Larue 
cùng Công ty HEINEKEN Việt Nam 
sẽ tiếp tục có những hoạt động 
cộng đồng kịp thời nhằm giúp 
người dân địa phương ổn định 
cuộc sống. 

Bão chồng bão, lũ chồng lũ 
với đỉnh điểm cơn mưa lớn diễn 

ra liên tục trong nhiều giờ khiến 
hàng ngàn người dân tại thành 
phố Đà Nẵng phải gánh chịu 
những thiệt hại về kinh tế, trong 
đó có cả thiệt hại về người. Với 
khoản đóng góp thông qua Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố Đà nẵng, Bia Larue 
mong muốn có thể góp sức 
cùng chính quyền địa phương 
cung cấp những phần quà thiết 
yếu, một cách trực tiếp và nhanh 
chóng nhất đến cho những hộ 
dân đang chịu ảnh hưởng nặng 
nề do nước lũ tại các quận Liên 
Chiểu, Hoà Vang, Thanh Khê, Cẩm 
Lệ, Sơn Trà. 

“Được nuôi dưỡng bởi tình 
cảm của người dân miền Trung 
suốt hơn 100 năm qua, Bia Larue 
luôn coi nơi đây là mảnh đất 
quê hương của mình. Nhận thấy 
trách nhiệm không thể thiếu 
trong việc đồng hành cùng dải 
đất thân yêu vượt qua khó khăn, 
nơi vừa phải hứng chịu một siêu 
bão càn quét và chưa đầy 10 ngày 
sau lại đón nhận thêm trận mưa 
lịch sử, chúng tôi tin rằng người 
dân không chỉ cần được tiếp sức 
bằng tinh thần lạc quan, mà cần 
cả những sự hỗ trợ thiết thực. Bia 
Larue hi vọng 2 tỷ đồng có thể 
giúp đỡ kịp thời cho những hộ 
gia đình đang chịu thiệt hại bởi 
lụt lội, sạt lở đất.” Đại diện nhãn 
hàng bia Larue, Ms. Anna Bizoń,  
Giám đốc Tiếp thị Cấp cao, Công 
ty HEINEKEN Việt Nam, cho biết. 

Để biết thêm thông tin  
chi tiết, vui lòng truy cập:  

http://heineken-vietnam.com.
vn/ và theo dõi chúng tôi trên 

Facebook và LinkedIn

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp nhận 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn, thiệt 
hại do ngập lụt.
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HỘi CHợ     - trIển lãm

Trong lần thứ 15 trở lại, 
ProPak Vietnam 2022 
là sự kiện thương mại 
quốc tế hàng đầu về 

ngành công nghiệp chế biến và 
đóng gói bao bì phục vụ ngành 
Thực Phẩm, Nước uống và Dược 
phẩm của Việt Nam. ProPak 
Vietnam 2022 có tổng diện tích 
trưng bày lên đến 10.000 m2, với 
sự tham gia của hơn 400 đơn 
vị trưng bày; trong đó hơn 80% 
doanh nghiệp quốc tế đến từ 30 
quốc gia/vùng lãnh thổ như: Áo, 
Bỉ,  Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hungary, 
Malaysia, Nhật Bản, Pháp, 
Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, 
Úc, Vương quốc Anh, Ý, Đài Loan, 
Hongkong,... Bên cạnh đó là sự 
tham gia của các nhóm gian hàng 

quốc tế từ Ý (UCIMA, ACIMG), Đức, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore 
và Đài Loan tạo nên không gian 
triển lãm chất lượng với hàng 
ngàn các máy móc, công nghệ 
tiên tiến từ các nước phát triển 
trên thế giới.

Các đơn vị nổi bật có thể kể 
đến như: Dalgakiran Kompresor 
(Thổ Nhĩ Kỳ); FPt Food Process 
Technology (Đức); Fuji Machinery 
(Nhật Bản); Greenpack (Hàn Quốc); 
Guan Yu Machinery Factory (Đài 
Loan); Heat and Control Pty (Úc); 
Hseng Tex Enterprise (Đài Loan); 
Maxtex Trading Group (Thái Lan); 
Proxes Asia Pacific (Singapore); 
Rovema India (Ấn Độ); Sunstream 
Industries (Singapore) và còn 
nhiều đơn vị khác.

Với danh mục sản phẩm 
trưng bày đa dạng bao gồm 
các công nghệ bao bì, công 
nghệ chế biến, nguyên vật liệu, 
công nghệ đồ uống, công nghệ 
ngành dược, chuỗi cung ứng 
lạnh, logistics và lưu kho, mã 
hóa, đánh dấu và ghi nhãn, công 
nghệ in ấn, phòng thí nghiệm và 
còn nhiều sản phẩm khác.

ProPak Vietnam 2022 dự kiến 
chào đón hơn 9.700 cá nhân và 
các đoàn tham quan chuyên 
ngành đến từ đa dạng các lĩnh 
vực hoạt động như Nhà phân 
phối/Nhà bán buôn/Nhà bán 
lẻ, Cơ quan Chính phủ/Hiệp hội 
thương mại/Giáo dục – Đào 
tạo, Nhập khẩu/Xuất khẩu, Nhà 
sản xuất, Đơn vị báo chí truyền 

n ÁNH DƯơNG
Hội thảo Kỹ thuật Thực phẩm và Bao bì hướng đến phát triển bền vững tại ProPak 
Vietnam 2019.

ProPak Vietnam 2022 - 
Triển lãm và Hội thảo 
Quốc tế lần thứ 15 về 
Công nghệ xử lý, Chế 
biến & Đóng gói bao bì tại 
Việt Nam sẽ được tổ chức 
tại Trung tâm Hội chợ & 
Triển lãm Sài Gòn (SECC) 
từ ngày 09 - 11 tháng 11 
năm 2022.

khám phá công nghệ chế Biến,  
Đóng gói Bao Bì Và in ấn Tại 

PROPAk VIETNAM 2022 VÀO  
THÁNG 11 TớI TạI TP. HỒ CHí MINH
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Nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế tham quan Triển lãm.

thông, Nhà in, Kinh doanh dịch 
vụ/Tư vấn, Vận tải/Hậu cần/Kho 
vận và nhiều đơn vị kinh doanh 
khác thuộc các ngành hàng thực 
phẩm, nước uống, bánh kẹo, hiệu 
bánh, dược phẩm, mỹ phẩm/hóa 
mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, sản 
phẩm công nghiệp, in ấn.

Trong khuôn khổ Triển lãm 
ProPak Vietnam 2022, sự kiện còn 
tổ chức chuỗi hội thảo chuyên 
ngành với sự tham gia của các 

chuyên gia hàng đầu trong lĩnh 
vực Công nghệ xử lý, Chế biến & 
Đóng gói bao bì tổ chức như Hội 
KHCN Lương thực - Thực phẩm 
Việt Nam, Hiệp hội Bia - Rượu - 
Nước giải khát Việt Nam, Meslab 
cũng chuỗi hội thảo kỹ thuật, cụ 
thể như sau:

• Ngành Đồ uống Việt Nam, 
xu hướng công nghệ thiết bị 
trong tương lai, tổ chức lúc 13:00 
- 16:30 ngày 9/11/2022 do Hiệp 

hội Bia - Rượu - Nước giải khát 
Việt Nam tổ chức. 

• Thiết kế, công nghệ và hệ 
thống sản xuất thông minh trong 
ngành bao bì giúp quản lý sản 
phẩm, quản lý dây chuyền sản 
xuất và tăng tính tương tác trải 
nghiệm cho khách hàng, tổ chức 
lúc 9:00 – 16:30 ngày 11/11/2022.

• PROTALK - hội thảo kỹ thuật 
diễn ra vào ngày 9 và 10/11/2022. 

Chương trình hội thảo được tổ 
chức dựa vào nhu cầu thực tiễn 
của doanh nghiệp, mang tính 
ứng dụng cao giúp doanh nghiệp 
có cái nhìn sâu sắc về ngành, nhìn 
nhận trực diện những thách thức 
thực tiễn và lĩnh hội kiến thức 
từ chuyên gia và đại diện doanh 
nghiệp lớn. Đây là cơ hội mở rộng 
sự hiểu biết chuyên sâu về ngành 
thông qua các buổi chia sẻ về kĩ 
thuật và chuyên ngành đặc sắc 
diễn ra trong thời gian triển lãm. 

ProPak Vietnam 2022 là triển 
lãm uy tín luôn được lựa chọn bởi 
các thương hiệu, doanh nghiệp 
thương mại hàng đầu nhờ vào 
sự đảm bảo giữa chất và lượng 
của khách tham dự, thu hút hàng 
chục nghìn khách tham dự đến 
với mỗi kỳ. n

THÔNG TIN CHI TIếT:
Ngày sự kiện: 9 - 11/11/2022
Địa điểm: Nhà triển lãm A1 & A2, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm  
Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM
Giờ mở cửa: 9:00 - 17:00 hàng ngày
Website: www.propakvietnam.com Email: propakvietnam@informa.com
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Dưới bóng cây, nhiều 
anh xe ôm công 
nghệ dừng xe trốn 
nắng tay cầm chai 

nước tăng lực vị dâu còn mắt thì 
nhìn chằm chằm điện thoại. Có 
lẽ do quá nóng quá khô hạn, cho 
nên mọi người mới thích uống 
nước tăng lực có ga.

Qua tiết Hạ Chí, nhiệt độ dần 
tăng lên, ngành Đồ uống cũng 
ngày càng phát triển. Đêm đêm, 
người dân hay cùng nhau ăn 
uống họp mặt rôm rả nơi phố thị 
ồn ào nên rất sôi động, thành phố 
về đêm vô cùng náo nhiệt là vậy.

Tôi từng bị ung thư, và tai 
nạn giao thông, nên xin việc vô 
cùng khó khăn. May thay tôi xin 
được việc ở quán nướng. Đêm 
đêm, tiếng ồn ào náo nhiệt làm 
cho không khí vui vẻ hẳn. Những 

tiếng cụng ly "1, 2, 3, zô..." vô cùng 
cuồng nhiệt. Nhiều thông tin tiêu 
cực xuất hiện khiến hình ảnh rượu 
bia bị xấu đi (đó là những trường 
hợp lạm dụng, không biết tự điều 
chỉnh hành vi, làm ảnh hưởng đến 
những người xung quanh). Chứ 
thật ra, nếu sử dụng bia, rượu một 
cách có văn hóa, có trách nhiệm 
thì đâu có xấu. Họp mặt vui chơi 
đãi tiệc nếu không có rượu bia thì 
còn gì là vui. Chính các hệ thống 
nhà hàng, quán nướng, quán bia 
đã tạo việc làm cho nhiều người. 
Không thể vì một vài cái chưa tốt 
do người sử dụng đồ uống mà 
vội đánh giá, nhìn nhận ngành 
này xấu, hãy tiếp cận ngành Đồ 
uống ở nhiều khía cạnh, khách 
quan, bởi ngành này cũng làm 
nhiều việc tốt cho kinh tế - xã 
hội như giải quyết việc làm, đóng 

góp ngân sách lớn, có nhiều hoạt 
động ý nghĩa vì cộng đồng... 

Tôi không thích uống rượu 
bia mà tôi thích nước cam ép. Nó 
giúp tôi giải khát giữa tiết trời oi 
bức như bốc lên hơi nước khiến 
người ta ngột ngạt không thôi. 
Chỉ cần thêm đá thì thức uống 
ngon hơn hẳn. 

Thử tưởng tượng, dòng nước 
mát lạnh tuôn trào xuống cổ họng 
ngày hè thì tuyệt vời biết bao. 
Tinh thần tươi sáng, mỗi lần nhấm 
nháp ngọt ngào nhiều nước, lại 
thanh mát đến mức người khác 
không nhịn được uống liên tục. 
Cho nên nếu ngăn cấm rượu bia 
và đổ hết mọi sự xấu xa cho bia 
rượu thì thật không đáng.

Tác giả: HUỳNH DIệU HUY 
(Quận Bình Tân, Thành phố  

Hồ Chí Minh) 

Cảm nghĩ 
      đỒ UốNG 

Những ngày hè nắng như đổ lửa, khí trời vô cùng oi bức, từng ánh nắng 
“cháy da cháy thịt” bỏng rát như nghênh ngang chiếm hết không trung 
khiến người ta gần như mất nước, và mất sức. Nhiều người hay uống nước 
trà xanh để giải khát, con nít thì thích uống nước ngọt. Mọi người bình 
thường thích uống đồ mát lạnh vì không khí ngập tràn sự âm trầm khó thở.

về 
Bia là thức uống giải khát ngày hè.
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Lâu lắm rồi tôi mới trở lại thăm quê nhà, 
đúng dịp vợ chồng người bạn học từ thời 
phổ thông tổ chức sinh nhật cho con trai 
lớn năm nay vừa tròn 6 tuổi, và được họ 

mời và tôi không thể từ chối. Tới dự đám tiệc sinh 
nhật con của bạn, tôi hơi “bất ngờ” khi trong bữa 
ăn, “chủ nhân” của buổi tiệc là con trai của vợ chồng 
bạn tôi được bố mẹ bé nhiệt tình hưởng ứng chuyện 
uống rượu, bia. Đáng lo là ngay cả bố mẹ cũng huấn 
luyện con chuyện uống bia mà không ngăn cấm hay 
khuyên bảo con, cứ vô tư cho nó nâng cốc như người 
lớn. Đáng lẽ ra bố mẹ không nên khuyến khích và tán 
thưởng con mình uống rượu bia như vợ chồng người 
bạn tôi kể trên, mà ngược lại họ phải ngăn cấm nếu 
như con đòi và thích uống, bởi như chúng ta đã biết, 
rượu bia là đồ uống có cồn, khi uống nhiều thành... 
quen, nhất là khi thể trạng, các bộ phận cơ thể của 
trẻ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, ảnh hưởng đến 
sức khoẻ của cháu… 

Thực ra thì tôi từng bắt gặp khá nhiều những ông 
bố bà mẹ đã rất sai lầm khi vô tình tán thưởng, không 
ngăn cấm chuyện uống bia rượu của con mình khi 
cháu còn nhỏ. Ví dụ, năm ngoái tới một đám giỗ, tôi 
bắt gặp một cháu bé vô tư cầm lon bia uống, hỏi 
ra mới biết vì bố cháu hàng ngày uống bia, con trai 
ngồi cạnh cũng nhâm nhi nên thành quen, trong khi 
đó bố mẹ lại không ngăn cấm, khuyên dạy con. 

Có thể nói bố mẹ chính là tấm gương cho con cái, 
vì bố hàng ngày uống rượu, bia hoặc lạm dụng rượu, 
bia nên con cái bắt chước. Các ông bố, bà mẹ cần 
cương quyết không cho con uống dù cháu có khóc 

đòi, có như vậy mới đảm bảo sức khoẻ cho trẻ nhỏ. 
Không chỉ giáo dục con cái về quy định của Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó có quy 
định dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia, các 
ông bố, bà mẹ cũng cần giữ gìn nét văn hoá uống, 
không lạm dụng đồ uống có cồn trước mặt con cái, 
uống chừng mực, có trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và cộng đồng. 

ĐặNG ĐứC (TP. Hồ Chí Minh)                                                                                

Cha mẹ cần nâng cao nhận thức  
và thay đổi hành vi trong 

CHUYệN UốNG 
Trong đời sống thường nhật, bên cạnh những người tiêu dùng có ý 
thức, trách nhiệm về việc chấp hành các quy định trong Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia thì vẫn có một số trường hợp còn thiếu 
hiểu biết, vô tình vi phạm các quy định của Luật này như không ngăn 
cấm hoặc khuyên bảo con dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia
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Ca dao dân ca là những khúc hát ân tình, nghĩa 
tình thể hiện tiếng nói của người bình dân. Từ 
xa xưa đến nay, nếu “miếng trầu là đầu câu 
chuyện” thì “rượu” là hình ảnh sóng đôi không 

thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt Nam ta. Trải 
qua suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, trong 
tiềm thức của mỗi người dân Việt, rượu (rượu, bia, nước giải 
khát - thuộc ngành đồ uống) đã góp phần tạo nên những nét 
văn hóa đặc trưng của từng vùng miền trên đất nước hình 
chữ S thân thương.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông 
tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 19 tuổi, 
mẹ được gả về làm dâu cho bà nội. Một năm sau, mẹ được 
bà nội giao hết công việc mua bán lúa và đậu phộng. Cứ 
hết mùa vụ mua bán lúa đậu, mẹ đi chợ Lớn, chợ Hóc Môn 
(Thành phố Hồ Chí Minh) lấy hàng tạp hóa về bán. Khi ấy, 
nơi cửa hàng tạp hóa nhỏ của mẹ, có rất nhiều bà con cô 
bác hỏi mua rượu, bia, nước ngọt. Và thế là, mẹ đến đại lý 
lớn tại huyện Hóc Môn mua bia, nước ngọt về bán. Vì khách 
lạ với xa lắc xa lơ đến tận nơi mua nên chủ đại lý buộc mẹ 
phải đặt tiền cược vỏ chai thì họ mới bán hàng. Không một 
chút đắn đo, mẹ quyết định cược vỏ ngay.

Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ ở tuổi 42 với dáng gầy nhỏ 

nhắn trên chiếc xe cúp “cánh én” vượt gần 14 km chở một lần 
đến 7 két bia, nước ngọt các loại (két rỗng ở lượt đi, két nước 
ở lượt về). Với sức lực có hạn của người phụ nữ, mẹ đã nhanh 
trí chuẩn bị 4 giỏ xách nhựa đan tay dày để bỏ vào mỗi xách 
là 1 két bia/nước ngọt;  mẹ treo mỗi bên tay ga 1 xách, phía 
sau yên xe, mỗi bên 1 xách được cột lại 2 đầu quai xách thả 
ngay giữa cân đối đều nhau 2 bên xe, 3 két còn lại, 1 kết mẹ 
để ngay ba ga trước, 2 két còn lại để trên yên sau. Có ngày, 
mẹ và anh tư thay phiên nhau chở 2, 3 chuyến để đủ bán cho 
bà con lối xóm mỗi khi nhà có tiệc tùng, hiếu hỷ… 

Năm 2002, xã Mỹ Hạnh Nam được các cấp lãnh đạo 
huyện, tỉnh hướng đến xã nông nghiệp đi đôi với phát triển 
công nghiệp. Đứng trước quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và 
công nghiệp hóa (xã có nhiều cụm, khu công nghiệp được 
hình thành đã thu hút các nhà đầu tư, các công ty xí nghiệp 
với rất đông lao động, công nhân từ khắp các tỉnh thành đến 
đây sinh sống làm việc. Đây là một trong những tiềm năng 
rất lớn cùng với địa bàn dân cư địa phương góp phần tiêu 
thụ sản phẩm, phủ sâu rộng thị trường bán lẻ mà các công 
ty, tập đoàn bia, rượu, nước ngọt khi ấy đang hướng đến), 
mẹ đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn kinh 
doanh, mở rộng kho bãi, đầu tư xe tải, tuyển dụng tài xế, bốc 
xếp để đẩy mạnh kinh doanh bia, nước giải khát các loại. 

“Tay ôm hủ rượu, buồng cau
Đi ngả đường sau, thầy mẹ chê khó, 
Đi ngả cửa ngõ, chú bác chê nghèo, 
Nhắm chừng duyên nợ cheo leo,
Sóng to, thuyền nặng không biết chống 
chèo có đặng (được) không?”

(ca dao, dân ca)

Người mẹ tảo tần 
gần 30 năm 

kinh Doanh Đồ uống
    nuôi các con thành tài

Người mẹ tảo tần 
gần 30 năm 

kinh Doanh Đồ uống
    nuôi các con thành tài
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Công việc làm ăn kinh doanh buôn bán của mẹ diễn ra rất 
thuận lợi một phần nhờ vào chính bản thân mẹ có tầm nhìn 
về kinh doanh ngành nghề đồ uống sẽ có khả thi, một phần 
cũng nhờ vào một lượng lớn đông đảo bà con lối xóm là các 
nhà vườn, thương lái, bạn hàng mua bán đậu phộng của mẹ 
lúc trước đã nhiệt tình ủng hộ. 

Ban đầu, từ 1 chiếc xe tải nhỏ 1 tấn, dần dần mẹ đầu tư 
thêm 2, 3 chiếc tải 3,5 tấn, 6 tấn để nhập và giao hàng cho 
bạn hàng đúng tiến độ. Hệ thống danh sách khách hàng của 

cửa hàng mẹ đã tăng dần từ vài chục đến gần 400 khách 
hàng sỉ lẻ lớn nhỏ khắp các xã trong huyện Đức Hòa. Và đấy 
cũng chính là một trong số những điều kiện để mẹ được các 
tập đoàn, công ty bia, nước ngọt chấp thuận ký kết hợp đồng 
nhà phân phối, cấp 1 như: Bia Saigon, Tân Hiệp Phát, C2, Sá 
xị Chương Dương…

Nhìn lại chặng đường 20 năm kinh doanh mua bán các 
sản phẩm ngành đồ uống của mẹ, với tôi, mẹ là nguồn cảm 
hứng bất tận luôn luôn tràn đầy năng lượng trong công việc 
và cuộc sống để tôi học tập và nối tiếp công việc kinh doanh 
của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang, gan dạ, mạnh mẽ, 
dám đương đầu trước những khó khăn thử thách để từng bước 
phát triển kinh doanh bia, nước giải khát trong nhiều năm liền. 
Mẹ đã góp một phần không nhỏ vào ngân sách thuế của nhà 
nước mỗi năm; mẹ đã tạo công ăn việc làm cho các chú, các 
anh mỗi khi vụ mùa kết thúc, góp phần giải quyết vấn đề lao 
động tại địa phương; mẹ cũng đã từng bước tạo nguồn thu, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình, và hơn hết 
là nuôi dạy 8 anh chị em tôi ăn học thành tài. 

Những khoảnh khắc ghi sâu vào tâm trí tôi là hình ảnh 
mẹ ngồi nơi bàn làm việc, mẹ nghe điện thoại đặt hàng của 
cô Sáu - một trong số những khách hàng lâu năm của mẹ: 
“Alo! Út đẹp hả em? Ngày 18 tháng Chạp này chị cưới vợ 

cho thằng út, ngày 17 em giao chị 40 két Bia Saigon đỏ với 
20 thùng nước ngọt Coca - Cola nhen em!”. Vâng! chính sự 
chân thành, ân cần, niềm nở phục vụ khách hàng tận tâm 
bấy lâu nay của mẹ đã tạo nên niềm tin tưởng từ khách hàng 
để rồi tạo nên những đơn hàng, những chuyến xe chở bia, 
nước ngọt đến với các bạn hàng, bà con lối xóm gần xa.

Song, câu chuyện về hành trình kinh doanh các sản 
phẩm đồ uống của mẹ không chỉ có thế mà còn đâu đó là 
hình ảnh của lượng lớn những khách hàng thân thiết đến tận 

nơi cửa hàng mua từng thùng bia, từng thùng nước ngọt mỗi 
độ Tết đến Xuân về. Và đây cũng là dịp mà các cơ quan, 
tổ chức, công ty, doanh nghiệp đến đặt hàng với số lượng 
lớn để biếu tặng công nhân viên dịp cuối năm. Dõi mắt nhìn 
theo những thùng bia mẫu mã Tết, những thùng nước ngọt 
Coca - Cola trên tay các cô chú anh chị em công nhân mới 
cảm nhận được cái nghĩa cái tình của người Việt mình là 
“trao niềm vui, nhận nụ cười” thật đẹp làm sao! Từ màu sắc 
đỏ rực in hình chim én trên thùng Coca - Cola làm tôi liên 
tưởng đến hình ảnh của những cánh én chao nghiêng bay 
lượn đi khắp nơi trên mọi nẻo đường đất nước như báo hiệu 
một mùa Xuân đang đến rất gần. Phải chăng, trong tiềm 
thức mỗi người, thấy Coca - Cola là thấy Tết!

Năm tháng vội vã đi qua, mẹ đã 73 tuổi, mẹ vẫn miệt 
mài bên cửa hàng tạp hóa của gia đình. Đọng lại sâu trong 
tâm trí tôi là hình ảnh mẹ đi trên chiếc xe cúp “cánh én” chở 
bia, nước ngọt, là hình ảnh mẹ ngồi trên xe tải cùng các chú, 
các anh tài xế trên những chuyến xe gần xa khắp các nẻo 
đường giao nhận hàng cho khách. Tất cả đó là những ký ức 
tuổi xuân tươi đẹp của mẹ, là một phần đời của mẹ đã đồng 
hành cùng ngành Đồ uống Việt Nam, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

THi HOÀng KHiÊM (Đức Hoà, Long An) 



40 Đồ uống Việt Nam
Số 10/2022

CuỘC THi ViếT   “NGàNH Đồ uốNG việT NAM với Sự PHáT TriểN kiNH Tế - xã Hội CủA ĐấT NướC”

1.
Tôi từng gặp nhiều người chơi 

trà, thưởng trà, nhưng cách mà 
nhà thơ Vương Tâm (quận Đống 
Đa - Hà Nội) mới thật độc đáo. 
Ông yêu trà, yêu cách thưởng 
thức trà của người Hà Nội gốc, và 
gần 40 năm qua, ông đã sưu tầm 
gần 500 bộ ấm ở nhiều làng gốm 
khác nhau. Qua quá trình sưu tầm 
ấm, ông cũng hiểu thêm về triết 
lý và văn hóa uống trà, cũng như 
có cơ hội được gặp gỡ những 
người sành trà. Nhà thơ Vương 
Tâm thường mời khách đến nhà 
thưởng trà, chiêm ngưỡng những 
bộ ấm độc đáo. Trong câu chuyện 
bao giờ cũng có thơ, có thiên 
nhiên. Thơ của Vương Tâm nhắc 
nhiều đến trà, cách uống, cách 

pha, gửi gắm triết lý nhân sinh. 
Như: “Ấm đất lót cánh sen/ Trà 
rót đầy một chén/ Bao chờ mong 
hò hẹn/ Xin dâng mời tình nhân”. 
Hoặc cảm xúc trong một lần uống 
trà: “Hương trà tỏa lan thơm mùi 
cốm/ Không gian ấp ủ sắc xuân 
tươi/ Mắt ai long lanh trong nắng 
sớm/ Thẫn thờ say vị ngọt làn 
môi”. Hay còn đó một chút mơ: 
“Đất nung thẫm một màu son/ 
Đường tơ quanh chiếc ấm tròn 
trên tay/ Ngắm em trong giấc mơ 
ngày/ Miệng xinh xinh, sánh giọt 
đầy nỗi hương”.

Với người sành, một ấm trà 
ngon phải hội tụ đủ 5 yếu tố: Nhất 
thủy (nước), nhì trà (chè), tam bôi 
(chén), tứ bình (ấm), ngũ quần 
anh (bạn trà). Yếu tố nước được 

cho là quan trọng nhất để làm 
nên ấm trà ngon, bởi chỉ có thứ 
nước tinh khiết mới giúp trà giữ 
được hương vị. Người Hà Nội xưa 
thường pha trà bằng nước mưa 
hay những giọt sương mai đọng 
trên lá sen buổi sớm. Đun nước 
cũng là một nghệ thuật khi người 
pha phải khéo léo đun nước sôi 
vừa tới để giữ hương vị. Pha trà 
đã khó, thưởng thức cũng không 

Và TriếT lý nhân sinh

Văn hóa 

trà trà 
Văn hóa uống trà ở Hà Nội có từ lâu đời và theo từng 
năm, sự tinh tế trong cách thưởng trà càng được làm 
đầy thêm bởi những người yêu thiên nhiên, yêu Thủ đô. 
Nhiều người đặt tiêu chí uống trà lấy tự nhiên làm gốc, 
tạo thêm sự đa dạng trong cách pha và thú thưởng thức.

Nhà thơ Vương Tâm chia sẻ về nghệ thuật ấm

Người đẹp thưởng trà.
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thể xô bồ mà tợp như cà phê, sinh 
tố. Trước khi uống phải cầm chén 
trà lên tay xoay xoay đưa lên cánh 
mũi hít hà hương thơm ngan 
ngát rồi mới nhấp nhẹ chút một. 
Thứ nước màu xanh lục ấy sẽ ngát 
hương, chan chát ngay đầu lưỡi 
rồi từ từ trôi vào cuống họng để 
lại một dư vị ngọt khó tả.

Theo nhà thơ Vương Tâm, Việt 
Nam có “Đạo trà” với cách dâng 
mời đầy trân trọng, ngụ ý. Dù 
vui hay buồn, dù nắng hay mưa, 
khách cũng không thể từ chối 
khi thân chủ dâng ly mời bằng 
cả hai tay. Dâng trà, biếu trà là 
biểu thị sự lễ độ. Uống trà lại là 
một ứng xử văn hóa khác. Uống 
từng ngụm nhỏ để cảm nhận hết 
các dư vị của trà. Uống để đáp lại 
lòng mến khách của người dâng 
trà, để bắt đầu những lời tâm sự, 
để bàn chuyện thế thái nhân tình, 
để cảm thấy hương vị thiên nhiên 
gắn quyện trong trà tỏa hơi ấm 
qua bàn tay dù trời lạnh giá.

2.
Nhóm bạn của tôi ở vùng 

sông nước miền Tây rất thích trà 

đạo Hà Nội. Mỗi lần ra Thủ đô, 
các bạn thường muốn tôi dẫn đi 
uống trà. Dường như, những con 
người hào sảng, nghĩa tình vẫn 
muốn đằm sâu vào căn cốt văn 
hóa. Vì thế mà các quán trà đã trở 
thành những cái tên quen thuộc. 
Ở Hà Nội có nhiều người đang 
cần mẫn phát triển văn hóa trà, 
như nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn, 
anh Nguyễn Việt Bắc, ông Ngô 
Văn Xiêm... Người sành trà còn 
giới thiệu văn hóa trà Việt Nam 
ra thế giới. Với họ, từ đất trồng, 
địa hình, khí núi, nắng mưa, tưới 
tắm, ươm bật thành lộc non, lá 
nõn cho đến khi thu hái, sao chế, 
để có được một ấm trà ngon là cả 
một hành trình dằng dặc mà mỗi 
chặng, mỗi nhịp đều phải đạt 
đến cái chân nghệ thuật.

Mê trà, đam mê với trà đạo, 
nghệ nhân Hoàng Anh Sướng 
đã dành cả bao tâm huyết cho 
niềm đam mê. Không chỉ thưởng 
thức trà, nói chuyện, truyền cảm 
hứng và góp phần nâng cao vị 
thế của trà đạo trong dòng chảy 
cuộc sống, nghệ nhân Hoàng Anh 

Sướng còn tạo cơ hội cho bạn bè 
được giao lưu, tìm hiểu để thêm 
yêu thiên nhiên. Anh Sướng chia 
sẻ: “Thưởng trà là sự tìm về những 
tinh túy của trời đất được kết 
tinh trong từng lá trà, giọt nước 
hay hương hoa ướp cùng. Người 
Việt thưởng trà theo nhiều cách: 
Độc ẩm (một mình), đối ẩm (hai 
người), và quần ẩm (nhiều người). 
Việc thưởng trà còn thể hiện nét 
văn hóa ứng xử cũng như tình 
cảm, sự trân trọng giữa những 
người bạn tâm giao, tri kỷ”.

3.
Yêu trà, bố tôi vẫn giữ thói 

quen pha trà bên hiên nhà và 
thưởng thức cùng những người 
bạn tâm giao, các nhà giáo nghỉ 
hưu. Bên hiên bao giờ cũng rợp 
xanh bởi cây khế quanh năm 
lúc lỉu quả, với tiếng chim luých 
chuých. Bố thường ướp trà với 
sen, hoa nhài. Từ thời xa xưa, cha 
ông chúng ta đã có thú vui ngồi 
dưới ánh trăng, uống trà, chờ 
xem hoa quỳnh nở và ngâm thơ. 
Hương quỳnh hòa quyện hương 
trà tạo nên một mùi hương đặc 
trưng làm cho người thưởng thức 
say đắm, uống chén trà mà ngỡ 
như uống cả hương vị đất trời. Thế 
mới thấy thiên nhiên thật là thú 
vị và càng khám phá con người 
càng thấy mình nhỏ bé. Qua cách 
uống trà, nói chuyện về nhân tình 
thế thái, tôi hiểu thêm con người 
cần những giá trị về đời sống này 
biết dường nào. Nhất là khi được 
gần trà, được đắm mình trong văn 
hóa truyền thống và những thú 
chơi tao nhã của người xưa, mỗi 
chúng ta đều nhận thấy sự hữu 
hạn của đời sống, đồng thời thấy 
rằng khi chọn ở giữa thiên nhiên, 
gắn bó với thiên nhiên, chúng ta 
sẽ được thiên nhiên đáp lại bằng 
âm thanh và sắc hương. 

NGUYễN VăN HọC (Hà Nội) 

Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng pha trà.
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Bia hơi về với vùng 
ngoại thành Hà Nội 
khá sớm. Những năm 
2000, khi đó vùng Hà 

Tây chưa sáp nhập với Hà Nội, bia 
hơi cũng đã “tìm về” các vùng quê 
bởi lượng người thưởng thức khá 
lớn. Bố tôi là nhà giáo ở vùng Phú 
Xuyên, ông thích cả bia và rượu 
nên thường tụ tập bạn bè bên 
góc sân vườn khoáng đạt. Góc 
vườn hội tụ “xanh - mỹ -  sắc”, bởi 
ở đó có nhiều cây, hoa và đặc biệt 
có cây khế lớn, quanh năm lúc lỉu 
quả. Uống bia dưới vòm xanh của 
khế, lại có tiếng chim, như là bầu 
trời đang phổ nhạc, rót nhạc lên 
mâm cỗ thú vị biết bao. Thưởng 
thức vị bia và tiếng chim hót. Đó 
là một cách thưởng thức văn hóa, 
rất tươi xanh và nhân văn. Ngoài 

giờ dạy học, soạn giáo án, bố vẫn 
cùng các đồng nghiệp chuyện 
trò dưới gốc khế. Khi có “tí mồi” 
mẹ mua về, bao giờ bố cũng sai 
tôi ra quán bia chú Dành, mua về 
vài lít bia hơi, vừa thưởng thức 
vừa nói chuyện nhân nghĩa ở đời, 
chuyện thầy trò, chuyện dạy học. 
Bia hơi Hà Nội có sắc vàng trong 
óng ánh, khác hẳn sắc màu của 
bia lon, bia chai khác. Đó là thành 
quả công nghệ lọc kép làm lạnh 
sâu đem đến cho người tiêu dùng 
trải nghiệm mát lạnh sảng khoái 
từ ngụm đầu tiên đến hơi cuối 
cùng mỗi khi thưởng thức. Cũng 
may, nhờ những câu chuyện của 
bố với đồng nghiệp trong bữa 
tiệc, tôi được mở mang tầm mắt, 
được ngấm vào mình những bài 
học đạo đức, nhất là cách ứng xử 

với đồng nghiệp, hàng xóm, với 
cả tiếng chim hót và thiên nhiên 
rộng lượng. Bố vẫn thường dặn 
chúng tôi: “Trong bữa tiệc hay 
gặp gỡ bạn bè luôn phải biết giữ 
mình, uống có trách nhiệm,  phải 
luôn biết mình ở đâu”.

Gia đình tôi vẫn giữ nếp nhà 
cổ. Trong làng nhiều người chơi 
hoa, cây cảnh và chẳng ít người 
đạt đến độ “cổ kỳ mỹ văn”, trong 
đó có bố tôi. Đến giờ, bố về hưu, 
sân vườn nhà vẫn bốn mùa hoa nở 
ngát, trang điểm cho cuộc sống. 
Bố luôn dặn tôi: “Ở vùng quê, 
hàng xóm láng giềng tối lửa tắt 
đèn có nhau, nên có câu ca dao: 
Bán anh em xa mua láng giềng 
gần. Con cũng phải kết giao với 
những người tốt, nhân hậu, chơi 
có văn hóa”. Tất nhiên, bố cũng 
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Vị bia 
n  NGUYễN VăN HọCvà tiếng chim

Uống văn minh, lịch sự.
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Chàng rể tiếp thị

không quên dặn, khi uống rượu 
bia, cần phải tránh sự quá ồn ào, 
thi thố, hơn thua. Uống rượu bia 
phải tạo được sự giao hảo, văn 
hóa, có nền nếp, vừa giữ sức cho 
mình và cho người, vừa thượng 
tôn nét đẹp của Hà Nội hôm nay.

Bây giờ thì bia hơi xuất hiện 
rất nhiều, không chỉ trên các con 
phố lớn, mà ở cả những làng 
quê ngoại thành Hà Nội. Ở làng 
tôi cũng có hai quán bia hơi thu 
hút rất nhiều thanh niên làng. Họ 
uống nhiều nhưng không phải 
là một cách thưởng thức chừng 
mực, văn hóa. Uống say có khi 
còn đánh, cãi nhau, tạo nên sự 
kệch cỡm không đáng có. Nông 
thôn nhiều vùng cũng thay đổi 
nhiều quá. Thay đổi cả trong 
cách uống bia của giới trẻ. Nông 
thôn bị lối sống đô thị tràn qua, 
làm mai một vẻ đẹp và nền nếp 
làng quê. Nông thôn mất dần 
những con ngõ dài, chẳng còn 
những ngôi nhà không cần cổng, 
hoặc có thì cũng luôn mở thông 
thống cho bất cứ ai đi vào bất kể 
giờ nào. Nhiều nhà kín cổng cao 
tường bằng gạch và vôi vữa. Trên 
bức tường đôi khi còn gắn lên chi 
chít mảnh chai để chống trộm. 
Hoặc dùng dây thép gai căng lên, 
khiến cho nhiều nét đẹp làng quê 
biến mất. Tôi vẫn nhớ, xưa dùng 
hàng rào bằng cây ô-dô, cây râm 
bụt, nhiều nhà còn chẳng cần làm 
hàng rào. Có ấm trà ngon cũng 
gọi nhau sang thưởng thức. Bây 
giờ chim chóc chẳng dám đậu 
trên những bức tường mảnh chai, 
bởi sợ mảnh chai cứa vào tiếng 
hót. Vậy thì làm sao có thể có một 
nét sinh hoạt bia rượu sảng khoái 
và văn hóa trọn vẹn?

Trở lại với vị bia hơi Hà Nội. 
Đó là một thứ đồ uống mà tôi sẽ 
chẳng thể nào nói hết cảm xúc 

của mình. Chỉ biết rằng, tôi và 
nhiều người dù đã đặt chân đến 
rất nhiều vùng đất của Tổ quốc 
hay ra nước ngoài, nhưng vẫn 
dành một thứ tình cảm đặc biệt 
cho bia hơi. Bia hơi phải thưởng 
thức trong bầu không khí của Hà 
Nội mới đặc sắc, mới thấm thía 
và mới tận vị. Bởi đó là một nét 
văn hóa đặc trưng, riêng biệt của 
người Thủ đô, chẳng thế mà có 
không ít người Nam, khi ra đến 
Hà Nội là phải tìm cách để thưởng 
thức bằng được vài cốc bia hơi, 
có người còn lặn lội lên tận cổng 
nhà máy để uống, để cảm. Bia hơi 

đã tạo nên một trào lưu trong 
thưởng thức, mà không hiểu sao 
cứ nhắc đến bia hơi lại gợi nhớ 
đến hình ảnh những hàng quán 
đông đúc, ồn ào, có phần xô bồ, 
tràn cả ra các vỉa hè. Nhưng các 
thực khách vẫn thích không khí 
đó. Họ cho rằng, uống bia hơi 
phải “bụi bặm” một tí, ồn ào một 
tí mới khoái. 

Mấy năm gần đây, trào lưu 
thưởng thức bia, rượu đắm vào 
thiên nhiên đã ăn vào thói quen 
của nhiều người. Bởi thế đã hình 
thành nên những “vườn bia” được 

trang trí cây, hoa rất đẹp. Có quán 
bia bố trí sát sông, hồ, tạo cảnh 
quan thoáng đãng, mát mẻ. Ô 
hay, đó chẳng phải là hình ảnh 
mà bố tôi và các đồng nghiệp đã 
và đang có sao! Nơi sân vườn của 
gia đình tôi, vẫn là một thế giới 
tân cổ giao duyên, một không 
gian để thưởng thức bia rượu, đọc 
thơ, hòa vào thiên nhiên tuyệt 
vời. Uống mà không xô bồ. Uống 
mà mẹ tôi vui, chuẩn bị đồ cho 
bố tiếp khách. Uống mà để thấy 
tình cảm bạn bè khăng khít, gia 
đình hạnh phúc, hài hòa. Bây giờ 
thì tôi thấm thía hơn lời bố dạy. 

“Uống trách nhiệm” không chỉ để 
thỏa mãn cái ham hố của mình, 
mà phải biết điều tiết để qua sự 
uống đó, ta tôn trọng mình, người 
thân và người khác hơn. Từ trong 
việc uống, ta làm giàu có tâm hồn 
bằng cách sống và suy nghĩ tích 
cực, gần hoa và hương, đồng thời 
hướng lòng đến với sự sáng tạo, 
để đáp trả những giá trị mà cuộc 
sống và thiên nhiên trao tặng. Và 
bạn hãy thử thưởng thức bia hơi 
nhắm với tiếng chim hót dưới 
vòm cây, bạn sẽ nghĩ đến bầu trời 
rộng mở. n

Ngày nay, Bia Hà Nội đã có mặt ở nhiều địa phương.
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Dân tộc Cơ Tu ở Việt 
Nam thuộc nhóm 
ngôn ngữ Môn - 
Khmer, có dân số 

khoảng 75.773 người , cư trú 
chủ yếu ở các huyện Tây Giang, 
Đông Giang và Nam Giang của 
tỉnh Quảng Nam; Một bộ phận 
sinh sống ở thôn Phú Túc xã Hòa 
Phú và thôn Tà Lang, Giàn Bí xã 
Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành 
phố Đà Nẵng. Ở Thừa Thiên Huế, 
người Cơ Tu cư trú ở các huyện 
Nam Đông, A Lưới và các xã Bình 
Thành, Bình Tiến thuộc thị xã 
Hương Trà. Ngoài ra, người Cơ Tu 
còn cư trú ở một số tỉnh như Sê 
Kông, Saravan và Champasak của 
nước bạn Lào. Người Cơ Tu không 
chỉ nổi tiếng về ngôi nhà cộng 
đồng (Gươl), điệu múa Tân tung, 
Ya yã, nghề dệt, trang phục, điêu 
khắc tượng, nhà mồ... mà còn có 
văn hóa ẩm thực rất phong phú. 
Trong đó phải kể đến một thứ 
nước uống tự lên men - chính là 
các loại rượu được khai thác từ 
các loại cây như: đoác (tà vạc), 
cây đùng đình (tà đin), cây mây 
(adương) cây mía (aviết), quả dứa 
(chứa) v.v… Những loại rượu này 
có sự khác nhau về nồng độ và 
góp mặt thường xuyên trong 
cuộc sống thường nhật cũng như 
các hội lớn của làng.

n TRẦN ĐứC SÁNG

CuỘC THi ViếT   “NGàNH Đồ uốNG việT NAM với Sự PHáT TriểN kiNH Tế - xã Hội CủA ĐấT NướC”

THứC UốNG Tự NHIêN VÀ NéT          VăN HóA UốNG CủA NGườI  Cơ TU
Từ lâu, đồ uống là một trong những yếu tố góp phần làm nên 
văn hóa trong đời sống ẩm thực của người dân đất Việt.  
Chúng tôi xin giới thiệu nét văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu 
ở Nam Trung Bộ, trong đó có đồ uống ẩm thực… 

Lễ hội truyền thống của người Cơ Tu (ảnh tác giả)

Một số món ăn truyền thống của người Cơ Tu.
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Rượu trong đời sống văn hoá 
của Cơ Tu hình như đã trở thành 
mẫu số chung gắn liền với nhiều 
hoạt động. Từ thời nguyên thủy 
sơ khai cho đến xã hội hiện đại, 
rượu có vai trò quan trọng từ các 
nghi lễ đến các mối quan hệ xã 
hội. Loại nước uống đặc biệt hiện 
diện này mang đa chức năng, trực 
tiếp làm giảm những cơn khát vô 
hình, truyền tải những ý nguyện 
của mình đến các thế lực siêu 
nhiên, giãi bày những tâm sự cá 
nhân, cộng đồng trong những 
tình huống tế nhị để kết nối, 
mang lại tinh thần đoàn kết tộc 
người và giảm bớt căng thẳng 
trong cuộc sống. Sự bất phân ly 
trong nhiều nghĩa đối với thức 
uống này đã hình thành nên 
những truyền thuyết gắn với nó 
một cách đa dạng trong kho tàng 
văn học truyền miệng. 

Ở dân tộc Cơ Tu, sự phong phú 
về rượu làm cho chúng ta hiểu 
thêm về kho tàng tri thức bản địa 
và sự đa dạng về nguyên liệu trong 
địa bàn cư trú, tạo nên một “văn 
hoá rượu” riêng biệt. Từ những tài 
liệu đã đọc, sau những cuộc quan 
sát tham dự và phỏng vấn hồi cố 
các “chuyên gia về rượu”, chúng tôi 
thử đưa ra một số hiểu biết về các 
loại rượu tự lên men, cách khai thác 
và vai trò của nó trong đời sống 
văn hóa người Cơ Tu.

Trong đời sống thường nhật, 
nếu lần đầu tiếp xúc với cộng 
đồng người thiểu số, rất nhiều 
ý kiến đánh giá chen lẫn chút 
than phiền về tập tục uống rượu 
một cách quá độ. Nhưng nếu 

chịu khó tìm hiểu thật kỹ, chúng 
ta sẽ dần nhìn thấy sự “huyền 
ảo” về rượu. Khó có thể lý giải 
tập tục uống rượu của người Cơ 
Tu bắt nguồn từ bao giờ, nhưng 
nếu nhìn từ căn nguyên, có lẽ, 
chúng có mối liên hệ mật thiết, 
biện chứng, mang tính nhân 
quả với đời sống kinh tế đao 
canh hỏa chủng - một sự đầu tư 
công sức của người lao động 
không nhiều, chủ yếu phụ thuộc 
vào tri thức bản địa và một hệ 
thống phong phú thần linh bủa 
vây trong đời sống cá nhân lẫn 
cộng đồng. 

Có thể khẳng định, rượu tà 
vạc (rượu đoác) là loại rượu đặc 
sản của người Cơ Tu, được lấy 
nước từ những buồng quả một 
loại cây thuộc họ dừa, mọc nhiều 
ở những khe suối, vườn nhà... Để 
có rượu uống người Cơ Tu chỉ 

việc lấy nước từ buồng quả của 
nó, tuy nhiên hàm lượng “tinh 
tửu” không nhiều như các loại 
khác sản phẩm chưng cất, nhưng 
lại tạo cho người sử dụng những 
cảm giác êm ái. Năm 1938, một 
người Pháp có tên là Le Pichon 
đã nhận xét khá thú vị về loại 
đặc sản này: “Những người Katu 
ở đồn Sáu làm rượu thoáng có 
vị cồn, hương vị lý thú mà họ rất 
thích lấy từ một cây cọ cao đến 
5m - 6m, đọt mang những buồng 
trái dài với những bẹ lá rủ xuống 
thành một cụm dày đặc. Họ chăm 
sóc cây này rất cẩn thận, và những 
con đường mòn tương đối tốt là 
những con đường dẫn đến chỗ 
trồng cây “bavak”. Cây cọ này rất 
đặc biệt ở thung lũng A - Pút. .... 
Đó là cây “Đoác” đối với người An 
Nam ở Thừa Thiên Huế và Quảng 
Trị, (Arenga sacchariferasp)” 2 

CuỘC THi ViếT   “NGàNH Đồ uốNG việT NAM với Sự PHáT TriểN kiNH Tế - xã Hội CủA ĐấT NướC”

THứC UốNG Tự NHIêN VÀ NéT          VăN HóA UốNG CủA NGườI  Cơ TU

Khai thác rượu tà vạc ảnh: Trần Tấn Vịnh Khai thác rượu tà vạc      ảnh: tác giả

(2) Le Pichon (2011), Những kẻ săn máu [Tạ Đức dịch], Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 18.
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Cho đến tận ngày nay, kỹ thuật 
khai thác và cách làm rượu tà vạc 
của người Cơ Tu vẫn không có gì 
khác, công việc này thường là do 
nam giới thực hiện và diễn ra quanh 
năm, nhưng tập trung nhất thường 
vào tháng 3 - 4 (âm lịch). Theo luật 
tục Cơ Tu, nếu cá nhân, dòng họ nào 
phát hiện đầu tiên nơi có cây tà vạc 
sinh sống thì được quyền sở hữu 
suốt đời. Theo kinh nghiệm một cây 
tốt trong vòng 24 giờ sẽ cho khoảng 
20 lít rượu. Để hạn chế về các bệnh 
tiêu hóa, trước khi uống, người Cơ 
Tu thường bỏ vào một mẫu nhỏ của 
vỏ cây chuồn (aduôn). Cũng tương 
tự như rượu tà vạc, người Cơ Tu còn 
khai thác rượu từ cây đùng đình (tà 
đin) và cây mây rừng (adương).

Ngoài các hệ cây rừng, người Cơ 
Tu thường có các loại rượu mía (aviết) 
là loại rượu khá đặc biệt mà chúng 
ta chỉ bắt gặp khi điền dã trên địa 
bàn người Cơ Tu. Cách làm rượu mía 
tương đối đơn giản: cạo sạch phần 
vỏ, thái nhỏ thân mía sau, trộn đều 
với một ít vỏ cây chuồn, đem bỏ vào 
ché (xđúc) đổ một lượng nước phù 
hợp với nguyên liệu, sau 3 ngày có 
thể lấy ra sử dụng, loại này có hương 
vị hơi ngọt. Cũng tương tự như rượu 
mía, người Cơ Tu còn sử dụng quả 
dứa để làm rượu (chứa) bằng cách 
chọn những quả dứa đã chín, ép lấy 
nước, rồi đổ vào ché ủ kín cùng với vỏ 
cây chuồn, khi nước lên men sẽ cho 
mùi thơm của rượu và dứa.

Trong đời sống tín ngưỡng, sự mở 
đầu một chu trình nông nghiệp sẽ 
bằng những lễ nhỏ xin đất (xo catiếc), 
thì kết thúc của vụ mùa sẽ là một lễ 
lớn đó là lễ cơm mới. Tất cả các nghi 
lễ trong một chu trình này đều phải 
có rượu, đây được hiểu như một sự 
đáp ơn của con người đối với thần 
linh đã ban cho họ một vụ mùa bội 
thu. Trong nghi lễ vòng đời của một 
con người, rượu đã ghi dấu từ việc 

giúp một sinh linh bé bỏng đến với 
cộng đồng trong sự hân hoan, đến lễ 
đặt tên, cưa răng (gọt canêng), chữa 
bệnh, cưới hỏi, tang ma... thì rượu 
vẫn là bạn đồng hành.

Điều đặc biệt, những tàn dư của 
tâm thức nguyên thủy còn in đậm 
trong đời sống người Cơ Tu, cho đến 
hôm nay, sản lượng khai thác rượu 
dù ít hay nhiều đều có sự chia sẻ 
cho cộng đồng, khi một gia đình tổ 
chức uống rượu tại nhà làng hay bất 
cứ một địa điểm nào đó… đều có 
nghĩa rằng hôm đó họ đã khai thác 
được rượu, có lẽ đây là một trong 
những nét đặc trưng nhất trong văn 
hoá ẩm thực người Cơ Tu.

Trải qua nhiều thế hệ cùng những 
biến động của lịch sử, rượu luôn là 
bạn đồng hành đối với mỗi cá nhân 
và cộng đồng trong cuộc sống người 
Cơ Tu. Từ một loại hình văn hoá ẩm 
thực có mặt trong lễ hội, tín ngưỡng 
tôn giáo cũng như trong cuộc sống 
thường nhật, rượu trở thành một 
thứ kết nối vô hình giữa con người 
với các thế lực siêu nhiên, giúp họ có 
niềm tin và thêm sức mạnh để đối 
diện với sự khắc nghiệt của núi rừng. 
Bên cạnh đó, rượu chính là sứ giả của 
giao tiếp, biểu hiện lên tính nhân 
văn của người Cơ Tu trước những vị 
khách quý, trong mối quan hệ xui 
gia, những cuộc kết nghĩa, hoà giải 

hay những cuộc viếng thăm của anh 
em họ hàng ở xa và cả những người 
lạ mặt đến thăm làng.  

Ngày nay, trong sự phát triển 
chung của đất nước, làng bản người 
Cơ Tu ngày càng có nhiều thay đổi, 
người dân có nhiều lựa chọn các loại 
đồ uống, nên hạn chế khai thác và 
chế biến các loại rượu tự lên men 
truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng 
bản của người Cơ Tu vẫn còn hiện 
hữu loại đồ uống tự lên men này vào 
mỗi dịp đón khách quý, lễ hội và cả 
cuộc sống thường nhật. Mỗi dịp như 
vậy, các vị khách không chỉ thưởng 
thức bằng miệng, bằng vị giác mà 
bằng tai, bằng mắt và bằng cả sự 
“cộng cư - cộng cảm - cộng mệnh” 
trong một môi trường văn hóa rượu.

Như vậy, người Cơ Tu đã đúc rút 
kinh nghiệm từ ngàn đời để chọn 
cho mình một loại rượu tự lên men 
với mục đích thân thiện với môi 
trường, vừa đảm bảo sức khỏe cho 
cộng đồng và quan trọng nhất là 
không phải bỏ tiền để mua rượu!. 
Thiết nghĩ, ngành đồ uống của nước 
ta nên quan tâm đến loại hình này 
để có thêm sự đa dạng trong hệ đồ 
uống, đảm bảo một trường văn hóa 
rượu và sức khỏe cộng đồng!.n

Ché đựng rượu.  ảnh: tác giả 

Cây tà vạc.         ảnh: tác giả 
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Quy mô trang trại trồng hoa houblong 
tại Mỹ 

Đối với vụ mùa năm 2021, số lượng trang trại hoa 
houblong ở Tây Bắc Thái Bình Dương (PNW), giảm 
tổng số trang trại xuống còn 69. Các trang trại lớn hơn 
có nhiều doanh nghiệp đầu tư được tính là một đơn vị 
canh tác. Các quy mô trang trại vừa và nhỏ tăng nhẹ 
lên 357 ha, trong đó Washington dẫn đầu với 479 ha 
cho mỗi trang trại, tiếp theo là Idaho và Oregon với lần 
lượt là 392 ha và 136 ha. Với việc mở rộng diện tích 
cho vụ mùa 2021, hầu hết các nông trại đều đạt gần 
mức công suất của cơ sở hạ tầng hiện tại.

Số liệu ước tính đã có thêm 26 tiểu bang khác 
đã trồng hoa houblong cho vụ mùa năm 2021. Với 
một vài trường hợp ngoại lệ, hầu hết các trang trại 
trồng hoa houblong bên ngoài khu vực PNW có 
quy mô nhỏ hơn nhiều so với các trang trại lớn đã 
thành lập trong PNW.

Quy hoạch phát triển diện tích trồng 
hoa houblong

Sau khi mở rộng 4% diện tích vào năm 2020, 
vụ mùa năm 2021 chứng kiến mức tăng thêm 4% 
(903 ha), đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp về việc 
mở rộng diện tích ở Mỹ và một lần nữa lập kỷ 
lục diện tích lớn nhất. Tổng diện tích thu hoạch 
trong niên vụ 2021 là 24.635 ha cho vùng PNW. 
Xu hướng đối với các giống hoa thơm tiếp tục 
tăng, tăng từ 76% lên 78% trong tổng diện tích 
của PNW, trong khi các giống hoa đắng giảm 
xuống 22%. Diện tích của các giống độc quyền 
tăng nhẹ lên 67%, so với 33% các giống đại trà. 
Các giống độc quyền tiếp tục được kí hợp đồng 
với người trồng trên cơ sở sản xuất toàn bộ thay 
vì theo khối lượng cụ thể, điều này loại bỏ khả 
năng xuất hiện những loại hoa houblong này trôi 
nổi trên thị trường.

       TỔng quan Thị Trường 

HOA HOUBLONG 
                        Tại mỸ usa

Barth Haas - Report 
Báo cáo mùa vụ 2020 - 2021

Cả ba bang PNW đều tăng diện tích với tỷ lệ 
tương tự cho vụ mùa năm 2020. Washington tiếp tục 
duy trì là bang sản xuất chiếm ưu thế với 17.719 ha 
(72% thị phần PNW), tiếp theo là Idaho với 3.923 ha 
(16%) và Oregon với 2.993 ha (12%).

Ngoài 3 bang ở PNW, số liệu ước tính rằng 26 bang 
khác đã trồng khoảng 561 ha hoa houblong cho vụ 
năm 2021, giảm 44% so với năm trước. Kết quả là, diện 
tích ước tính ở các bang không thuộc PNW đã giảm 
xuống còn khoảng 2,5% tổng diện tích của Hoa Kỳ.
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Việc làm tròn số liệu về diện tích đôi khi dẫn đến sự khác biệt về tổng số.

Tổng diện tích trồng hoa houblong 2017 - 2021 tại Mỹ:

 

 Percentage 
of acreage 

2021 
% Diện tích 
trồng năm 

2021 

Difference 
to previous 

year 
Sự khác biệt 
so với năm 

trước  

 

 2017 
ha 

2018 
ha 

2019 
ha 

2020 
ha 

2021 
ha 

Percentage 
Change 

% Thay đổi 
Variety 
Loại 

Citra® 2,072 2,583 3,517 4,450 4,849 19.7 % 398 8.9 % 
Mosaic® 1,098 1,113 1,662 2,224 2,597 10.5 % 373 16.8 % 
Cascade 2,811 2,499 2,212 1,634 1,752 7.1 % 117 7.2 % 
Simcoe® 1,865 1,614 1,730 1,665 1,643 6.7 % -22 -1.3 % 
Centennial 2,132 1,954 1,545 1,222 968 3.9 % -254 -20.8 % 
Amarillo® 1,217 1,166 959 870 772 3.1 % -98 -11.3 % 
Chinook 981 1,143 946 766 718 2.9 % -48 -6.3 % 
El Dorado® 276 218 402 641 702 2.8 % 61 9.5 % 
Sabro® - - 299 498 575 2.3 % 77 15.5 % 
Strata™ - - - 216 491 2.0 % 275 127.2 % 
Idaho7® - - - 366 397 1.6 % 30 8.3 % 
Willamette 620 590 429 380 391 1.6 % 11 3.0 % 
Cashmere - - 125 232 338 1.4 % 106 45.5 % 
Azacca® 234 221 238 292 295 1.2 % 3 1.1 % 
Talus™ - - - 62 223 0.9 % 161 258.4 % 
Comet 99 132 130 171 215 0.9 % 44 25.8 % 
Tahoma 93 99 93 72 193 0.8 % 121 168.9 % 
Mt. Rainer 58 174 153 146 170 0.7 % 23 16.1 % 
Ekuanot® 398 354 270 274 168 0.7 % -105 -38.5 % 
Cluster 258 272 216 175 166 0.7 % -9 -5.3 % 
Palisade 233 212 196 103 138 0.6 % 35 34.3 % 
Crystal 278 250 180 121 123 0.5 % 2 1.3 % 
Bru-1™ - - - 116 120 0.5 % 4 3.5 % 
Other Aroma 1,862 1,863 1,704 1,406 1,332 5.4 % -74 -5.3 % 
Total Aroma 16,586 16,458 17,008 18,102 19,334 78.5 % 1,232 6.8 % 
CTZ 1,977 2,478 2,645 2,544 2,254 9.1 % -290 -11.4 % 
Pahto® 399 716 885 917 863 3.5 % -54 -5.9 % 
Pekko® - - 126 324 433 1.8 % 109 33.6 % 
Apollo™ 371 416 429 388 374 1.5 % -13 -3.4 % 
Eureka™ 177 219 247 263 323 1.3 % 60 22.8 % 
Nugget 604 580 471 356 253 1.0 % -103 -28.9 % 
Super Galena™ 231 270 223 227 229 0.9 % 2 0.9 % 
Summit™ 654 637 434 259 177 0.7 % -82 -31.7 % 
 259 149 122 100 115 0.5 % 15 15.0 % 
Bravo™ 305 351 295 251 279 1.1 % 28 11.2 % 
Other Bitter 4,978 5,815 5,875 5,629 5,300 21.5 % -329 -5.8 % 
Total Bitter 21,564 22,272 22,883 23,732 24,635 100.0 % 903 3.8 % 
PNW TOTAL 2,072 2,583 3,517 4,450 4,849 19.7 % 398 8.9 % 
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năm chủng hoa houblong hàng đầu  
về tăng diện tích năm 2021: 

5 giống hoa hàng đầu ở Mỹ chiếm hơn một nửa 
diện tích của Hoa Kỳ với tổng diện tích là 13.095 ha 
(53%). Diện tích trồng Citra® đã tăng thêm 398 ha 
(9%), duy trì vị trí đứng đầu danh sách diện tích của 
Hoa Kỳ trong năm thứ tư liên tiếp với thị phần gần 
20% của tổng số diện tích các mẫu đất PNW. Mosaic® 
đã vượt qua CTZ để lên vị trí thứ hai với mức tăng 
373 ha (17%), trong khi CTZ tụt xuống thứ ba với 
mức giảm 290 ha (11%) do thị trường sử dụng alpha 
acid của Mỹ vẫn chậm chạp. Sự trượt dốc gần đây 
của Cascade dường như đã kết thúc, vụ mùa của 
Cascade diện tích đã thêm 117 ha (7%) cho vụ mùa 
2021, vượt lên trên Simcoe® và đứng giữ vị trí thứ 
tư. Diện tích của Simcoe® xếp thứ năm tương đối ổn 
định trong những năm gần đây và một lần nữa gần 
như không đổi vào năm 2021.

Nằm ngoài top 5, Centennial tiếp tục giảm mạnh 
với diện tích giảm 254 ha (21%). Do đó, tổng diện 
tích của giống hoa này đã giảm một nửa chỉ trong 
vòng 4 năm. Vụ mùa 2021 đối với các giống khác 
có mức tăng đáng chú ý bao gồm Strata® (+275 ha 
/ 127%), Talus® (+161 ha / 258%), Tahoma (+121 ha / 
169%) và Cashmere (106 ha / 46%). Trong danh mục 
các loại hoa bia đắng, ngoài việc diện tích CTZ giảm, 
Nugget cũng giảm xuống 103 ha (29%) vì hoa này 
vẫn tiếp tục không được thị trường ưa chuộng. 

Ảnh hưởng điều kiện thời tiết  
đến quá trình phát triển hoa houblong

Điều kiện thời tiết trong suốt mùa đông ở khu 
vực PNW đã mang lại lượng mưa trên trung bình và 
lượng băng tuyết như dự đoán. Vào mùa xuân, các 
hồ chứa trên núi chứa rất nhiều nước tạo tiền đề 

cho nguồn cung cấp nước dồi dào cho vụ mùa năm 
2021. Tuy nhiên, vào đầu mùa hè, một vùng nhiệt 
chưa từng thấy xuất hiện tại khu vực PNW, tạo ra 
nhiệt độ khắc nghiệt cho các khu vực trồng trong 
suốt tháng 6 và sang tháng 7. Nhiệt độ cao trên 
38oC trong nhiều tuần, với nhiệt độ cao kỷ lục lên 
tới 43 – 46oC  vào một số ngày trong khoảng thời 
gian này. Sức nóng thiêu đốt cây trồng vẫn đang 
còn trong giai đoạn đầu phát triển, cây dễ bị tổn 
thương vì hầu hết các cây leo chưa đạt đến chiều 
cao của giàn. Đến cuối tháng 6, nhiều cánh đồng có 
vẻ bị hư hại nặng và còi cọc, dù cho quá trình quan 
sát tại nhiều thời điểm khác nhau đáng kể trên các 
khu vực trồng trọt. Các cánh đồng hoa houblong 
non nói riêng chịu nhiều thiệt hại hơn so với các 
cánh đồng hoa houblong trưởng thành, do cây 
trồng năm đầu tiên chưa có cấu trúc rễ phát triển 
đầy đủ cần thiết để lấy nước

Tuy nhiên, khi quá trình phát triển cây tiến triển 
vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, hầu hết phần lớn 
vụ mùa phục hồi tốt ngoài mong đợi của ngành 
và được hỗ trợ đáng kể nhờ cung cấp đủ nước. Tuy 
nhiên, cây con không phục hồi hoàn toàn, cũng như 
một số giống cây trưởng thành sớm hơn. Nhiệt khiến 
cho hoa nở muộn đối với hầu hết các giống. Đi vào 
thu hoạch, vụ mùa chín muộn - chậm hơn khoảng 
5 ngày so với lịch trình bình thường ở Washington 
và Idaho, tuy nhiên ở Oregon thì gần như đúng lịch. 
Búp hoa có kích thước từ trung bình đến trên trung 
bình đối với nhiều giống, mặc dù kích thước búp hoa 
thường nhỏ hơn bình thường.

Sự biến đổi cây trồng được thể hiện rõ ràng từ 
trang trại này sang trang trại khác và theo giống. 
Citra® nhìn chung có vẻ yếu ớt trước khi thu hoạch, 
tuy nhiên, sản lượng vượt trội ở mức trung bình dài 
hạn. Mặt khác, Cascade đạt sản lượng thấp hơn trung 
bình khoảng 15%. Centennial, một giống thường 
không chịu nhiệt tốt với năng suất trung bình. Năng 
suất Chinook, Cluster và Idaho 7 ™ rất cao, trong khi 
các giống khác bao gồm Mosaic®, Amarillo®, El Dorado 
™, Simcoe® và Strata® cho năng suất trung bình. 
Willamette và một vài giống nhỏ hơn có giá trị dưới 
mức trung bình. Các giống hoa đắng, thường phát 
triển mạnh ở nhiệt độ cao, cho năng suất cao hơn 
trung bình khoảng 8 đến 10% đối với mỗi chủng loại, 
mặc dù hàm lượng alpha thấp hơn mức trung bình 5 
năm, đặc biệt là với CTZ. Bất chấp những thách thức 
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và lo ngại về cây trồng, trọng lượng búp hoa và sản 
lượng hoa houblong  cao hơn dự kiến, dẫn đến năng 
suất thu hoạch nói chung đạt gần mức trung bình dài 
hạn. Sau khi hoàn thành thu hoạch, USDA báo cáo 
rằng các bang PNW đã sản xuất 52.449,5 tấn, tăng 
5.363 tấn (11,4%) so với vụ mùa trước, thiết lập một 
khối lượng kỷ lục mới cho Hoa Kỳ.

Những lo ngại trước đó về đợt nắng nóng không 
chỉ tập trung vào tác động đến sản lượng mà còn 
về chất lượng mùa vụ. Tuy nhiên, khi sản lượng tăng 
trở lại ngoài mong đợi, chất lượng vụ mùa cũng 
tăng tương tự. Thay vì có hại, sự tác động nhiệt đối 
với cây dường như đã làm tăng đặc tính thơm của 
nhiều giống hoa houblong đối với nhiều giống cây. 
Chất lượng hương thơm nhìn chung là cao hơn, với 
màu sắc tốt và hàm lượng tinh dầu trên mức trung 
bình đối với nhiều loại. Trong khi vụ mùa thu hoạch 
không đồng bộ do vụ chín muộn, người trồng có thể 
điều chỉnh lịch trình thu hoạch để chọn từng giống 
riêng lẻ vào thời điểm thích hợp. Áp lực sâu bệnh và 
dịch bệnh thấp một cách bất thường trong suốt mùa 
vụ, bao gồm cả sự xâm nhập của bọ ve thường phổ 
biến khi nhiệt độ cao.

Covid-19 một lần nữa gây thêm những thách 
thức lao động cho việc trồng và thu hoạch cây trồng 
cho dù đây là vụ thứ hai được trồng trong thời kỳ đại 
dịch. Mặc dù đã có đủ nguồn cung lao động, nhưng 
các hoạt động nông nghiệp vẫn tiếp tục bao gồm 
các quy trình an toàn bổ sung, thiết bị bảo hộ cá 
nhân, nhân viên dự phòng và các ràng buộc về nhà ở 

cho công nhân được quy định, điều này đã làm tăng 
thêm đáng kể chi phí trồng trọt.

diện tích trồng hoa houblong bên ngoài 
Tây Bắc Thái Bình dương (pnW)

Theo báo cáo của Hop Growers of America (HGA) 
– Hiệp hội trang trại hoa houblong  Hoa Kỳ, diện 
tích trồng hop của Mỹ bên ngoài khu vực PNW đã 
giảm ước tính 44% so với năm trước. Hoa bia từ khu 
vực không thuộc PNW được bán phổ biến hơn vào 
các thị trường địa phương nhỏ hơn - vốn tập trung 
nhiều vào các nhà máy bia thủ công với mô hình 
phân phối tại chỗ. Phân khúc này của ngành công 
nghiệp sản xuất houblong đã bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi đại dịch COVID trong hai năm qua, dẫn đến 
sự sụt giảm nhu cầu đối với một phần lớn của sản 
xuất hoa bia không thuộc vùng PNW. Trong số 2,5% 
tổng diện tích của Hoa Kỳ được đại diện bởi các tiểu 
bang không thuộc PNW, khoảng 63% tổng số mẫu 
đất đó đến từ Michigan, New York và Montana, trong 
khi 37% diện tích khác không thuộc PNW khác trải 
rộng thêm 23 tiểu bang có diện tích tương đối nhỏ.

Trong khi các khu vực trồng trọt không thuộc 
PNW không trải qua cái nóng lịch sử như ở PNW, các 
bang khác cũng gặp điều kiện trồng trọt đầy thách 
thức trong mùa này. Đáng chú ý là Michigan, bang 
sản xuất lớn thứ tư, đã trải qua một mùa trồng trọt 
bị cản trở bởi một số đợt mưa kéo dài với lượng mưa 
trên mức trung bình, góp phần làm gia tăng các vấn 
đề nấm mốc và các loại nấm khác, làm giảm năng 
suất rất nhiều. HGA ước tính tổng sản lượng 408,2 
tấn đã được sản xuất ở 26 bang ngoài khu vực PNW, 
giảm 10% so với năm trước. Sản lượng này chiếm ít 
hơn 1% tổng sản lượng của Hoa Kỳ.
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Tổng sản lượng năng suất diện tích canh tác hoa houblong  
tại Mỹ năm 2020 - 2021

 

  Diện tích (ha)                                           Năng suất (1000 tấn /ha)            Sản lượng (1000 tấn) 

Nguồn tài liệu: Công ty TNHH Dịch vụ & Phát triển Đầu tư HMG
 Biên dịch: Ms. NGUYễN THị NHUNG

Trưởng ban Biên tập KHCN: PGS.TS. TRƯơNG THị HòA
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Tiết kiệm các nguồn tài nguyên giá trị và 
bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng 
ta là các ưu tiên then chốt cho nhân loại 
hiện nay. Theo một khảo sát của Châu Âu 

được kiểm soát bởi cơ quan khảo sát thăm dò ý kiến 
YouGov tại Anh, 60% người tiêu dùng Tây Ban Nha 
thực hiện theo các quy tắc hướng dẫn bảo vệ môi 
trường, đưa Tây Ban Nha lên xếp hạng thứ 4 chỉ sau 
Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Pháp.  

 Mahou San Miguel nhà sản xuất bia lớn của 
Tây Ban Nha cũng đang dốc sức nỗ lực đảm bảo 
việc bảo vệ môi trường và đã hình thành nên 
chiến lược có tên là “Vamos 2030” chỉ định rõ ba 
mục tiêu:

1. Thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội.
2. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.
3. Thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn nhằm cải 

thiện quản trị xã hội và môi trường.

Hiện tại “Vamos 2030” có liên quan gì đến các dây 
chuyền chiết rót, hệ thống và công nghệ từ Krones? 
Thực tế là khá nhiều. “Chúng tôi quyết tâm đóng góp 
vào việc làm chậm đi quá trình biến đổi khí hậu bằng 
cách quản lý có trách nhiệm các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, bằng cách tiết giảm các hoạt động của 
chúng tôi và bằng cách sử dụng các bao bì và vật 
liệu hoàn toàn có thể được tái chế và không chứa 
bất kỳ nhựa nguyên sinh nào”. Đó là cách mà chiến 
lược của Mahou San Miguel đưa tham vọng của tập 
đoàn thành lời nói. Và chính ở đây, Krones đã bước 
vào cuộc chơi.

đóNG GóI LITEPAC ToP đảm Bảo         VIệC Bảo Vệ mÔI TrườNG
Thay thế vật liệu đóng gói nhựa bằng tấm cáctông: sản phẩm bia 
lon Mahou của San Miguel đã được đóng gói vững chãi bằng tấm 
cáctông thay vì các vòng nhựa từ cuối năm 2021. Với công suất 
chiết rót 50.000 lon/giờ, tương ứng với sản lượng hàng năm là 213 
triệu lon, điều này mang đến các lợi ích sinh thái hết sức rõ ràng.

Sản phẩm bia Mahou có mặt khắp mọi nơi tại Madrid và Tây Ban 
Nha, cũng như tại Atocha

NHà SảN xuấT biA HàNG Đầu  
Tại Tây bAN NHA

Mahou San Miguel cung cấp một danh 
mục phong phú các loại bia Tây Ban Nha 
và một số loại bia quốc tế. Các thương 
hiệu rượu táo và nước khoáng như Solán 
de Cabras cũng là sản phẩm của Công ty. 
Tập đoàn gồm khoảng 4.000 nhân viên, 
làm việc tại 10 nhà máy sản xuất, trong 
đó 8 nhà máy tại Tây Ban Nha và 2 nhà 
máy ở Mỹ.  

Tập đoàn có thể nhìn lại hơn 130 năm lịch 
sử, bắt đầu vào năm 1890 với sự thành lập 
của “Hijos de Casimiro Mahou” (những đứa 
con trai của Casimiro Mahou), một công ty 
sản xuất bia và kem. Thương hiệu bia Mahou 
Cinco Estrellas được tung ra thị trường vào 
năm 1969 và tiếp sau đó là nhiều thương 
hiệu bia thành công hơn.

CônG nGHệ    tHIết bị
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Tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy 
Mahou San Miguel đã có quan hệ đối tác chặt 

chẽ với Krones kể từ những năm 1980 khi nhà máy 

bia đặt mua máy dán nhãn Topmatic của Krones. Cả 
công nghệ lẫn dịch vụ được cung cấp bởi nhà sản 
xuất thiết bị tại Bavaria, Đức đều đạt được điểm cao 
ngay từ khi bắt đầu, và sự hợp tác kể từ đó ngày 
càng gia tăng mở rộng. Hiện tại, phần lớn các hệ 
thống và dây chuyền chiết rót đang vận hành trong 
các nhà máy bia của Tập đoàn đều do Krones chế 
tạo.  Khi Mahou San Miguel tìm kiếm một loại bao 
bì đóng gói theo xu hướng bảo vệ môi trường, lựa 
chọn hiển nhiên là liên hệ với đối tác lâu năm của 
mình. Thật may mắn, Krones vừa tung ra thị trường 
một giải pháp đóng gói mới và đang tìm kiếm 
khách hàng đầu tiên. “Đó là một sự kết hợp hoàn 
hảo”, Marc Borreda Benavent - Giám đốc Nhà máy 
bia tại Alovera cười rạng rỡ cho biết.  

Tối giản nhưng ổn định
Giải pháp đóng gói mới có tên là LitePac Top: 

tấm bìa cứng được dùng để giữ các lon vững 
chắc được sản xuất từ vật liệu thô có thể tái chế 
hoàn toàn, do đó hoàn toàn phù hợp với chiến 
lược bảo vệ môi trường của Mahou San Miguel. 
Mặc dù việc sử dụng vật liệu đóng gói đã được 
giảm thiểu một cách nghiêm ngặt, tấm bìa cứng 
vẫn giữ gói sản phẩm tuyệt đối vững chắc. Gói 
sản phẩm cũng rất thuận tiện để mang theo và 
việc tách một lon ra khỏi gói là không thể đơn 
giản hơn: chỉ cần kéo mạnh một lon ra và bạn có 
thể uống một hơi sảng khoái.     

đóNG GóI LITEPAC ToP đảm Bảo         VIệC Bảo Vệ mÔI TrườNG

Ông Marc Borreda Benavent, Giám đốc Nhà máy Bia Mahou San 
Miguel tại Alovera

Công nghệ Krones được sử dụng để đóng gói các lon. Các lon được kẹp vào tấm bìa cứng phù hợp bảo vệ môi trường.

Năm 2000, chứng kiến sự hợp nhất của 
Mahou và nhà máy bia lớn của Tây Ban Nha 
là San Miguel để tạo thành Tập đoàn Mahou 
San Miguel. Tập đoàn đã mua thêm các 
thương hiệu bia nhằm đa dạng hóa danh 
mục sản phẩm của mình. Các mục tiêu quan 
trọng cho tương lai bao gồm việc quốc tế 
hóa, tăng thị phần của Tập đoàn tại Tây Ban 
Nha và tập trung vào khách hàng.
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Để tăng tốc độ ra mắt thị trường của kiểu đóng 
gói mới LitePac Top, nhóm chuyên gia phát triển tại 
Krones đã đảm bảo rằng gói sản phẩm có thể được 
tích hợp hoàn hảo vào thói quen hàng ngày của bất 
kỳ khách hàng nào. Thay vì thiết kế một loại máy 
mới cho kiểu đóng gói sáng tạo này, LitePac Top 
đã được kết hợp một cách tối ưu với máy đóng gói 
Variopac Pro đã được kiểm chứng thực tế theo thiết 
kế môđun. Ưu điểm lớn nhất ở đây là việc kiểm tra 
thực tế chỉ cần thiết cho bản thân gói sản phẩm thôi.

Hơn nữa, phạm vi xử lý rộng rãi của máy đóng gói 
Variopac Pro cung cấp sự linh hoạt cần thiết để tạo 
ra nhiều kiểu đóng gói thứ cấp, chẳng hạn như đóng 
gói với tấm lót, khay hoặc thùng cáctông. Ingo von 
Maltitz từ Bộ phận công nghệ đóng gói của Krones 
cho biết: “Khách hàng có thể đặt hàng máy đóng gói 
Variopac Pro được chuẩn bị trước đầy đủ cho việc 
đóng gói LitePac Top và sau đó việc cải tạo lại máy có 
thể được thực hiện vào bất kỳ lúc nào”. LitePac Top và 
máy đóng gói Variopac Pro là sự kết hợp chính xác 
được Mahou San Miguel chọn lựa.

LitePac Top cung cấp sự linh hoạt không chỉ đối 
với bao bì thứ cấp mà còn liên quan đến các vật liệu 
khác. Khách hàng có thể tự do lựa chọn tấm bìa cứng 
và nhà cung cấp. “Tiêu chí quan trọng đối với chúng 
tôi là có thể thay đổi tấm bìa cứng tùy theo nhu cầu”, 
Marc Borreda Benavent nhấn mạnh.

Công suất chiết rót 50.000 lon mỗi giờ
Cùng với Krones, nhà sản xuất bia đã khởi động 

một dự án thử nghiệm vào mùa hè năm 2021 để 
thử nghiệm giải pháp đóng gói mới tại nhà máy 
ở Burgos. Sau khi hoàn tất thành công việc thử 
nghiệm, máy đóng gói mới đã được chuyển đến nhà 
máy ở Alovera. Ông Iago Barros Vilasanchez, giám 

Ông Iago Barros Vilasanchez, Giám sát viên của Mahou San 
Miguel tại nhà máy Alovera

GiấC Mơ CủA NGười SAy Mê biA
Nhà máy ở cộng đồng Alovera của Tây Ban 

Nha là một nhà máy của những sản phẩm 
bậc nhất. Nhà máy nằm ở tỉnh Guadalajara, 
cách thủ đô Madrid khoảng 50 km. Diện 
tích nhà máy bia mở rộng hơn 430.000 mét 
vuông. Nhà máy này chiếm 50% sản lượng 
của Mahou San Miguel và bao gồm 13 dây 
chuyền, chiết rót tổng cộng sáu triệu lon và 
chai mỗi ngày. Công suất nhà máy lên đến 
bảy triệu hectôlít bia mỗi năm - một con số 
đưa nhà máy này nằm trong số các công ty 
bia lớn nhất tại Châu Âu và là nhà máy bia lớn 
nhất của Tây Ban Nha.

Hoặc các lon cũng được đóng dạng rời vào trong thùng cáctông.Tiếp theo các lon được đóng vào khay cáctông.

CônG nGHệ    tHIết bị
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sát viên tại Alovera cho biết: “Quá trình lắp đặt máy 
mất khoảng bốn tuần. Tất cả đều diễn ra mà không 
gặp trở ngại nào. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của 
Krones luôn có mặt tại chỗ và sẵn sàng giải đáp mọi 
thắc mắc của chúng tôi”. 

 Các dây chuyền tại Mahou San Miguel vận hành 
cho hai loại lon 330 ml và 500 ml với tấm bìa cứng 
LitePac Top, tạo ra gói sản phẩm với sáu hoặc tám 
lon. Ingo von Maltitz giải thích: “Các gói sản phẩm 
được tạo thành (cũng được gọi là bao bì thứ cấp) 
có thể được đóng gói tiếp theo trên cùng một 
máy trong bước quy trình phía sau”. Máy đóng gói 
Variopac Pro được lắp đặt tại Mahou San Miguel 
cung cấp ba loại đóng gói khác nhau: gói sản phẩm 
LitePac Top hoặc được đóng gói tiếp vào khay 
cáctông hoặc được chất riêng lẻ lên trên pallet. 
Các lon riêng lẻ có thể được đóng gói vào thùng 
cáctông. “Giờ đây, chúng tôi đã có nhiều lựa chọn 
cho việc đóng gói sản phẩm của chúng tôi phù hợp 
bảo vệ môi trường. Việc chuyển đổi loại sản phẩm 
đóng gói được thực hiện hoàn toàn tự động và 
không gặp phải vấn đề gì”, Iago Barros Vilasanchez 
nói một cách hài lòng. “Hơn thế nữa, hệ thống điều 
khiển máy thông minh đảm bảo sự vận hành đáng 
tin cậy kết hợp với khả năng sẵn sàng vận hành tối 
đa của dây chuyền”.

Kể từ cuối năm 2021, sản lượng lên đến 50.000 
lon mỗi giờ của các thương hiệu Mahou, Alhambra 
và San Miguel đã được đóng gói với tấm bìa cứng 
LitePac Top mới - dành sự hài lòng cho khách hàng 
và sự biết ơn đối với môi trường.

50% việc sản xuất của Mahou San Miguel được thực hiện tại Alovera cách Madrid 50 km

Thông tin liên hệ Krones:

= Công ty TNHH Krones Việt Nam
Phòng 2002, Tầng 20, Tòa nhà Pearl Plaza  
561A Điện Biên Phủ, Phường 25,  
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +(84) 28 62906082

= Công ty TNHH Krones Việt Nam -  
Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 6 Nguyễn 
Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: +(84) 28 62906082 
Email: Info@kronesvn.com  
Website: www.krones.com
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Xu hướng sử dụng thức 
uống sạch, tự nhiên là 
xu hướng tiêu dùng 
hiện nay bởi người 

tiêu dùng đang ngày càng chú 
trọng đến yếu tố sức khỏe. Do đó 
mà một sản phẩm sạch, tốt cho sức 
khỏe sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho 
người tiêu dùng. Ra mắt cuối năm 
2021, Number 1 Soya Canxi nhanh 
chóng trở thành một trong những 
lựa chọn được người tiêu dùng ưu 
ái khi đáp ứng tốt vấn đề này nhờ 
được sản xuất qua công nghệ chiết 
lạnh vô trùng Aseptic hiện đại của 
hãng GEA (Đức), góp phần tạo nên 
chất lượng sản phẩm khác biệt.

Ngược về thời điểm Tân Hiệp 
Phát nỗ lực đưa công nghệ Aseptic 
về Việt Nam, làm nền tảng khai 
phá ngành hàng nước giải khát 
nguồn gốc tự nhiên, hãng này đã 
tạo ra không ít những cơn sốt sau 

khi tung ra thị trường những sản 
phẩm giải khát được sản xuất trên 
dây chuyền công nghệ Aseptic. 

 Tận dụng sức mạnh của công 
nghệ Aseptic từng áp dụng cho 
các sản phẩm như Nước tăng lực 
Number 1, Trà xanh không độ, Trà 
thanh nhiệt Dr Thanh… , Tân Hiệp 
Phát đã một lần nữa tạo ra dòng 
sản phẩm nước giải khát có lợi 
cho sức khỏe mang tên Number 
1 Soya Canxi. Sự khác biệt mà 
Number 1 Soya Canxi sở hữu so 
với những sản phẩm khác cùng 
phân khúc trên thị trường, đến từ 
việc giá trị nguồn nguyên liệu tự 
nhiên được đảm bảo giữ nguyên 
dưỡng chất, tạo ra sản phẩm có 
lợi cho sức khỏe với dây chuyền 
công nghệ chiết lạnh vô trùng. 

Công nghệ vô trùng Aseptic 
mà Tân Hiệp Phát đang sở hữu 
về cơ bản là một chuỗi hệ thống 

máy được liên kết khép kín và tự 
động với nhau. Với dây chuyền 
công nghệ Aseptic, quá trình sản 
xuất đồ uống sẽ ngăn chặn được 
vi khuẩn xâm nhập, từ khâu chế 
biến nguyên liệu đến thổi chai, 
chiết rót và đóng nắp sản phẩm.

Quá trình sản xuất Number 
1 Soya Canxi bắt đầu bằng việc 
kiểm soát chặt chẽ về chất lượng 
từ khâu lựa chọn nguyên liêu hạt 
đậu nành trước khi đưa vào chế 
biến. Hạt đậu nành sau đó được 
tách vỏ và trích ly lấy các dưỡng 
chất bằng công nghệ Nhật Bản 
giúp giữ lại các thành phần dinh 
dưỡng trong đậu nành như chất 
đạm, chất béo, carbohydrate… 
Dung dịch sữa đậu nành sau đó 
sẽ được chuyển sang hệ thống ly 
tâm, lọc nhằm loại bỏ hoàn toàn 
bã đậu nành giúp tạo nên sản 
phẩm sữa sánh mịn.

Đồ uốnG     sức kHỏe

SỮA đẬU nÀnH nUMBER 1 SOYA CAXi VÀ

dẤU ẤN TRONG  
CôNG NGHỆ SẢN XUẤT

Nếu nguyên liệu từ hạt 
đậu nành nguyên chất là 

yếu tố hút người dùng của 
Number 1 Soya Canxi về 
mặt dinh dưỡng thì công 
nghệ chiết lạnh vô trùng 

hiện đại Aseptic được xem 
là nhân tố then chốt gây 
dựng và nâng cao giá trị 

cho sản phẩm này. Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi được người tiêu dùng ngày càng yêu 
thích sau hơn nửa năm ra mắt



57Đồ uống Việt Nam
Số 10/2022

 Công đoạn tiếp theo sẽ là phối 
trộn và tiệt trùng UHT (ultra-high 
temperature). Dung dịch sữa đậu 
nành Soya Canxi từ bồn vô trùng 
đi vào hệ thống chiết rót, đóng 
nắp. Để đảm bảo chất lượng tối 
ưu, toàn bộ phôi và nắp chai đều 
được sản xuất tại nhà máy.

Nếu các công nghệ khác, sản 
phẩm chỉ qua một khâu thanh 
trùng và chiết rót trong môi 
trường hở nên vi khuẩn dễ dàng 
xâm nhập thì công nghệ chiết 
lạnh Aseptic đã khắc phục triệt để 
vấn đề này. Điểm nổi bật mang 
tính đột phá của công nghệ này là 

dung dịch sữa đậu nành Number 
1 Soya Canxi được tiệt trùng UHT. 
Cụ thể, dung dịch sữa đậu nành 
được khử trùng, diệt khuẩn bằng 
phương pháp xử lý nhiệt với nhiệt 
độ cao và thời gian cực nhanh 
trong vòng 2 - 5 giây. Sau đó, sản 
phẩm được làm lạnh ngay. 

Đặc biệt, khâu chiết rót, đóng 
nắp phải đảm bảo 5 yếu tố gồm 
vô trùng bao gồm: chai tiệt trùng, 
nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản 
phẩm tiệt trùng và môi trường 
chiết vô trùng. Từ đó, tạo ra sản 
phẩm vô trùng mà không cần tới 
chất bảo quản, đảm bảo yếu tố an 

toàn thực phẩm rất khắt khe hiện 
nay. Đồng thời việc chiết rót được 
thực hiện ở nhiệt độ thấp giúp 
các dưỡng chất từ hạt đậu nành 
nguyên chất không bị mất đi do 
tác động của nhiệt độ. Đây là đột 
phá kép của Aseptic giúp Number 
1  Soya Canxi luôn có được sự vượt 
trội về dưỡng chất có lợi cho sức 
khỏe, giữ được hương vị, màu sắc 
tự nhiên. Ngay sau quy trình chiết 
rót, thức uống vô trùng có lợi cho 
sức khỏe sẽ được đóng block và 
đóng thùng tự động. 

 Có thể thấy, với Number 1 Soya 
Canxi sản xuất trên dây chuyền 
công nghệ Aseptic, Tân Hiệp Phát 
một lần nữa khẳng định sự quan 
tâm và mong muốn đem đến cho 
người tiêu dùng một sản phẩm có 
chất lượng vượt trội, không cần 
đến chất bảo quản nhưng vẫn giữ 
được chất lượng trong suốt thời 
hạn sử dụng 12 tháng.

Nhìn ở góc độ dinh dưỡng và 
an toàn thực phẩm cho người tiêu 
dùng, sữa đậu nành Number 1 
Soya Canxi đã thực sự tạo nên xu 
hướng thức uống sức khỏe, cung 
cấp dinh dưỡng. Không chỉ giúp 
giải khát, bổ sung dinh dưỡng, 
canxi cho cơ thể, Number 1 Soya 
Canxi còn giúp định hình một 
phong cách sống lành mạnh, tiện 
lợi nhờ diện mạo chai mới cá tính 
cho những người trẻ. 

Với nguồn nguyên liệu tự 
nhiên kết hợp cùng công nghệ 
vô trùng Aseptic, chất lượng 
sản phẩm Number 1 Soya Canxi 
đã ghi dấu ấn trong lòng người 
tiêu dùng Việt sau hơn nửa năm 
ra mắt. Sản phẩm đồ uống sức 
khỏe này sẽ là gợi ý phù hợp 
để người tiêu dùng có thêm lựa 
chọn tiện lợi trong việc chăm 
sóc sức khỏe cho bản thân và 
gia đình mỗi ngày. n

Number 1 Soya Canxi giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn tiện lợi trong việc 
chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình

Tân Hiệp Phát áp dụng công nghệ Aseptic trong quy trình sản xuất sữa đậu nành 
Number 1 Soya Canxi nhằm đảm bảo các yếu tố dinh dưỡng và hương vị
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Chào đón sự xuất hiện 
của Bia Hơi Hà Nội 
tại mảnh đất Việt Trì, 
Vườn Bia Việt Trì mang 

tới cho khách hàng nhiều chương 
trình hấp dẫn. Khách hàng khi 
đến Vườn bia trong ngày 7-8/10 
sẽ được thưởng thức Bia Hơi Hà 
Nội miễn phí và có cơ hội trải 
nghiệm các món ẩm thực đặc sản 
của vùng đất Tổ.

Ngay trong ngày đầu khai 
trương, Vườn Bia Việt Trì đã thu hút 

n ANH NGUYễN

Khách hàng nhận thưởng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Lễ khai trương Vườn bia Việt Trì.

THế Giới     đồ uống

kHAI TRươNG VườN BIA VIỆT TRì 
Thu húT hàng Trăm lượT  
khách Tham Dự
Trong 2 ngày 07 và 08/10, tại địa chỉ 2470 Đại lộ Hùng Vương, phường 
Vân Cơ, Tp. Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra chương trình khai trương Vườn 
Bia Việt Trì tri ân khách hàng, là dịp để gắn kết bạn bè bên ly Bia Hơi 
Hà Nội mát lạnh và các sản phẩm của HABECO. Vườn Bia do Công ty 
CP Bia Hà Nội - Hồng Hà quản lý và kinh doanh. 
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Khách hàng thưởng thức Bia Hơi Hà Nội trong ngày khai trương

hàng trăm khách hàng tới thưởng 
thức bia và các chương trình văn 
nghệ đặc sắc. Ngoài gặp gỡ, hội 
ngộ bạn bè bên ly bia thơm ngon, 
mát lạnh, các khách hàng còn 
được hòa mình vào không gian 
âm nhạc sôi động với sự xuất hiện 
của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đêm 
nhạc bùng nổ với sân khấu nghệ 
thuật đỉnh cao và quy tụ dàn nghệ 
sĩ tên tuổi như: ca sĩ Đinh Tùng 
Huy, Trang Nhung, Dương Hoàng 
Tú, DJ Quỳnh Anh,...

Hơn nữa, khi tới Vườn bia Việt Trì 
trong ngày khai trương, mỗi khách 
hàng sẽ được phát 1 lá phiếu để 
tham gia chương trình bốc thăm 
trúng thưởng. Đã có nhiều khách 
hàng đã may mắn nhận được phần 
quà hấp dẫn là những thùng Bia 
Hà Nội. Còn chần chờ gì nữa mà 
không tới Vườn Bia Việt Trì để vừa 
được thưởng thức bia ngon và có 
cơ hội rinh quà về nhà.

Vườn Bia có vị trí đẹp, không 
gian rộng rãi, thuận tiện cho du 
khách tới thưởng thức. n
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n Lê THị NHƯờNG

Lúc mới sinh ra, trẻ em 
chỉ bú sữa vì cơ thể còn 
non yếu, dạ dày chưa 
thể tiêu hóa được thực 

phẩm. Dần dần, cơ thể cứng cáp 
hơn, các bậc sinh thành mới cho 
“tập ăn”. Đầu tiên là ăn bột loãng, 
sau đó ăn bột đặc. Bột là thứ gạo 
được xay nhỏ, nấu nhuyễn. Qua 
một số tháng nhất định, trẻ em sẽ 
được chuyển sang ăn cháo. Khi trẻ 
mọc răng là lúc bố mẹ tập cho ăn 
cơm.

“Ăn” là một quá trình luyện 
tập công phu. Đến khi trưởng 
thành, việc “học ăn” nói riêng và 
“học ăn uống” nói chung vẫn còn 
tiếp tục. Ví dụ, khi đi ăn cỗ, món 
nào phải ăn trước, món nào ăn 
sau. Nếu một bữa tiệc có vài món 
rượu thì món nào là món khai vị, 
món nào là món uống sau đều có 
một qui tắc nhất định. Ngoài ra, 
“cách ăn” cũng phải được học kỹ 
càng. Chẳng hạn, khi ngồi cùng 
với người lớn tuổi, muốn thể hiện 
mình là người lịch sự thì trước khi 
muốn ăn món gì phải gắp mời 
người cao tuổi trước. Nếu trong 
mâm có vài ba người thì phải gắp 
mời cho người cao tuổi nhất, rồi 
lần lượt theo thứ tự

 “Nói” cũng là một quá trình 
luyện tập gian khổ. Khi trẻ em bi 
bô, những tiếng đầu tiên được 
phát âm là “ba”, “bà”, “ma”, “cha”… 
các bậc cha mẹ mỗi khi cho con 
ăn lại luyện âm cho con bằng 
cách nói mẫu (phát âm) trước các 
tổ hợp như “ma măm”, “bà bà”, “bố 
bố’ … để con em làm quen dần 
cả các âm đơn (từ đơn) và âm kép 
(từ ghép), bắt đầu là các từ thuộc 
vốn từ vựng cơ bản thường dùng 

thưởng thức bia ngon

THànH nGữ    tIếng vIỆt

Trong đời sống của con người, 
“ăn” và “nói” là hai hoạt động vô 
cùng quan trọng. Ăn để cơ thể tồn 
tại và phát triển. Nói là giao tiếp 
nhằm bày tỏ sự hiểu biết, tình cảm 
của mình với những người xung 
quanh. Nhưng cả “ăn” và “nói” đều 
là những hoạt động không thể thực 
hiện ngay từ lúc mới sinh ra mà đó 
là cả một quá trình tập luyện rất 
công phu. Vì thế, phải “học”.

Học ăn học nói,  
học gói học mở
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trong giao tiếp. Sau đó là các từ 
khó hơn. Rồi đến các câu đơn 
giản… Đó chính là một qui trình 
phức tạp của “học nói”.

“Học gói học mở” là vế thứ hai 
của câu thành ngữ có ý nghĩa nhắc 
nhở người ta có ý thức học để có 
thể làm được các công việc thường 
gặp nhất. Ở nông thôn mỗi khi có 
công việc, người ta có tập tục là 
“gói phần” cho người vắng mặt và 
cho trẻ em. Nhưng “gói” thế nào thì 
cũng phải học. Chẳng hạn, mình 
có con gả chồng cưới vợ, nhưng 
bậc như ông bà, bố mẹ vì lý do nào 
đó không đến được thì phải “gói 
phần” đem biếu để biểu thị lòng 
biết ơn đấng sinh thành. Gói phần 
đó phải có các món ăn ngon nhất 
và đầy đủ các món cơ bản giống 
như đi ăn cỗ, chứ không phải là tiện 
gì gói nấy. Đặc biệt là phải gói các 

món còn nguyên đĩa chứ không 
được gói các món mà khách đã ăn 
dở. Ngược lại, gói phần cho trẻ em 
thì chủ yếu là món xôi và một vài 
miếng thịt là được. Đó chính là nét 
văn hóa về tập tục của người Việt 
trong ăn uống. Từ nhỏ, mỗi trẻ em 
nông thôn đã được “học” khá kỹ 
do người đi trước truyền dạy.

Đến nay, cuộc sống đã khá 
giả hơn trước nên nhiều vùng 
nông thôn không còn giữ tục lệ 
gói phần và cho phần như trước. 
Nhưng ở thành phố, cuộc sống 
hiện đại cũng có nhiều sự kiện 
liên quan đến “gói” và “mở”. Ví dụ, 
ngày sinh nhật hay ngày cưới của 
bạn, nếu có gói quà bằng hiện 
vật, ta cũng phải biết cách “gói” 
sao cho lịch sự và trang nhã. Còn 
“mở” một món quà nào đó cũng 
phải có cách làm sao cho phù 

hợp, nghĩa là tránh làm hỏng đồ ở 
phía trong. Chẳng hạn, có người 
bạn tặng ta một cuốn sách, ta cần 
phải “mở” sao cho khỏi bị rách hay 
làm bẩn bìa…

Như vậy, từ cái nghĩa đen, 
nghĩa cơ bản thường dùng trong 
đời sống thường nhật, dần dần 
nghĩa bóng của thành ngữ được 
hình thành, mang tính khái quát. 
“Học ăn, học nói, học gói, học mở” 
là học cách ăn uống nói năng và 
cách ứng xử sao cho trở thành 
người có văn hóa và thanh lịch. 
Ngoài ra, với nghĩa dẫn xuất mới, 
thành ngữ này còn muốn nhắc 
nhở người ta cách ăn nói, giao 
tiếp sao cho hiệu quả. Với nghĩa 
đó, “gói” và “mở” ở đây còn được 
hiểu là cách mở đầu và kết thúc 
câu chuyện sao cho có duyên và 
hấp dẫn. n
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Linh Chiểu chi úng thái (Rau muống ở làng 
Linh Chiểu): Ở làng Linh Chiểu, thị xã Sơn 
Tây có một thứ rau muống lạ, rau muống 
“tiến vua”! Địa bàn này có nhiều đầm do 

việc lấy đất đắp đê, đầm liên tiếp nhau nên trồng 
rau muống rất ngon. Rau muống bở, cuống rau màu 
nâu, khi luộc rau xong xanh ngắt, những ngọn rau 
sua sủa như “một đàn rồng xanh” trên đĩa. Nghe nói: 
người dân ở đây cầu kỳ, để đầu ngọn rau vào một cái 
vỏ ốc, khi rau phát triển, luồn vào trong cái vỏ ốc. Khi 
ăn người ta chỉ việc bẻ cọng rau, gãy ở đầu đập vỏ ốc 
lấy rau để dùng, cọng rau trắng muốt…

Khánh Hiệp chi kỳ bành (Con cua ở đồng Khánh 
Hiệp): Ở đồng Khánh Hiệp, vùng Hiệp Thuận, huyện 

Phúc Thọ có một loại cua rất ngon, cua không to 
không nhỏ, chỉ thau tháu bằng đầu ngón tay cái, đa 
số là cua đá. Bắt được cua, người ta mang về rửa sạch 
rồi xé mai, mai cua để lấy gạch, thịt cua mới thật đặc 
biệt, con nào con nấy vàng như củ nghệ già… Thịt 
cua cho vào cối giã nhỏ, nước lọc sóng sánh đặc. 
Mùa hè, được bát canh cua mát ruột, hỏi còn gì hơn 
thế nữa!

Sài Sơn chi biển bức (con dơi ở núi Sài Sơn): Ở 
trong hang động núi Sài Sơn huyện Quốc Oai có một 
loài dơi người đời cho làm lạ. Đây là một loài dơi ăn 
quả, sải cánh rộng đến nửa mét, lông màu nâu vàng. 
Khi bắt được những con dơi này người ta làm thịt, 
thịt của loài dơi này thơm ngon kỳ lạ. Thật là một đặc 

n HÀ NGUYêN HUYếN

Canh cua đồng Khánh Hiệp, Phúc Thọ.

Văn Hóa    - đờI sống

Món ngon xứ Đoài
Nói đến Xứ Đoài xưa có rất nhiều điều đặc biệt, 
một trong những điều đặc biệt mà cổ nhân đã 
từng tổng kết: Sơn Tây tứ dị (Sơn Tây có bốn điều 
lạ)! “Linh Chiểu chi úng thái, Khánh Hiệp chi kỳ 
bành, Sài Sơn chi biền bức, Cấn Xá chi lý ngư”.
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sản kỳ thú không tìm thấy ở đâu trên đất nước này.
Cấn Xá chi lý ngư (con cá chép ở đồng Cần Xá): Ở 

Cấn Xá, huyện Quốc Oai có cánh đồng “tam thiên mẫu” 
(ba nghìn mẫu) rộng mênh mông. Ta còn nhớ nhà thơ 
Quang Dũng đã có một câu thơ nổi tiếng: “Bao giờ trở 
lại đồng Bương Cần/Lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng”… 
Về mùa nước cánh đồng được ví như biển, ở đây cá 
tôm thả sức bơi lội. Đặc biệt ở cánh đồng này có một 
loài cá chép (lý ngư) thịt vô cùng thơm ngon. Chẳng 
biết có phải đồng rộng, cá chép bơi lội tự do nên mới 
cho thịt thơm ngon như vậy!

Trên đây là bốn thứ đặc sản mà cổ nhân đã xếp vào 
hàng “tứ dị” (bốn điều đặc biệt). Song, có những điều 
tưởng như dân dã bình thường khi sắp xếp lại đem 

đến những ngạc nhiên vô cùng thú vị. Ở huyện Ba 
Vì (Hà Nội) có bốn loại thực phẩm, bốn loại ấy là: 
“Ngô Đông Lâu, bầu Tri Lai, khoai Tăng Cấu, dưa 
hấu Yên Bồ”. Sau đây chúng ta khảo sát kỹ “khoai 
lang Tăng Cấu” để thấy rõ bình thường như củ 
khoai lang, khi trồng đúng vùng đất đã đem lại giá 
trị cho sản phẩm!

Đặc sản là đặc trưng tiêu biểu của vùng đất, 
điều đặc biệt riêng có ấy người đời gọi là “thổ 
ngơi”. Thổ ngơi là kết hợp những yếu tố địa chất, 
khí hậu, đất đai… tổng hòa các quan hệ vật chất 
với nhau mà thành. Bởi vậy, không thể mang chè 

Thái Nguyên về Thái Bình trồng, không thể đem vải 
Thanh Hà về Hải Phòng, càng không thể bưởi Diễn 
trồng ở những vùng đất khác… Đặc sản là không 
thể thay thế!

“Khoai Tăng Cấu” là khoai lang ở Tăng Cấu, xã 
Đồng Thái. Nơi đây có những chân ruộng cao, khi 
mưa xuống thoát nước rất nhanh. Đất ở đây pha cát 
nên “nhẹ”, không nặng như đất thịt, không chặt như 
đất “gan gà”, đất sét… rất hợp cho việc trồng khoai 
lang. Khoai lang Tăng Cấu củ thon dài, vỏ màu trắng 
bạc, lòng màu vàng như mật. Độ bở của khoai vừa 
phải, đặc biệt là độ ngọt của đường và mùi thơm 
hiếm có. Bên cạnh đó, khoai lang Tăng Cấu được 
người dân nơi đây trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, 
việc chăm sóc tưởng như bình thường mà lại như bí 
quyết mới cho khoai ngon. Khoai sau khi dỡ mang về 
nhà phải phơi một, hai nắng để làm giảm thủy phần, 
sau đó xếp vào chỗ không dính mưa dính nắng, 
nhưng phải đảm bảo sự thông thoáng… Khoai lang 
Tăng Cấu khi luộc chảy mật, đặc biệt là khi hầm kỹ 
khoai, củ khoai mềm ăn ngọt như chuối.

Khoai lang Tăng Cấu ngày trước thu hoạch về vì 
chưa có thị trường nên tiêu thụ rất khó khăn. Sản phẩm 
chỉ bán quanh địa bàn huyện Ba Vì nên không đáng 
kể. Nay, khoai lang Tăng Cấu đã được nhiều người tiêu 
dùng trong cả nước biết tiếng nên sản phẩm bán rất 
rộng rãi, thương lái mang khoai đi các nơi làm cho sản 
vật của Tăng Cấu càng nổi tiếng cả nước, giúp các hộ 
trồng khoai ở Tăng Cấu thêm việc làm, góp phần làm 
giàu cho các hộ trồng khoai ở địa phương. n

Cá chép đồng Cần Xá.

Khoai lang mật Tăng Cấu, xã Đồng Thái (Ba Vì, Hà Nội).
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Văn Hóa    - đờI sống

Đó là lối sống 
buông thả, 
đến nỗi nghiện 
ngập rượu của 

một số người đang là một 
vấn nạn. Có một bạn mạnh 
mẽ lên án chuyện sa đà vào 
việc uống các đồ uống có cồn 
mà bạn dùng khá nhiều từ để 
buộc tội: say rượu, ma men, 
nát rượu, sâu rượu…

Tuy nhiên, lại có ý kiến cho 
rằng cần phải phân biệt cho 
rõ các từ này. Không thể vì 
ghét mấy người nghiện rượu 
mà tự nhiên vô cớ gán cho họ 
cả một loạt “mĩ từ” kia được. 
Nhưng anh bạn kia (vì đang 
hăng hái chống tiêu cực) thì 
khăng khăng nói rằng dùng 
các từ đó cũng chả sao, vì đó 
là những từ đồng nghĩa. Tôi 
lúc đó, quả thực, cũng không 
thể ngay lập tức trả lời thắc 
mắc của các bạn trẻ này một 
cách rạch ròi. Mặc dù trực 
giác ngôn ngữ mách bảo tôi 
là ngữ nghĩa của chúng là 

khác biệt. Vậy ta phải xem tư 
liệu trong từ điển và qua cách 
sử dụng tiếng Việt hiện nay.

Rượu là một chất lỏng, 
có vị cay nồng, thường được 
cất từ chất bột hoặc trái cây 
đã ủ men qua một thời gian 
thích hợp: rượu trắng, rượu 
màu, rượu vang, rượu sâm 
banh, rượu cẩm, rượu cần, 
rượu nếp… là những loại 
rượu thông dụng hiện nay. 
Nhưng rượu là một chất kích 
thích, dùng nhiều sẽ gây 
nghiện. Nghiện là sự ham 
thích một cái gì đó thành 
thói quen khó bỏ. Nghiện 
rượu, nghiện thuốc, nghiện 
ma túy, nghiện internet (một 
loại nghiện công nghệ mới, 
đó là mê mẩn mạng internet 
(interconnected system of 
network - hệ thống mạng nối 
kết toàn cầu)… đều là những 
đam mê khó cưỡng, thường 
đem lại những hiệu ứng tiêu 
cực trong cuộc sống. Cũng 
bởi khi say sưa nghiện ngập 

(bất cứ cái gì) thì người ta dễ 
biến mình thành nô lệ cho 
cái đó mà chểnh mảng công 
việc, làm lệch lạc hành vi, ảnh 
hưởng tới chất lượng sống…

Người nghiện rượu có thể 
gọi là ma men được không? 
Ma men không phải là từ chỉ 
người. Đó là từ ám chỉ rượu, 
với sức cám dỗ ghê gớm khó 
cưỡng, cứ như một “con ma” 
dẫn dắt vậy (Gửi đời vào chốn 
ma men/ Ngồi ôm be rượu 
mà quên đường về - ca dao). 
Ai đã bị con ma men kia kéo 
vào là sẽ đánh mất sự tự chủ, 
biến mình thành một người 
khác ngay.

“Người khác” ấy có thể 
là “sâu rượu”. “Sâu” là một từ 
thuần Việt, dùng để chỉ một 
dạng ấu trùng của sâu bọ, 
thường ăn hại cây cối, mùa 
màng. Sâu trưởng thành có 
thể thành kén, bướm… và 
tiếp tục chu trình sinh nở 
thành sâu khác. Ta thường 
gặp sâu rau, sâu khoai, sâu 

ngữ nghĩa liên quan 

ĐếN THứC UỐNG
Một cuộc tranh luận trong buổi sinh hoạt chi đoàn ở cơ quan tôi tình cờ 
lôi tôi vào cuộc. Ấy là nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh 26/3, chi đoàn có trao đổi về chủ đề “Thanh niên hôm nay 
trước các tệ nạn xã hội”. Trong khá nhiều nội dung mà các bạn đoàn viên 
bàn luận, có một vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. 
n PGS-TS PHẠM VăN TÌNH
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lúa, sâu răng (bệnh làm hủy 
một hay nhiều lớp của răng, 
có thể làm hỏng răng, do vi 
trùng gây nên). Sâu rượu là 
một từ chỉ ai đó uống nhiều 
rượu, hết ngày này sang ngày 
khác (có khác gì sâu ăn lá hay 
đục thân cây cối đâu!).

Người khác ấy có thể là 
người “nát rượu”. Đó là kết 
hợp giữa hai thành tố “nát + 
rượu”. “Nát” là từ chỉ cái gì đó 
“bị vỡ vụn ra hoặc bị giập tới 
mức không còn hình thù gì 
nữa” (Trần Quốc Toản trong 
lúc tâm trạng căm thù tột độ 
quân Nguyên mà tự tay bóp 
nát quả cam lúc nào không 
biết). Khi “nát” kết hợp với 

một thành tố khác, sẽ thành 
một từ chỉ sự chuyển biến 
về một mức độ nào đó: nát 
nước là “suy nghĩ, bàn tính 
kĩ lưỡng đủ mọi cách và 
không còn cách nào không 
nghĩ đến (để tìm ra cách giải 
quyết tốt nhất)”, nát óc là “suy 
nghĩ rất  căng thẳng để cố 
tìm cách giải quyết một vấn 
đề khó khăn, phức tạp”… Tổ 
hợp nát rượu dùng để chỉ 
ai đó nghiện rượu nặng tới 
mức luôn rơi vào trạng thái 
say khướt, rất ít khi tỉnh. Ai 
nghiện rượu đến độ bị cho 
là nát rượu là ở tình trạng rất 
đáng lo ngại. Người nát rượu 
gần như không đủ tỉnh táo để 

kiểm soát hành vi của mình. 
Họ có thể gây ra những hành 
động bất thường, nguy hiểm, 
không lường trước được.

Chỉ cần phân tích đôi 
điều như thế, ta cũng thấy 
ngữ nghĩa của các từ: ma 
men, say rượu, nghiện rượu, 
sâu rượu, nát rượu… tuy 
cùng nằm trong một trường 
nghĩa (những từ gần nhau 
theo một chủ đề từ vựng – 
ngữ nghĩa) nhưng lại có sự 
khác nhau nhất định về nét 
nghĩa. Chúng hoàn toàn 
không thể đồng nhất, thay 
thế cho nhau mà được sử 
dụng trong những ngữ cảnh 
khác nhau. n
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