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Đánh giá tình hình chung  
của ngành Đồ uống năm 2022 

Nhìn lại một năm đã qua, nền kinh tế Việt Nam 
nói chung và ngành Đồ uống Việt Nam nói riêng 
có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức 
đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, mới 
hơn, phức tạp hơn như tình hình dịch Covid -19 trên 
thế giới vẫn có nguy cơ bùng phát, xung đột quân sự 
Nga - Ukraine phức tạp, kéo dài khiến nguồn nguyên 
liệu đầu vào phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn, 
gây đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên, nhiên liệu, 
xăng dầu tăng cao; chính sách của các quốc gia thay 
đổi; thiếu hụt lao động... Ngoài những khó khăn 
trên, năm 2022, các doanh nghiệp ngành Đồ uống 
Việt Nam còn chịu tác động bởi một số chính sách 
hạn chế đồ uống có cồn, chính sách thuế tiêu thụ 
đặc biệt, sức mua của người tiêu dùng giảm do kinh 
tế khó khăn sau đại dịch Covid - 19, tình trạng đồ 
uống không rõ nguồn gốc, phi chính thức không 

được kiểm soát có chiều hướng gia tăng khiến cho 
các doanh nghiệp chính thức, làm ăn chân chính 
gặp nhiều khó khăn... 

Trước thực tế đó, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải 
khát Việt Nam (VBA) với vai trò là cầu nối giữa các 
doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà 
nước đã kịp thời có những đề xuất, kiến nghị tới các 
bộ ngành, Chính phủ để có các giải pháp giúp các 
doanh nghiệp ngành Đồ uống Việt Nam vượt qua 
khó khăn, thách thức. Năm 2022, Chính phủ đã tiếp 
tục triển khai các giải pháp hỗ trợ như: Miễn, giảm, 
gia hạn thuế và các khoản thu ngân sách; cơ cấu lại 
các khoản nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay; đưa 
ra gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động bị 
mất việc… trong đó ngành Đồ uống cũng thuộc 
đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định số 52/2021/ 
NĐ-CP của Chính phủ. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của 
Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của Hiệp hội, nhất 
là nhờ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân 
viên, người lao động của các doanh nghiệp nên năm 
2022, ngành Đồ uống đã vượt qua khó khăn, thách 
thức, đạt những kết quả đáng mừng trong sản xuất, 
kinh doanh và đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, khẳng định vị trí, 
vai trò của mình với những đóng góp quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mỗi 
năm, toàn ngành đóng góp vào ngân sách nhà nước 
khoảng gần 60 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm 
trực tiếp và gián tiếp cho hàng triệu lao động trên cả 
nước, không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong 
nước mà còn xuất khẩu ra một số thị trường quốc 
tế, sản phẩm có chất lượng cao, uy tín, mẫu mã đẹp, 
hấp dẫn người tiêu dùng... Kết quả này có được còn 

hoạt Động      hiệp hội

VBA Với những kết quả       nổi Bật trong năm 2022
Năm 2022, ngành Đồ uống Việt Nam nói chung và Hiệp hội Bia - Rượu -  
Nước giải khát Việt Nam (VBA) nói riêng đã không ngừng nỗ lực để đạt 
được những kết quả đáng mừng trong nhiệm vụ phục hồi kinh tế, khẳng 
định vai trò quan trọng của mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Uy tín của VBA ngày càng được nâng cao nhờ làm tốt vai trò 
cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước… 

Lãnh đạo Vba chủ trì cuộc họp với lãnh đạo và đại diện các 
doanh nghiệp ngành bia.
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nhờ tới sự chủ động, năng động, sáng tạo và các giải 
pháp phù hợp của các doanh nghiệp trong ngành. 
Các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh và 
điều hành, vận hành hoạt động một cách trơn tru, 
tiết kiệm chi phí, đồng thời tìm tòi, nghiên cứu cho 
ra đời các sản phẩm mới, mẫu mã mới phù hợp với 
xu thế tiêu dùng. Đồng thời tổ chức nhiều chương 
trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, đổi mới công 
tác quản lý, tiếp thị, mở các điểm bán hàng đảm bảo 
lịch sự, sang trọng… 

VBA nâng cao hiệu quả hoạt động,  
kịp thời giúp doanh nghiệp tháo gỡ  
khó khăn 

Năm 2022, ngành Đồ uống Việt Nam trong đó có 
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đã có 
nhiều đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của 
nền kinh tế đất nước. Dưới đây là những kết quả nổi 
bật mà Hiệp hội đã đạt được trong năm 2022. 

Công tác tham gia xây dựng chính sách 
và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Trong năm 2022, Hiệp hội đã tích cực, chủ động 
gửi văn bản kiến nghị tới các Bộ ngành và Chính 
phủ, Quốc hội để giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ngành Đồ uống phục 
hồi, phát triển; kiến nghị giữ ổn định thuế Tiêu thụ 
đặc biệt trong 3 năm tới, tiếp tục gia hạn chính sách 
giảm VAT 2% tới năm 2023 cho ngành Nước giải khát.

Trong năm 2022, Hiệp hội đã tổ chức thành công 
một số tọa đàm, hội thảo về những vấn đề đang 
được các doanh nghiệp hội viên cũng như cơ quan 
quản lý quan tâm như Tọa đàm về “Đánh giá định 
lượng tác động của Thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với 
ngành đồ uống có cồn ở Việt Nam”; Hội thảo “Ngành 
đồ uống phục hồi và phát triển trong điều kiện bình 
thường mới”; Hội thảo về “Dinh dưỡng và những 
biện pháp can thiệp hiệu quả”... Các tọa đàm, hội 
thảo đều thu hút đông đảo các đại biểu tham dự, 
trong đó có đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước 
có liên quan, các chuyên gia kinh tế, pháp luật, các 
Hiệp hội ngành nghề, các tổ chức, đại diện các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh đồ uống... Những vấn 
đề nổi bật tại các tọa đàm, hội thảo đều được hàng 
chục báo, đài đưa tin, bài, qua đó góp phần cung cấp 
thông tin cũng như những kiến nghị của ngành tới 
các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các kiến nghị 
hỗ trợ ngành trong giai đoạn phục hồi, phát triển. 

Lãnh đạo Hiệp hội đã có các buổi làm việc với 
các cơ quan liên quan, tham dự các buổi hội thảo, 

VBA Với những kết quả       nổi Bật trong năm 2022

các đại biểu tham dự Lễ khai mạc triển lãm Quốc tế thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần thứ 26 tại tP. hồ chí minh do công ty Vinexad 
và Vba phối hợp tổ chức.

1
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PgS.tS Nguyễn Văn Việt - chủ tịch Vba phát biểu tại hội thảo “Ngành đồ uống Việt Nam phục hồi và phát triển trong điều kiện bình 
thường mới”.

hoạt Động      hiệp hội

tọa đàm và trả lời phỏng vấn một số báo, đài nhằm 
chia sẻ những thông tin, số liệu về ngành Đồ uống 
Việt Nam, thực trạng sản xuất, kinh doanh, những 
khó khăn, thách thức của ngành và kiến nghị chưa 
xem xét thực hiện việc điều chỉnh tăng thuế Tiêu 
thụ đặc biệt; Tham dự Hội thảo “Rà soát, đánh giá 
tình hình thực hiện 03 Luật thuế trong đó có Luật 
thuế TTĐB và các định hướng chính sách sửa đổi” 
do Vụ Pháp luật văn phòng Chính phủ phối hợp 
với Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tổ chức. Ngoài 
ra, Hiệp hội còn tổ chức nhiều cuộc họp quan 
trọng trực tiếp/trực tuyến với các doanh nghiệp 
để cập nhật, thông báo các nội dung công việc 
liên quan. 

Chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Với sự nỗ lực của VBA cùng với các doanh nghiệp, 
các cơ quan nhà nước đã chia sẻ khó khăn với ngành 
và chưa thực hiện việc điểu chỉnh chính sách thuế 
TTĐB trong năm 2022.

Công tác truyền thông và hoạt động  
của Tạp chí Đồ uống Việt Nam 

- Về công tác truyền thông của Hiệp hội. Công tác 
truyền thông luôn được Hiệp hội quan tâm và chú 
trọng, tập trung nguồn lực và làm việc với các đối tác 
truyền thông trọng tâm, uy tín, hiệu quả. Lãnh đạo 
Hiệp hội chủ động và tích cực tham gia phỏng vấn 

cũng như tham dự các Talk show về chính sách liên 
quan đến ngành Đồ uống với các Đài Truyền hình 
Quốc hội, VTV1, ANTV, Công Thương… Hiệp hội chủ 
động tổ chức các chiến dịch truyền thông kết hợp 
với hội thảo/tọa đàm. Tổ chức các cuộc gặp mặt với 
các nhà báo, phóng viên các báo, đài truyền hình uy 
tín đã có quá trình làm việc, hợp tác và hỗ trợ Hiệp 
hội, ngành trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ban 
Lãnh đạo Hiệp hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, 
làm việc để tăng cường mối quan hệ với các cơ quan 
truyền thông. 

- Về hoạt động của Tạp chí Đồ uống Việt Nam 
Trong năm 2022, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã 

có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức Tạp chí in 
và giao diện trang điện tử, làm tốt công tác truyền 
thông về ngành Đồ uống Việt Nam và các hoạt động 
của Hiệp hội, của các doanh nghiệp. Phát huy thế 
mạnh của Tạp chí in là cơ quan ngôn luận của Hiệp 
hội, phản ánh những kiến nghị của Hiệp hội, của 
doanh nghiệp trong việc tham gia góp ý xây dựng 
chính sách, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
các doanh nghiệp hội viên. Tạp chí đã góp phần 
truyền thông hiệu quả cho các thương hiệu trong 
ngành, các sự kiện của ngành, của doanh nghiệp 
đều được phản ánh trên tạp chí in và trang web, 
trang fanpage... Tạp chí có nhiều bài viết chuyên 
sâu, thu hút nhiều chuyên gia, nhà báo, nhà khoa 
học có uy tín tham gia cộng tác; duy trì xuất bản 

2
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song ngữ Việt – Anh nhằm đáp ứng nhu cầu thông 
tin chuyên ngành đồ uống tới đông đảo độc giả 
trong nước và quốc tế. 

Nhờ đổi mới phong cách trình bày, hình ảnh 
đẹp, tăng số trang từ 60 trang lên 68 trang nên Tạp 
chí càng dày dặn, đẹp mắt và sang trọng hơn. Nội 
dung tạp chí phong phú, hấp dẫn, thiết thực với 
nhiều đối tượng độc giả, góp phần quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tới đông đảo 
người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Các số tạp 
chí in đều được đăng lên trang web vba.com.vn, 
douongvietnam.vn, trang Fanpage Tạp chí Đồ uống 
Việt Nam nên số lượt người đọc tăng cao, sức lan toả 
ngày một lớn. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông, 
Tạp chí đã thiết kế mới giao diện trang web vba.com. 
vn đảm bảo hiện đại, hấp dẫn, mở trang Fanpage 
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam nhằm 
cung cấp thông tin kịp thời tới độc giả. 

Ngoài ra, Tạp chí luôn quan tâm đến công tác 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia 
các buổi chia sẻ, trao đổi về nghiệp vụ với các đồng 
nghiệp, cử cán bộ, phóng viên tham gia các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ về tạp chí in, tạp chí điện tử do Hội 
Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tham gia giới thiệu, trưng 
bày các ấn phẩm của Tạp chí Đồ uống Việt Nam tại 
Hội Báo toàn quốc 2022, thu hút đông đảo bạn đọc 
tới tham quan, qua đó hiểu hơn về ngành Đồ uống 
Việt Nam. Tạp chí Đồ uống Việt Nam vinh dự được 
Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Lãnh 
đạo Hội Nhà báo Việt Nam tới thăm gian trưng bày 
các ấn phẩm của Tạp chí. Đặc biệt, Tạp chí vinh dự 
đạt Giải Khuyến khích ở nội dung Giải Bìa số Xuân ấn 
tượng tại Hội Báo toàn quốc 2022. 

Tiếp nối thành công của Cuộc thi viết “Văn hóa 
uống - Uống có trách nhiệm” năm 2021, dưới sự chỉ 
đạo của Hiệp hội, năm 2022, Tạp chí Đồ uống Việt 
Nam đã tổ chức thành công Cuộc thi viết “Ngành Đồ 
uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước”. Cuộc thi đã thu hút nhiều cây viết là các 
nhà văn, nhà báo, người tiêu dùng, đại lý kinh doanh 
đồ uống, nhân viên một số doanh nghiệp, sinh viên 
tham gia gửi bài dự thi. Lễ tổng kết và trao giải Cuộc 
thi đã được tan tỏa rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, với gần 40 báo đài đăng tin, bài, 
góp phần nêu bật vị trí vai trò của ngành Đồ uống 
Việt Nam với kinh tế - xã hội đất nước, nói lên hình 
ảnh đẹp của ngành Đồ uống với những đóng góp 

quan trọng cho cộng đồng… Qua đó giúp cho các 
cơ quan, người dân hiểu hơn về vị trí, vai trò của 
ngành Đồ uống cũng như những đóng góp to lớn 
của ngành đối với cộng đồng và việc truyền thông 
“Uống có trách nhiệm”… 

Hoạt động của Viện Nghiên cứu Đồ uống  
Việt Nam 

Năm 2022, trong bối cảnh nhà nước đang có chủ 
trương sửa đổi dự án Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt đối 
với đồ uống có cồn (Nghị quyết 43/2022/QH15), 
Hiệp hội đã giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu đồ 
uống Việt Nam phối hợp với đội ngũ chuyên gia thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu tác động của việc điều chỉnh 
thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với ngành đồ uống có cồn 
trong điều kiện bình thường mới”, Ngày 03/10/2022, 
Hiệp hội đã tổ chức nghiệm thu thành công đề tài, 
là tài liệu quan trọng giúp cơ quan nghiên cứu và 
làm chính sách tham khảo trong công tác hoạch 
định, xây dựng chính sách. Trong đó có đề xuất giữ 
ổn định mức thuế suất Tiêu thụ đặc biệt đối với đồ 
uống có cồn trong giai đoạn phục hồi kinh tế. 

Nghiên cứu, phối hợp tổ chức thực hiện Quyết 
định số 508/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 
phù hợp với thực tiễn, và đồng bộ trong mối tương 
quan giữa các chính sách thuế. Như vậy mới tạo tính 
hiệu quả của chính sách, đạt các mục tiêu: Điều tiết 
lượng sử dụng và hạn chế tình trạng lạm dụng đồ 
uống có cồn; Nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, bền 
vững cho NSNN. 

Nghiên cứu phối hợp với Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Nghiên 
cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành đồ uống, đặc 
biệt là rượu thủ công để cùng lúc đáp ứng hai mục 
tiêu: thông tin chính thống, đầy đủ, chuyên sâu hỗ 
trợ việc hoạch định chính sách kiểm soát và truyền 
thông hiệu quả, xây dựng hình ảnh và sự phát triển 
ngành. Hy vọng với các nghiên cứu và kiến nghị trên 
sẽ giúp cơ quan hữu quan xây dựng chính sách hài 
hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và người 
tiêu dùng, vì sự phát triển kinh tế, có cồn trong trong 
điều kiện bình thường mới. Mục tiêu chính sách là 
“Điều tiết lượng sử dụng và hạn chế tình trạng lạm 
dụng đồ uống có cồn; Đảm bảo nguồn thu NSNN 
ổn định, bền vững; Đảm bảo môi trường kinh doanh 
lành mạnh” và dự báo để tiếp tục hoàn thiện và 
truyền tải thông tin cập nhật số liệu cho các doanh 
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ban tổ chức cuộc thi viết “Ngành đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” tặng hoa cho các thành viên  
hội đồng giám khảo cuộc thi.

hoạt Động      hiệp hội

nghiệp trong ngành hiểu rõ thực trạng những khó 
khăn hiện nay của ngành đồ uống có cồn. 

Ngoài ra, Viện còn thực hiện công tác đào tạo: 
Từ ngày 14-15/7/2022, Viện phối hợp với trường Đại 
học Luật Hà Nội mở lớp tập huấn về “Công tác quản 
trị doanh nghiệp, kỹ năng phát triển thị trường, 
quản trị nhân sự, chăm sóc quan hệ với khách hàng” 
thu hút 35 học viên đến từ hơn 10 đơn vị hội viên 
tham gia. 

Công tác xúc tiến thương mại 

Năm 2022, Hiệp hội tiếp tục  thực hiện tốt công 
tác xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế và đào tạo. 
Sau khi mở cửa du lịch trở lại, Hiệp hội đã phối hợp 
với các đơn vị tổ chức Hội chợ, Triển lãm quốc tế tổ 
chức thành công các đoàn công tác Lãnh đạo Hiệp 
hội và đại diện các doanh nghiệp hội viên đi tham 
quan, học tập và tiếp cận các thiết bị, công nghệ mới, 
bao bì mới tại Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và bao bì 
PROPAK - ASIA 2022 tại Bangkok, Thái Lan và Triển 
lãm Drinktec 2022, Lễ hội Bia Oktoberfest tại Munich 
- Cộng hòa Liên bang Đức. Các chuyến đi thực tế 
ở nước ngoài đã giúp cho Hiệp hội và các doanh 
nghiệp có thêm thông tin về tình hình sản xuất, kinh 
doanh đồ uống ở các nước trên thế giới, nắm bắt 
được các công nghệ mới, thiết bị mới, nguyên liệu, 

bao bì phục vụ cho sản xuất đồ uống, các phương 
thức bán hàng, tiếp cận người tiêu dùng, từ đó về áp 
dụng hiệu quả tại đơn vị mình. Đặc biệt là mở ra cơ 
hội hợp tác với các tập đoàn, công ty có uy tín trong 
ngành thực phẩm, đồ uống thế giới.

Hiệp hội đã phối hợp với Công ty VINEXAD tổ 
chức thành công Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt 
Nam 2022 tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của các 
đơn vị đầu ngành như: SABECO, HABECO, Tân Hiệp 
Phát, Suntory PepsiCo... với hàng trăm sản phẩm của 
hơn 30 gian hàng quảng bá thông tin về ngành đồ 
uống. Đây là dịp để người tiêu dùng và du khách 
quốc tế hiểu thêm về sự phát triển của ngành Đồ 
uống Việt Nam, các sản phẩm mới của các thương 
hiệu cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối 
tác trong nước và quốc tế.

Trong năm 2022, Hiệp hội đã phối hợp với 
Informa Markets tổ chức hội thảo chuyên đề “Phụ 
gia thực phẩm & ngành Đồ uống” trong khuôn khổ 
Triển lãm Nguyên liệu Thực phẩm và Đồ uống Việt 
Nam – Fi Việt Nam 2022 nhằm cập nhật thông tin về 
xu hướng, cơ hội và những thách thức liên quan. Hội 
thảo thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, 
hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá nhân quan tâm 
đến lĩnh vực phụ gia thực phẩm và đồ uống, các cơ 
quan truyền thông báo chí. 
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Tháng 11 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế lần thứ 15 về 
Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt 
Nam, Hiệp hội phối hợp với Informa Markets tổ chức 
Hội thảo chuyên đề “Ngành Đồ uống Việt Nam, xu 
hướng công nghệ thiết bị trong tương lai” nhằm 
cập nhật thông tin về xu hướng công nghệ và thiết 
bị sản xuất tiên tiến trong tương lai của ngành đồ 
uống. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều 
doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức, cá 
nhân quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và thiết bị 
sản xuất đồ uống. 

Công tác Hội viên 

Hiệp hội luôn xác định công tác hội viên là hoạt 
động quan trọng và là cầu nối giữa Hiệp hội với các 
doanh nghiệp. Hiệp hội thường xuyên kết nối với các 
doanh nghiệp hội viên, nắm bắt những khó khăn, 
vướng mắc để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất 
phù hợp; Đồng thời thường xuyên kịp thời truyền 
tải, cập nhật các thông tin đặc biệt là chính sách của 
nhà nước đối với ngành tới các đơn vị Hội viên trong 
Hiệp hội thông qua các kênh thông tin như: https:// 
vba.com.vn, Tạp chí Đồ uống Việt Nam, thông qua 
các hội nghị, hội thảo... 

Các doanh nghiệp hội viên cũng luôn tích cực kết 
nối và tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức, 
tiêu biểu như các doanh nghiệp SABECO, Heineken 
Việt Nam, HABECO, Abinbev, Carlsberg, Tập đoàn Tân 
Hiệp Phát, Coca - Cola, Suntory Pepsico... 

Trong năm 2022, Hiệp hội đã kết nạp được 02 hội 
viên mới là Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC 
- BALL Việt Nam và Công ty cổ phần Kỹ thuật Môi 
trường Việt An. Hiện đang làm thủ tục gia nhập Hiệp 
hội cho Công ty TNHH ATLANTIUM Việt Nam. Tính tới 
thời điểm hiện tại số Hội viên của VBA là 96 đơn vị. 

Công tác đào tạo 

Trong năm 2022, Hiệp hội đã tổ chức thành công 
khóa đào tạo về “Công tác quản trị doanh nghiệp, kỹ 
năng phát triển thị trường, quản trị nhân sự, chăm 
sóc quan hệ với khách hàng” thu hút 35 học viên đến 
từ hơn 10 đơn vị hội viên tham gia. Đồng thời, Hiệp 
hội cũng luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
nguồn nhân lực tại Văn phòng thường trực như cử 
cán bộ tham gia khóa Bồi dưỡng “cập nhật kiến thức 

và kỹ năng đối ngoại” do Bộ Ngoại giao tổ chức từ 
ngày 21 - 23/11/2022; cử cán bộ tham gia “Nâng cao 
hoạt động vận động chính sách cho một số Hiệp hội, 
ngành hàng” tại Hà Nội do Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức đào tạo. Tổ 
chức đoàn cán bộ Văn phòng thường trực Hiệp hội 
tham quan và tăng cường kết nối với các hiệp hội 
bạn; mời các chuyên gia về giảng, chia sẻ các thông 
tin phục vụ công tác chuyên môn nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động… 

Hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị  
trong nước và quốc tế 

Năm 2022, Hiệp hội luôn quan tâm, tăng cường 
mở rộng quan hệ với các cơ quan nhà nước, với các 
tổ chức, hiệp hội ngành nghề, các chuyên gia, nhà 
khoa học, các cơ quan báo chí… 

Năm 2022, Lãnh đạo Hiệp hội cũng đã đón tiếp 
nhiều đoàn khách quốc tế tới thăm và làm việc, 
tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng cơ 
hội phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành. 
Đồng thời, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ 
với các Hội, Hiệp hội ngành nghề trên cả nước trong 
các vấn đề góp ý kiến, kiến nghị các chính sách liên 
quan đến ngành và các bên cùng quan tâm. Năm 
2022, Hiệp hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với các 
bộ ngành trong các vấn đề xây dựng và thực hiện 
chính sách liên quan đến ngành; Hiệp hội đã nhận 
được sự quan tâm, hợp tác của nhiều chuyên gia 
trong các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, các nhà khoa 
học, các Viện nghiên cứu, trường đại học trong các 
vấn đề chuyên môn… Ngày 28/6/2022, Hiệp hội Bia 
– Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức Lễ 
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VBA và Hội Khoa học 
Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) 
giai đoạn 2022-2027.

Trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực quản 
lý sản xuất rượu thủ công” thí điểm tại tỉnh Ninh Bình 
năm 2020 - 2021, Hiệp hội đã phối hợp với Cục Công 
nghiệp Bộ Công Thương tổ chức hội thảo trực tuyến 
ngày 14 tháng 01 năm 2022 đã thu được kết quả mở 
hướng nhân rộng cho các địa phương khác trong 
thời gian tới. 

Hiệp hội tham gia và có ý kiến tại phiên tham 
vấn công khai vụ việc “Điều tra áp dụng biện pháp 
chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại 
(PVTM) đối với một số sản phẩm đường mía” Mã 
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Lãnh đạo Vba phát biểu tại tọa đàm về “đánh giá định lượng tác động của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành đồ uống có cồn ở 
Việt Nam”.

số vụ việc: AC02.AD13-AS01, Bộ Công Thương tổ 
chức ngày 09/03/2022. Hiệp hội đã phối hợp với 
các doanh nghiệp hội viên tập hợp đánh giá ảnh 
hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraine gây ra 
cho ngành công nghiệp trong nước nói chung và 
ngành công nghiệp Đồ uống nói riêng và những 
kiến nghị đề xuất cùng các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp để báo cáo Bộ Công Thương và các Bộ 
ngành liên quan. 

Các hoạt động thể hiện trách nhiệm  
với cộng đồng 

Năm 2022, VBA và Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã 
tổ chức Chương trình từ thiện “Mái Che Cho Em” và 
trao tặng 100 triệu đồng xây dựng mái che tại trường 
Mầm non Phú Lâm 2, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, 
qua đó giúp các cháu có không gian vui chơi, học 
tập ngoài trời được thuận lợi hơn… Đây là một trong 
những hoạt động từ thiện được VBA và Tạp chí Đồ 
uống Việt Nam duy trì hàng năm tại các địa phương. 

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, 
các doanh nghiệp trong ngành còn luôn quan tâm 
đến công tác an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Trong 
năm 2022, các doanh nghiệp lớn đã chi hàng chục, 
hàng trăm tỷ đồng vào các hoạt động, chương trình 
vì cộng đồng như công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ 

môi trường, bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước sạch, 
thắp sáng đường quê, tài trợ cho thể thao, các giải 
đấu bóng đá, về nhà ăn Tết, cùng nhau làm nên Tết, 
mùa Xuân ấm áp… Tiêu biểu như các doanh nghiệp 
SABECO, Heineken Việt Nam, HABECO, Carlsberg Việt 
Nam, AB Inbev Việt Nam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, 
Coca - Cola Việt Nam, Suntory Pepsico Việt Nam… 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong ngành còn 
luôn có ý thức trong việc tuyên truyền về uống có 
trách nhiệm, trên bao bì sản phẩm và trên website 
của doanh nghiệp đều có ghi các thông tin như Đã 
uống rượu bia thì không lái xe, trẻ em dưới 18 tuổi 
không được uống rượu bia… Một số doanh nghiệp 
có các hoạt động tuyên truyền, truyền thông “Uống 
có trách nhiệm”, “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, 
hỗ trợ người tiêu dùng đi taxi về nhà sau khi đã uống 
rượu, bia… Qua đó, hình ảnh của ngành Đồ uống 
Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong mắt người tiêu 
dùng và cộng đồng, uy tín của VBA ngày càng được 
nâng cao, người tiêu dùng càng thêm tin tưởng, quý 
mến các thương hiệu đồ uống có trách nhiệm với 
cộng đồng… 

Với những kết quả trên đây, vai trò của Hiệp hội 
ngày càng được khẳng định, doanh nghiệp hội viên 
thêm tin tưởng và đánh giá cao các hoạt động của 
Hiệp hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền 
vững của ngành Đồ uống Việt Nam và sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. n

hoạt Động      hiệp hội
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VBA’s 2022 AchieVements
In 2022, Vietnam beverage industry in general, and Vietnam Beer-
Alcohol-Beverage Association (VBA) in particular, has always striven 
to achieve encouraging results during the economy recovery, assuring 
its important role in Vietnam socio-economic development. VBA’s 
prestige is continuously improved, being good connection between the 
members and State management agencies...

2022 Beverage industry - overview 
Looking back at the year 2022, Vietnam 

economy in general, and the Industry 
in particular, has its ups and downs, 
opportunities as well as challenges; old, new 
and developing issues, such as: Covid-19 
has always been on stand-by, prolonged 
Russian-Ukraine conflict putting strains 
on materials and supply chains, pushing 
prices up, global policies changing, lack of 
labours... Besides those challenges, in 2022, 
Vietnam beverage industry’s businesses also 
faced impacts from some regulations, the 
special consumption tax, and consumption 
decreased post-Covid; un-recorded products 
became harder to control making genuine 
businesses harder to operate...

Facing the harsh reality, VBA, with its 
role as a bridge between its members and 
State management agencies, timely gave 
out suggestions and recommendations to 
Ministries, Government to develop solutions 
for beverage businesses to overcome their 
hardships. In 2022, Government continuously 
carried out supporting solutions, such 
as: Exclusion, deduction and delay for 
taxations and other budget contributions; 
Restructuring debts; Exclusion, deduction 
and reducing lending interest rate; 
Introducing new social security support 
package for labourers losing jobs... Of which, 
the beverage industry were also eligible for 

support according to Government’s Decree 
52/2021-ND-CP.

Thanks to Government’s support 
and dedication, as well as VBA’s active 
participation, especially the endless efforts 
from leaderships, staff and labourers from 
businesses in 2022, the industry managed to 
overcome challenges, hardships and achieve 
marvelous results in production, trading 
and its growth has returned after 02 years of 
Covid. These accomplishment affirmed the 
industry’s role and position within Vietnam 
socio-economic development. Each year, the 
industry contributes to State budget nearly 
60 thousand billion VND, making direct and 
indirect jobs for millions of people all over 
the country; not only fulfilling domestic 
consumption but also exporting to world 
markets; products are of high quality, high 
prestige, with outstanding packaging and 
attractive to consumers...

These achievements could also be thanked 
to the innovations, initiatives, dynamism and 
appropriate solutions from the industry’s 
members. Businesses organised production, 
trading and ran their operations smoothly, 
saved costs while continued researching and 
introducing new products, new packages 
catching up with new trends. At the same 
time, there were new promotion programs, 
customer services, management renovation, 
marketing and better selling points...
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VBA improved its operation efficiency 
and promptly assisted members in 
dealing with challenges  

In 2022, Vietnam beverage industry, and VBA, has 
had various positive contributions to the country’s 
overall growth. The followings are outstanding 
achievements that VBA made during the year.

Policy-making and helping businesses with 
their burdens tasks 

Throughout the year, to help businesses, VBA 
actively sent out various petitions to Ministries, 
Government, and National Assembly (NA). Dossier 
sent to Ministry of Finance, on 25th January 2022, on 
Recommendations on research and review of laws 
of Special consumption Tax (ScT), VAT and Corporate 
Income Tax (CIT)... Dossiers sent to a number of 
NA’s committees; Government Office, Ministries of: 
Finance, Industry and Trade, to request delay in ScT 
increase within the next 03 years; to extend the 02% 
VAT reduction until year 2023 for the  industry.

Also in 2022, VBA has successfully organised a 
number of seminars, conferences on subjects that its 
members and management agencies cared about, 
including: Conferences on: “Quantitative assessment 
of ScT impact on Vietnam alcoholic beverage sector”, 
“Beverage industry’s recovery and development 
in new normal conditions”, “Nutrition and effective 
interfering solutions”... These events attracted 
a great number of delegations, representatives 
from State management agencies, economic and 
law experts, other associations and the industry’s 
members... Noteworthy issues addressed within 
these seminars and conferences were well 
communicated by numerous newspapers, news 
sites, thereby helping provide information and the 
industry’s recommendations to State management 
agencies, particularly ones that support the industry 
during the recovery. 

VBA’s leadership also had work sessions 
with related agencies, participated in seminars, 
workshops, dialogues and answered interviews 
from a number of news sites, broadcast stations 
to communicate the  industry’s statistics, new 
information, production and trading practices, 

what the industry’s been through and requests in 
delaying the increase of ScT; Participating in the 
seminar “Examining, assessing the implementation 
of 03 Tax Laws, including ScT, and orientations of 
revising policies” organised by Legal Department 
of Government’s Office and Department of Law 
Taxation from Ministry of Finance. On top of that, 
VBA further held many important onsite/online 
meetings with members to update, notify related 
work contents.

ScT policy

With determination, VBA and members, along 
with State agencies helped the industry greatly 
during hardships and special consumption tax 
policy was not modified in 2022.  

Communications 
- VBA’s communications in general 

Communications has always been a focus point 
for VBA and the Association has always pay close 
attention and provide much resource to cooperate 
with reputable, effective and key partners. VBA’s 
leaders actively and participate in interviews as 
well as television Talk shows (VTV1, ANTV, Cong 
Thuong, Quoc Hoi TV...) to speak on policies 
related to the industry. VBA also actively organised 
media campaign, combined with seminars and 
conferences; organised meetings with journalists, 
reporters from reputable news site and television 
who have worked, cooperated and supported VBA 
and the industry. Besides, VBA leaders regularly met 
and worked with media agencies to strengthen 
relationships.

- Vietnam Beverage Magazine 
In 2022, Vietnam Beverage Magazine (VBM) 

has had numerous renovation on the printed 
magazine’s content and format, together with the 
website interface, carried out well media works on 
the industry, and VBA as well as members’ activities. 
Utilising its role as VBA’s mouthpiece, our printed 
magazine has always transcribed VBA and members’ 
petition on policies making, protected members’ 
legitimate interests. VBM has effectively promoted 
member’s brands, the industry and members’ 

2

3

1
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events were always updated on printed and digital 
platforms. VBM had in-depth columns; attracted 
many reputable experts, journalists and scientists to 
collaborate with the magazine; maintained bilingual 
publications (Viet-Eng) to provide information to 
both domestic and foreign readers.

Due to innovation in presentation, beautiful 
images, pages increase from 60 to 68, the magazine 
has become more attractive and luxurious. The 
contents are rich, lively and practical to a wide range 
of readers, help promote businesses’ products to 
consumers, domestic and foreign alike. Printed 
issues are always uploaded to website: vba.com.vn 
and douongvietnam.vn, VBM Facebook fanpage, 
attracting even more viewers.

In order to improve communication capacity, 
VBM designed new, improved and modern 
interface for the website: vba.com.vn; opened 
Facebook fanpage for VBA to provide information 
timely to the readers.

In addition, VBM is always interested in improving 
staff performance; participating in professional 
meetings; sending personnel to training courses 
on printed and digital magazine, held by Vietnam 
Journalist Association. Participating and displaying 
VBM’s prints in 2022 Newspaper Festival, charming 
numerous readers to visit, thereby understanding 
more about the industry. VBM was hornoured to 
have Deputy Prime Minister, Ministers and Vietnam 
Journalist Association leaders to visit our display 
booth. Moreover, VBM received Consolation 
Prize for Impressive Spring Issue’s Cover at 2022 
Newspaper Festival.   

Following the success of the 2021 writing contest 
“Drinking culture - Responsible Drinking”, under 
the leadership of VBA, in 2022, VBM successfully 
organised the contest “Vietnam Beverage industry 
and the Country’s socio-economic development”. 
The contest attracted various participants, 
including: writers, journalists, consumers, beverage 
store owners, students and businesses’ employees. 
News of the grand finale and award ceremony 
spread in media. With nearly 40 news station 
reporting the event, this helps promote Vietnam 
Beverage industry’s contribution to the society and 
for the State and citizens to understand better the 

importance and role of the industry as well as the 
spirit of “Drinking responsibly”.

Vietnam Beverage Research Institute (VBRI) 
operation

In 2022, while the Government was attempting 
to amend Law project of ScT (Resolution 43/2022/
QH15), VBA already assigned VBRI to cooperate 
with leading experts to conduct the project “Impact 
assessment of ScT amendment on Alcoholic drink 
sector in the new normal conditions”. On 03rd 
October 2022, VBA successful held the project’s 
acceptance, making it an important document for 
policy planning and making. The content included 
the stablisation of ScT for alcoholic drinks during 
the economy recovery. If there is any consideration 
to increase ScT, then there should be an appropriate 
roadmap after the year 2025.

Research, coordinate to organise the 
implementation Prime Minister’s Decision 508/QD-
TTg on Tax System Reform Strategy until year 2030, 
fitting with the reality and homogeneity within the 
relationship between tax policies. Thus, comes the 
effectiveness of policies and objectives completion: 
Regulating consumption and limiting alcohol abuse; 
Maintaining a stable and sustainable source of 
revenue for State budget.

Research, coordinate with the Program “One 
Commune One Product” (OCOP) for 2021-2025 
period; Research and develop database for the 
industry, particularly artisan liquor, to complete 
two goals: providing official, in-depth and complete 
data to support policies making, and, control and 
communicate effectively, building images and the 
industry’s development. Hopefully, these will help 
the related State agencies come up with proper legal 
mechanism that harmonise benefits of all parties 
involved (Government, businesses, consumers), for 
the alcoholic drinks sector, economic and economy 
development in the new normal conditions. The 
goal of the policy is “Regulating the consumption 
and limiting alcohol abuse; Maintaining a stable 
and sustainable source of revenue for State budget; 
Ensuring a healthy business environment” and 
making forecasts to continue to complete and 
deliver updated data to the industry’s members for 

4
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them to understand which challenges they’re facing.
In addition, VBRI also organises training 

courses: Since 14-15th July 2022, VBRI and Hanoi 
Law University held training class on “Corporate 
Governance, market development skills, human 
resource management, and customer relation” 
which attracted 35 students from 10 VBA’s members.

Trade promotion 

In 2022, VBA continued to attend to trade 
promotion work, international cooperation 
and training. After tourism reopened, VBA, in 
conjunction with international Exhibitions and 
Fair organisers, successfully arranged visit tours 
for VBA’s leaders and members’ representatives to 
study and engage with new equipment, technology, 
and packaging at PROPAK-ASIA 2022 in Bangkok, 
Thailand, and Drinktec 2022 Exhibition, Oktoberfest 
in Munich, Germany. Fieldtrips abroad helped VBA 
and members to update further information on 
foreign countries’ production and trade practices, 
engage with new potential buyers, consumers, and 
apply new knowledge for businesses. Especially, this 
opens up new opportunities to work with reputable 
corporations and companies in world food and 
beverage sectors. 

VBA cooperated with VINEXAD to successfully 
organise the 2022 International Beverage Exhibition 
in Ho Chi Minh City, with the participation of 
leading companies, including: SABECO, HABECO, 
Tan Hiep Phat, and Suntory Pepsico..., displaying 
hundreds of products at 30 booths. This represented 
an opportunity for consumers and international 
tourists to know more about the development of 
the industry, new products and brands, as well as 
finding new cooperation chances with domestic and 
foreign partners.

VBA cooperated with Informa Markets to organise 
the symposium “Food Additives and Beverage 
industry” within the Exhibition of Vietnam Food 
and Drinks Ingredients - Fi Vietnam 2022”, to update 
on related trends, opportunities and challenges. 
The symposium attracted the attraction of various 
businesses, trade association, organisations and 
individuals that are interested in food and drinks 
ingredients, Medias. 

In November 2022, in Ho  Chi Minh City, within 
the 15th International Exhibition on Processing and 
Packaging in Vietnam, VBA, in conjunction with 
Informa Markets, held the workshop “Vietnam 
Beverage industry, future trends in equipment 
technology” to update on new trends in technology 
and modern production equipment in the beverage 
industry. The workshop also attracted many 
businesses, trade associations, organisations and 
individuals,

VBA successfully organised 2022 Lunar New Year 
Festival demonstrating the industry’s development 
in Hanoi.

Membership

VBA has always been ascertained that 
membership activities are important, and as the 
connection for its members, VBA constantly engages 
with members to understand their challenges, 
hardships in order to timely have relevant 
recommendations, petitions; Meanwhile, always 
timely deliver, update information, particularly State 
policies to members through different channels, 
including: website (vba.com.vn), Vietnam Beverage 
Magazine, conferences, seminars...

Furthermore, VBA’s members has always actively 
engaged and participated in activities organised by 
VBA, notably: SABECO, Heineken Vietnam, HABECO, 
ABInBev, Carlsberg, Tan Hiep Phat Corporation, 
Coca-Cola, Suntory Pepsico... 

In 2022, VBA engaged 02 new members: TBC-BALL 
Vietnam Beverage Can Limited Company, and Viet 
An Environmental Technology Joint Stock Company. 
VBA is also processing member application from 
Atlantium Vietnam Limited Company. Until this 
moment, total number of VBA’s members is 96.

Training

In 2022, VBA successfully organised training class 
on “Corporate Governance, market development 
skills, human resource management, and customer 
relation” which attracted 35 students from 10 VBA’s 
members. Meanwhile, VBA also pays close attention 
to improve staff capability, some activities such 
as: sending 02 staffs to attend the course “People’s 
Foreign affair skills and knowledge”, held by Ministry 

5
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of Foreign Affair from 21-23rd November 2022; 
Sending 03 staffs to attend class “Improving policy 
advocacy activities for a number of Associations and 
Industries” in Hanoi, held by VASEP/ IPSC. Organising 
fieldtrips for office staff to visit and network with 
associations; hiring experts to teach, and share new 
information to improve individual capability...”

Cooperating with domestic and foreign 
organisations 

During the past year, VBA has always strengthened 
relationship with State agencies, Associations, 
experts, scientists, media agencies...

In 2022, VBA also welcomed various foreign 
group of guests visiting and working, improved 
international cooperation, expanded development 
opportunities for members. At the same time, VBA 
closely coordinated with other Associations in 
providing ideas, petitions on policies related the 
industry and other parties involved. 

VBA also worked hand-at-hand with State 
agencies in policy-making related to the industry; 
VBA received support, cooperation from many 
experts in the field of economy, law, scientists, 
Institutes, Universities in professional issues... On 
28th June 2022, VBA held the signing ceremony 
of cooperation agreement between VBA and 
Vietnam Food Safety Association (VINAFOSA) for 
2022-2027 period.

Within the framework of the experimental 
Project “Enhancing the management capability 
of artisan liquors” in Ninh Binh during 2020-2021, 
VBA coordinated with Department of Industry, 
Ministry of Industry and Trade, to organise a 
webinar on 14th January 2022. The event achieved 
positive results, opened ways for future similar 
activities in other provinces. 

VBA participated and gave opinions at 
the public consultation on “Investigation and 
application of anti-evading trade remedies (PVTM) 
on a number of cane sugar products”, coded: 
AC02.AD13-AS01, held by Ministry of Industry 
and Trade (MoIT) on 09th March 2022. VBA and 
members worked to assess the impact of Russia 
- Ukraine conflict on domestic industrial sector in 

general, and the industry in particular, along with 
support solutions for businesses to report to MoIT 
and other involved Ministries.

CSR activities 

In 2022, VBA and VBM organised Charity event 
“Shelter for kids” and donated 100 million VNDs to 
build roof for Phu Lam 2 Kindergarten in Tien Du 
District, Bac Ninh Province. Thereby, this helped 
the children there more convenient outdoor 
space to study and play... This is one of annual 
charity activities that VBA and VBM maintained in 
provinces.

Not only excel in production and trading, 
business members also pay attention to social 
security activities, corporate culture building; many 
businesses have well implemented green economy, 
circular economy, sustainable development. Again, 
in year 2022, large corporations spent hundreds 
of billion VNDs into community programs and 
activities, such as: gratitude actions, environment 
protection, water source protection, clear water 
supply, country roads light up, sport sponsorships, 
Tet... Noteworthy companies are SABECO, Heineken 
Vietnam, HABECO, Carslberg Vietnam, AB InBev 
Vietnam, Tan Hiep Phat Corporation, Coca-Cola 
Vietnam, Suntory Pepsico Vietnam...

 Furthermore, industry members has always 
been conscious in spreading awareness of 
responsible drinking, displaying the anti-drunk 
driving, anti-underage consumption on their 
products’ packaging and websites... A number 
of companies organise media campaigns on 
“Responsible Drinking”, “Drink- don’t drive”, and 
support customers taking taxi after consuming 
alcohol... With these, the industry’s image has 
gotten better in the eyes of the consumers and 
community; VBA’s prestige also got enhanced; 
consumers also trust and love brands that are 
responsible with the community...

With the aforementioned results, VBA’s role is 
affirmed, getting more trust and appreciation from 
business members on its activities which contribute 
in the sustainable development of the industry and 
the country’s socio-economic development. n
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Dự báo tình hình khó 
khăn để có giải pháp 
thích ứng phù hợp

Theo dự báo, năm 2023, 

ngành Đồ uống tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn, thách thức 

do hậu quả đại dịch COVID-19 

cần phải khắc phục nhiều 

năm; cạnh tranh chiến lược 

và xung đột Nga - Ukraine 

còn diễn biến phức tạp, khó 

khăn nhất là nguồn cung 

nguyên liệu đầu vào phục vụ 

sản xuất, bởi giá nguyên vật 

liệu đầu vào phục vụ cho sản 

xuất tăng cao đối với toàn bộ 

các sản phẩm nhập khẩu từ 

nguyên liệu thô tới các sản 

phẩm bao bì, đóng gói... Các 

doanh nghiệp trong ngành 

đã sớm xây dựng kế hoạch để 

thích ứng với dự báo tình hình 

khó khăn trong năm 2023, 

trong đó tập trung vào các 

giải pháp chính như: Tích cực 

tìm kiếm nhiều nhà cung cấp 

mới giúp chủ động nguồn 

vật tư cho sản xuất; Thực hiện 

nhiều giải pháp liên quan 

đến công tác bán hàng để 

đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; 

Nghiên cứu, phát triển nhiều 

dòng sản phẩm mới phù hợp 

với khẩu vị của các lứa tuổi 

cũng như mức giá hợp lý; Tập 

trung rà soát tiết giảm các chi 

phí không cần thiết để tập 

trung nguồn lực phát triển 

sản phẩm, bán hàng, quảng 

bá thương hiệu; Hướng tới 

sản xuất xanh, bền vững. 

NgàNh Đồ uốNg 

Dự báo sớm tình hình 
và triển khai các nhiệm vụ 

troNg Năm 2023
Ngay sau khi kết thúc năm 2022, ngành Đồ uống Việt Nam nói 
chung và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) nói 
riêng đã sớm triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023. Nhận thấy 
năm 2023 sẽ tiếp tục nhiều khó khăn, thách thức nên ngành Đồ uống 
Việt Nam và VBA đã sớm có các biện pháp để thích ứng với tình 
hình, cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được trong năm cũ. 
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Vba tổ chức nhiều chương trình thiết thực đối với các doanh nghiệp hội viên 
và người tiêu dùng. 
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- Về nhiệm vụ năm 2023, 

Hiệp hội sẽ tập trung vào 

những nhiệm vụ trọng tâm 

để hỗ trợ doanh nghiệp đặc 

biệt là kiến nghị nhà nước giữ 

ổn định chính sách thuế Tiêu 

thụ đặc biệt, tinh giảm thủ 

tục xuất nhập khẩu, giảm hồ 

sơ giấy tiến tới việc áp dụng 

hải quan online toàn phần, 

linh hoạt trong chính sách 

tín dụng, lãi suất ổn định để 

hỗ trợ các doanh nghiệp; tích 

cực, chủ động tham gia xây 

dựng cơ chế, chính sách liên 

quan đến ngành như chưa 

xem xét sửa đổi dự án Luật 

thuế Tiêu thụ đặc biệt trong 

năm 2023. 

- Hiệp hội phối hợp với 

các doanh nghiệp sẽ tiếp 

tục theo dõi và tham gia ý 

kiến về những nội dung bất 

cập còn liên quan tới trách 

nhiệm tái chế sản phẩm, bao 

bì của nhà sản xuất, nhập 

khẩu (EPR) như định mức chi 

phí tái chế Fs (F = R x V x Fs), 

các khâu thanh kiểm tra về 

môi trường... 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu 

ngành, tiến hành điều tra, 

khảo sát, tổng hợp thông tin 

số liệu thống kê, xây dựng 

cơ sở dữ liệu về ngành để 

phục vụ cho công tác tham 

gia xây dựng chính sách; 

phục vụ công tác truyền 

thông về ngành... 

- Tham gia góp ý một số 

chính sách quan trọng khác 

như Quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam đối với đồ uống 

có cồn, không cồn thay thế 

QCVN/2010/BYT...

- Xây dựng hình ảnh 

ngành đồ uống; Vấn đề về 

môi trường, phát triển bền 

vững; - Các chính sách liên 

quan tới an toàn thực phẩm, 

ghi nhãn dinh dưỡng, thủ 

tục hành chính, hải quan, 

quảng cáo khuyến mãi, 

chuyển đổi số... 

- Hưởng ứng Chương 

trình quốc gia sản phẩm 

OCOP giai đoạn 2022 - 2025, 

Hiệp hội đang xây dựng dự 

án về Chương trình OCOP 

cho các sản phẩm rượu địa 

phương tại các vùng miền để 

nâng cao quản lý nhà nước 

và hướng tới phát triển, bảo 

hộ các sản phẩm rượu thủ 

công địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác Trách 

nhiệm xã hội (CSR) của ngành 

và các hội viên. Đẩy mạnh các 

hoạt động trách nhiệm xã hội 
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các tọa đàm, hội thảo do Vba tổ chức luôn thu hút nhiều đại biểu quan tâm, tới dự.
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của ngành và doanh nghiệp 

như: công tác an sinh, xã hội, 

uống có trách nhiệm, xây 

dựng văn hóa uống, rượu bia 

với an toàn giao thông... 

- Hiệp hội luôn xác định 

hội viên là nòng cốt, trung 

tâm, các hoạt động của Hiệp 

hội đều phục vụ cho Hội viên; 

Tiếp tục củng cố xây dựng 

mối quan hệ với các hội viên, 

mở rộng mạng lưới các cộng 

tác viên từ các hội viên, cập 

nhật thông tin dữ liệu thường 

xuyên và định kỳ về các hoạt 

động của Hiệp hội để cung 

cấp kịp thời cho các hội viên. 

Mở rộng các hoạt động hợp 

tác gắn kết với các doanh 

nghiệp hội viên. Nâng tầm vị 

thế cho doanh nghiệp. Tiếp 

tục phát triển hội viên mới và 

xây dựng mạng lưới hội viên 

cả nước với tiêu chí chất lượng 

được đặt lên hàng đầu. 

- Mở thêm 01 chuyên 

mục trên https://www.vba. 

com.vn để doanh nghiệp 

có thể phản ánh trực tiếp 

những khó khăn vướng mắc 

khi thực hiện các chính sách 

của nhà nước. 

- Tổ chức các hội nghị 

vùng miền hàng năm để chia 

sẻ, trao đổi thông tin cũng 

như tăng cường sự gắn kết 

giữa Hiệp hội với các hội viên 

và các hội viên với nhau. 

- Hiệp hội tiếp tục tăng 

cường hợp tác với các đơn 

vị đối tác truyền thông trọng 

tâm, uy tín phục vụ truyền 

thông các hoạt động của 

Hiệp hội và ngành.

Xây dựng đề án trang 

web: vba.com.vn phiên bản 

Tiếng Anh. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, 

hình thức của tạp chí in; đẩy 

mạnh truyền thông trên 

trang web vba.com.vn, trang 

douongvietnam.vn và các 

nền tảng mạng xã hội, nâng 

cao uy tín, thương hiệu Tạp 

chí. Thực hiện tốt công tác 

thông tin truyền thông để 

cung cấp thông tin kịp thời, 

chất lượng bằng cả ngôn ngữ 

tiếng Việt và tiếng Anh phục 

vụ hội viên. 

- Tăng cường công tác 

đào tạo chú trọng hơn vào 

mảng sản xuất video, tuyển 

thêm cán bộ, phóng viên, 

tiếp tục mở rộng hợp tác với 

các chuyên gia, nhà báo, nhà 

khoa học có uy tín trong các 

lĩnh vực và có các cộng tác 

viên tại các doanh nghiệp. 

- Tiếp nối các thành công 

của các cuộc thi viết các năm 

trước, năm 2023 Tạp chí tiếp 

tục tổ chức Cuộc thi viết 

“Ngành Đồ uống Việt Nam 

với kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn”. Trong đó đặc biệt sẽ 

kết nối với doanh nghiệp tổ 

chức “Trại sáng tác xanh” cho 

các đoàn nhà báo, nhà văn 

tới thăm quan và sáng tác về 

những chủ đề sản xuất xanh, 

phát triển bền vững... 

- Tiếp tục phối hợp với 

Trung tâm Truyền thông, 

Truyền hình Công Thương 

để xây dựng kế hoạch Truyền 

hình “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” phát 

trên VTV1 Đài truyền hình 

Việt Nam. 

- Tăng cường tổ chức các 

cuộc Tọa đàm chuyên sâu 

về các nội dung chính sách, 

thương hiệu, thị trường, sản 

xuất xanh; các buổi giao lưu 

thể thao, gala, … 

- Ra mắt và đi vào hoạt 

động CLB Phóng viên ngành 

Đồ uống Việt Nam.

- Tập trung và tăng cường 

công tác tổng hợp, điều tra, 

phân tích, dự báo và cung 

cấp các thông tin về tình 

hình sản xuất, kinh doanh 

ngành. Thực hiện các báo 

cáo ngành hàng quí, năm 

phục vụ cho công tác truyền 

thông và báo cáo của Hiệp 

hội với các bộ, ngành. 

Thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu do Hiệp hội 

giao và thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu từ bộ ngành, 

doanh nghiệp. Tiếp tục tổ 

chức các hoạt động xúc tiến 

thương mại thông qua việc 

tổ chức và tham gia các hội 
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Vba tổ chức họp ban thường vụ hiệp hội năm 2022.

chợ, triển lãm, lễ hội trong và 

ngoài nước, tập trung đi sâu 

vào chất lượng, thực chất để 

nâng cao thành quả trong 

xúc tiến thương mại.

Tổ chức các hoạt động 

giao thương, xúc tiến thương 

mại tăng cường mở rộng cầu 

nối giữa doanh nghiệp với 

các đối tác nước ngoài thúc 

đẩy quá trình xuất nhập 

khẩu. Triển khai tổ chức các 

hoạt động thường niên: Hội 

chợ Đồ uống Xuân tại Hà Nội 

và Triển lãm Quốc tế thực 

phẩm và Đồ uống tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Tổ chức các 

tọa đàm, hội thảo chuyên 

ngành, mở một số lớp đào 

tạo, tập huấn cập nhật những 

thông tin mới bổ ích, thiết 

thực cho các doanh nghiệp 

hội viên. Trong khuôn khổ 

các Triển lãm quốc tế năm 

2023 tổ chức tại Việt Nam, 

Hiệp hội sẽ phối hợp với các 

đơn vị tổ chức các Hội nghị 

chuyên ngành. 

Dự kiến năm 2023, Hiệp 

hội sẽ tổ chức các đoàn cán 

bộ doanh nghiệp tham dự 

các triển lãm Quốc tế tại các 

nước như Thái Lan, Hàn Quốc, 

Nhật Bản,... Tổ chức các lớp 

tập huấn, hội thảo phổ biến 

đến doanh nghiệp hội viên 

những chính sách liên quan 

tới ngành. Tổ chức các lớp 

tập huấn, đào tạo chuyên sâu 

về công nghệ, quản lý, pháp 

luật và đào tạo về chuyển 

đổi số và thương mại điện 

tử. Tiếp tục tăng cường xây 

dựng, mở rộng, quan hệ, hợp 

tác với các cơ quan nhà nước, 

các đối tác, tổ chức trong và 

ngoài nước. 

Để ngành Đồ uống Việt 

Nam nói chung và hoạt 

động của Hiệp hội nói riêng 

đạt được những mục tiêu, 

kế hoạch đề ra, Văn phòng 

Thường trực Hiệp hội mong 

rằng tiếp tục nhận được sự 

quan tâm, giúp đỡ của các 

bộ ngành, Văn phòng Chính 

phủ, Văn phòng Quốc hội và 

sự hợp tác của các hiệp hội 

ngành nghề, các tổ chức, các 

cơ quan báo chí, chuyên gia, 

nhà khoa học, đặc biệt là sự 

đồng hành của các doanh 

nghiệp hội viên. n
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Forecasting difficult situations to come 
up with appropriate solutions

According to forecast, in 2023, the industry 
will continue to face many challenges: post-Covid 
recovery that needs years; Russian-Ukraine conflict 
with complicated escalation; the biggest issue is 
material input for production since their prices have 
been sky-rocketed. Industry members have soon 
developed new plan to adapt to the new situation, 
in which, focusing on main tasks, such as: Take 
initiative and seek out suppliers to be proactive with 
material sources for production; Implement a number 
of related sales solutions to boost consumption; 
Research, develop new lines of products that meet 
tastes of all ages, with reasonable pricing; Focus on 
reducing unnecessary expenditures to concentrate 
resources for products development, sales, brand 
promotion; Aim for green and sustainable production.     

- Regarding 2023 tasks, VBA will concentrate on 
important ones to support its members, especially 
making petitions to the Government to stabilise 
Special consumption Tax (ScT) policy, streamline 
export and import procedures, reduce the amount of 
paper documents, orienting to future online customs 
service, have flexible credit policy, stable interest to 
support businesses; proactively participate in policy 
making related to the industry, such as: petition to 
delay the promulgation of ScT Law project; stretch out 
the planned increase of ScT as well as exclude sugary 
drinks from list of subjects under ScT. Coordinate with 
the National Assembly TV to organise conference 
on publishing Report on Impact Assessment of ScT 
increase on alcoholic beverage sector in new normal 

condition; businesses’ contribution to economy 
development and businesses’ social responsibility. 
Coordinate with consultants, related organisations 
to prepare data, petition contents for participation in 
policy making.

- VBA in cooperation with its members to 
continue monitoring and commenting on 
inadequacies related to extended producers 
responsibilities of recycling, , exporter/importer’s 
packaging (EPR), such as: recycling cost norms Fs 
(F = R x V x Fx), or, for a number of products with 
high economic value, there should be obligation 
for recycling (aluminium can)...

- Develop industry database, conduct surveys, 
collect statistics and information for participation in 
policy recommendations and communications...

- Take part in petitioning on other important 
policies, including: Vietnam Technical Standard 
for non-alcoholic and alcoholic drinks, replacing 
QCVN/2010/BYT, in conjunction with Ministry 
of Industry and Trade (MoIT), Ministry of Health; 
Vietnam Technical Standard for artisan liquor, in 
conjunction with MoIT.

- Build up industry image; Issue of environment, 
sustainable development;

- Policies related to food safety, nutrition labeling, 
administrative procedures, customs, promotion and 
advertisement, digital transformation...

- In response to the national program “One 
commune One product” (OCOP) for 2022-2025, VBA 
is developing project to improve State management 
upon unrecorded alcohol.

- Promote Corporate Social Responsibilities 

the BeVerAge industry - 
eArly forecAst And tAsks 
deployment for 2023
Right after the end of 2022, the Vietnam Beer-Alcohol-Beverage 
Association (VBA), has already started implementing 2023 plan and 
objectives. With the realisation that the year 2023 will continue with a 
lot of challenges, the industry soon took measures to adapt with new 
situation, trying to exploit results achieved last year.
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(CSR) activities of the industry and its members: 
social  welfare, responsible drinking, drink culture 
development, alcohol and traffic safety...

- VBA always considers its members development 
as the core, each of VBA’s activity is centered around 
its members’ benefits; Continue to strengthen 
relationship with members, update information 
timely and periodically on VBA’s activities to members; 
Expand coordination with members; Enhance 
members status; Continue to enlarge its membership 
and develop member network all over the country 
with quality at the forefront. 

- Open 01 new column on: vba.com.vn, so that its 
members could directly reflect their hardships while 
fulfilling State policies obligation.

- Organise annual regional conferences to share 
and exchange information, as well as strengthen 
connection between VBA and members, between 
members and members.

- VBA continues cooperate with key and 
reputable media agencies for VBA and industry’s 
communication.

Develop English version for the website: vba.
com.vn.

Continue to improve the printed magazine’s 
content, format; Promote media works via: vba.com.
vn, douongvietnam.vn and social networks, improve 
Vietnam Beverage Magazine’s brand and reputation. 
Well implement communication campaigns to 
provide quality information in timely manner and in 
both English-Vietnamese to members.

- Strengthen training, focus on video making, 
recruit additional staff, journalists, increase 
cooperation with reputable experts, journalists, 
scientists in different fields and collaborators from 
business members.

- Following success of previous writing contest, 
in 2023, VBM continues to organise the contest 
“Vietnam Beverage industry and green economy, 
circular economy”. In which, VBM will cooperate 
with businesses to organise “Green writing camp” for 
journalists, writers to visit and write on the topics of 
sustainable development, green production...

- Continue to coordinate with Media Center, MoIT 
TV to develop television plan for “Vietnamese people 
priotize using Vietnamese products” to be played on 
VTV1, Vietnam Television.

- Boosting the organisation of in-depth dialogues 
on branding, policies, market, green production; 
friendly sport events, gala... 

- Introduction and launch of Vietnam Beverage 
Industry’s Journalist Club.

Focus on and strengthen data base development, 
analysing, forecasting and communicating on the 
industry’s production and trade situation.

Conduct quarterly and yearly reports on the 
industry for stakeholders.

Conduct researches as demanded by VBA and 
other stakeholders.

Continue to coordinate trade promotion activities 
through the organisation of and participation in 
domestic and foreign fairs, exhibitions, festivals, 
focus on quality and practicality to improve trade 
promotion results. 

Organise trading activities, promote trade and 
expand connections between members and foreign 
partners to enhance export and import.

Implement annual activities: Spring Beverage 
Fair in Hanoi, and International Foods and Beverage 
Exhibition in Ho Chi Minh City.

Organise seminars, conferences, and training 
courses, updating valuable information to members.

In the framework of 2023 International 
Exhibition in Vietnam, VBA will cooperate with other 
organisations to hold expertise conferences.

Expectedly, in 2023, VBA will organise delegation 
of members’ staff to attend International Exhibition 
in Thailand, Korea, and Japan...

Organise training classes, conference to update 
members on policies related to the industry. 
Organise in-depth training courses on technology, 
management, regulation and maintain classes on 
digital transformation and e-commerce. 

Continue to strengthen relationship with 
State agencies, partners, domestic and foreign 
organisations.

In order for the industry in general, and VBA’s 
operation in particular, to achieve the set goals 
and plan, VBA’s Office wishes to continue to receive 
close attention, cooperation from State agencies, 
Government Office, NA Office, associations, 
organisations, news agencies, experts, scientists, 
especially members’ companionship. n
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nhiều vụ ngộ độc methanol nặng

Thời gian gần Tết, hầu như ngày nào Trung tâm 
chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận nhiều 
ca ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng hôn mê 
sâu, xuất huyết tiêu hoá, xơ gan… Đáng nói, nhiều 
ca ngộ độc methanol trong tình trạng rất nặng, nguy 
kịch. Thậm chí, có bệnh nhân nghiện rượu nhiều 
năm, đã mắc xơ gan cổ chướng, tiểu đường, nhưng 
hàng ngày vẫn uống rượu.

Đáng báo động là vụ ngộ độc rượu tại Thái Bình. 
Nhóm 7 người đã cùng uống loại rượu mà kết quả 
xét nghiệm phần rượu còn lại cho thấy có tới 58% 
là methanol - tức là cồn công nghiệp, chỉ có 1% là 
ethanol - rượu thông thường. Như vậy đây là một 
loại rượu “rởm” được tạo ra từ cồn công nghiệp đã 
pha loãng một phần. “Anh N.V.M. là trường hợp 
nhập viện đầu tiên bị hôn mê, tụt huyết áp, co 
giật, nhiễm toan chuyển hóa rất nặng, nồng độ 
methanol trong máu tới 134 mg/dL. Bệnh nhân vẫn 
hôn mê, phải lọc máu cấp cứu, dùng thuốc giải độc, 
tiên lượng rất nặng”, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên 
- Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch 
Mai cho biết.

Những người cùng uống còn lại không có biểu 
hiện gì, sau khi được biết có người bị ngộ độc nặng 
đã đi khám kiểm tra bằng các xét nghiệm cơ bản ở 
bệnh viện gần nhà thấy kết quả bình thường. Tuy 
nhiên, Trung tâm chống độc đã tư vấn cần khẩn cấp 

đến trung tâm để khám và lấy máu xét nghiệm. Kết 
quả là ngay trong đêm sau khi anh N.V.M nhập viện, 
4 người khác cùng uống đã được kiểm tra tại Trung 
tâm chống độc, mặc dù không có biểu hiện gì đặc 
biệt, nhưng trong số này có 2 người có nồng độ cồn 
methanol trong máu cao, bắt đầu gây rối loạn trong 
máu, 2 người cùng đi có nồng độ cồn thấp ở mức 
không ảnh hưởng sức khỏe. May mắn 2 bệnh nhân 
tiếp theo này đã được nhập viện cấp cứu kịp thời, 
được lọc máu cấp cứu và dùng thuốc giải độc, tránh 
được các hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, còn 2 người 
nữa vẫn chủ quan không tới Trung tâm chống độc 
kiểm tra hoặc gửi máu tới xét nghiệm.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng vừa 
tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam (61 tuổi, 
Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng ngừng tim 
phổi. Trước khi nhập viện, bệnh nhân uống nhiều 
rượu. Sau khi thực hiện các khám xét lâm sàng và 
xét nghiệm, các bác sĩ khoa Hồi sức nội và chống 
độc đã nhanh chóng tiếp cận, nghĩ đến khả năng 
ngừng tuần hoàn, toan chuyển hóa khả năng do 
ngộ độc methanol. Bệnh nhân đã được thở máy, lọc 
máu liên tục, điều chỉnh toan kiềm, điện giải, định 
lượng độc chất, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ngộ 
độc methanol cấp (cồn công nghiệp) mức độ nặng 
(nồng độ methanol 78,13 mg/dl).

Một bệnh nhân nữ 59 tuổi, sống tại thành phố 
Hồ Chí Minh, khi ra miền Bắc đêm 31/01 thì biểu 
hiện ngộ độc ngay sau khi máy bay hạ cánh, sau 
đó chuyển sang hôn mê, tụt huyết áp, nồng độ 

n aN NhIêN (Tổng hợp)

Vấn Đề    hôm nay

         giA tăng tình trạng 

ngộ độc rượu
Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu tiêu thụ 
bia rượu, thực phẩm phục vụ cho các buổi liên hoan, hội hè ngày càng 
gia tăng. Mặc dù đã có nhiều lời cảnh báo về tác hại của tình trạng ngộ 
độc rượu (methanol cồn công nghiệp) đối với sức khỏe, đặc biệt là dịp 
cuối năm nhưng không ít người vẫn phớt lờ, tiếp tục lạm dụng rượu, sử 
dụng rượu không rõ nguồn gốc, chất lượng để rồi rước họa vào thân.
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methanol trong máu 171mg/dL và đang được điều 
trị, tiên lượng cũng rất nặng.

Ở các bệnh viện tỉnh, thành, bệnh viện Bãi Cháy 
(Quảng Ninh) thông tin, trong 5 ngày nghỉ Tết 
Nguyên đán, cơ sở này đã tiếp nhận cấp cứu nội soi 
cho 13 bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ 
tĩnh mạch thực quản, ổ loét dạ dày liên quan đến 
rượu, bia. 

Một trường hợp khác là bệnh nhân 36 tuổi, sau 
nhiều năm sinh sống và làm việc ở Bến Tre, năm nay 
về quê Lào Cai ăn Tết. Vui vì gặp gỡ bạn bè, người 
thân, nên bệnh nhân uống nhiều rượu, sau đó nằm 
bất động, rồi dẫn tới hôn mê và được người nhà đưa 
vào bệnh viện tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vừa tiếp 
nhận điều trị bệnh nhân nam  G.S.V 30 tuổi tỉnh Đắk 
Lắk được chẩn đoán bị ngộ độc do Methanol (cồn 
công nghiệp) trong rượu. Bệnh nhân nhập viện 
trong tình trạng phù nề, hôn mê, bất tỉnh.

Ngày 13/2, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ ghi 
nhận một bệnh nhân nam 60 tuổi sau khi uống 
rượu bị đau đầu, nhịp tim nhanh, thị lực giảm, bác 
sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu methanol. Kết quả xét 
nghiệm khí máu cho thấy tình trạng toan chuyển 
hóa (acid máu) nặng. Kết quả chụp CT sọ não 
đánh giá tổn thương thần kinh, xác định bệnh 
nhân bị phù gai thị, tổn thương thần kinh thị giác 
do ngộ độc methanol. Sau lọc máu, người bệnh 
tỉnh, hết đau đầu nhưng còn nhìn mờ, không đọc 
được chữ.

Cần tìm hiểu nguồn gốc,  
xuất xứ rượu

Theo BS Nguyễn Trung Nguyên, ngộ độc rượu 
có thể xảy ra trong các tình huống uống rượu chứa 
methanol, rượu không rõ nguồn gốc. Rất nhiều trường 
hợp, đặc biệt là người trẻ tuổi, uống nhiều rượu nhưng 
không ăn, gây ra tình trạng “no giả” thấy có cảm giác 
bụng no nhưng rỗng, không có năng lượng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp do uống quá nhiều rượu, 
cơ thể không thể dung nạp được dẫn tới nôn nhiều, từ 
đó gây ra tình trạng tụt huyết áp, suy thận, mất nước, 
thậm chí là gây ảnh hưởng dạ dày, thực quản…

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, ngoài 
hạn chế uống rượu, việc ăn đầy đủ khi uống rượu 
cũng rất quan trọng, nên ăn đồ có nguồn gốc từ tinh 
bột. Trường hợp uống nhiều, mất khả năng kiểm 
soát thì cần phải dừng lại ngay, không uống thêm.

Với trường hợp say rượu, để tránh ngộ độc và 
nguy hiểm đến tính mạng, cần phải kê gối thấp cho 
bệnh nhân nằm nhằm làm nôn hết rượu ra. Nếu 
bệnh nhân ngủ thì cần đánh thức dậy, cho ăn cháo 
loãng để tránh bị hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân 
lâu không tỉnh hoặc không ăn uống được gì hoặc 
cứ ăn vào là nôn thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế để 
được xử trí kịp thời. Đồng thời, khi người thân say 
rượu không nên cho uống những loại thuốc có tác 
dụng bổ gan để giải độc rượu. Không nên uống thêm 
vitamin B1, B6, acid folic… để làm giảm đau đầu khi 
say, bởi sẽ có hại cho gan. Paracetamon, aspirin và 
một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu 
sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường 
tiêu hóa.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tốt - khoa Hồi sức nội 
và chống độc, Trung tâm Hồi sức, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, trên thị trường hiện nay có rất 
nhiều các loại rượu giả, rượu lậu, rượu tự pha đang 
được lưu hành tự do dẫn đến tình trạng ngộ độc 
rượu. Qua phân tích từ các vụ ngộ độc rượu cho 
thấy, rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là 
nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc. Đây là loại 
ngộ độc rất nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, nếu 
không được nhập viện, điều trị kịp thời, nguy cơ tử 
vong ở mức rất cao, một số trường hợp may mắn 
được cứu sống có thể đối mặt với di chứng thần 
kinh, hỏng thị giác.

Để phòng tránh ngộ độc rượu chứa cồn công 
nghiệp methanol, BS. Nguyễn Trung Nguyên cho 
biết: “Về nhận diện, methanol rất giống với rượu 
ethanol thông thường, thậm chí còn ngọt, dễ uống 
hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác 
giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn. Trong những 
ngày tết hoặc vui xuân như thế này, khi bệnh nhân 
đã uống phải rượu chứa cồn công nghiệp methanol 
nhưng lại uống tiếp các bữa rượu thông thường thì 
do hiện tượng ethanol làm trì hoãn việc gây độc của 
methanol, sẽ không thể biết lúc nào tình trạng ngộ 
độc methanol mới phát tác, và chắc chắn sẽ bị ngộ 
độc, vấn đề khó là khi tình trạng ngộ độc xuất hiện 
chậm sau nhiều ngày thì rất dễ nhầm với nhiều bệnh 
lý khác như bệnh mắt, bệnh khó thở, tai biến mạch 
não,... dẫn tới bị bỏ sót và chữa muộn, chữa không 
đúng, dẫn tới bị tử vong hoặc di chứng mù, hôn mê 
đáng tiếc. Người dân cần hạn chế tối đa và khi mua 
rượu uống cần chọn các sản phẩm có nguồn gốc 
chất lượng rõ ràng, có tem nhãn đầy đủ về thành 
phần và thông tin nhà sản xuất.n
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Vấn Đề     hôm nay

Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Luật 
PCTHCRB do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 
thông qua ngày 14/6/2019 và Nghị định 100 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 
đã song hành đi vào cuộc sống, tạo thành hành lang pháp 
lý chặt chẽ với chế tài xử phạt nghiêm minh có tính răn đe, 
bước đầu thu được hiệu quả trong công tác đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Sau 3 năm thực hiện, Luật PCTHCRB có một số mặt 
tích cực. Giúp người dân hiểu được khi lạm dụng sẽ gây 
nên những hậu quả không tốt trong văn hóa, cuộc sống, 
gia đình. Từ thực tế cuộc sống hiện nay, từ hiệu quả của 
Luật cần đánh giá một cách toàn diện tác động của Luật 
đối với đời sống xã hội, mặt được và chưa được cũng cần 
phải có nghiên cứu thực tế hơn và cải tiến, sửa đổi để Luật 
mỗi ngày phát huy một cách hiệu quả tốt đẹp hơn”, PGS.
TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước 
giải khát Việt Nam (VBA) cho biết.

Với làn sóng mạnh mẽ từ những thông điệp “Đã uống 
rượu bia thì không lái xe”, trong năm đầu tiên áp dụng Luật, 
số người chết do tai nạn giao thông giảm xuống dưới 7.000 
người/năm. Đáng mừng hơn con số này liên tục được đẩy 
lùi qua 3 năm trở lại đây với sự ra đời của Nghị định 123 
sửa đổi, bổ sung những hạn chế của Nghị định 100 của 
Chính phủ. Cùng với đó là sự kiên quyết xử lý thường xuyên 
các tài xế vi phạm trên các tuyến đường trong suốt 3 năm 
qua của lực lượng cảnh sát giao thông đóng vai trò then 
chốt trong kéo giảm các vụ tai nạn giao thông có nguyên 
nhân do rượu, bia qua các năm.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao 
thông, Cục Cảnh sát giao thông: Lực lượng cảnh sát giao 
thông đã đồng bộ triển khai cả về phương tiện kỹ thuật, 

nghiệp vụ để kiên quyết xử lý các vi phạm về nồng độ 
cồn và xử lý rốt ráo ngay trong đợt Tết Quý Mão 2023. 
Trong 7 ngày Tết lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 
rất quyết liệt, trung bình mỗi ngày có trên 1.100 trường 
hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Cùng với chế tài xử phạt, sự quyết tâm, nỗ lực và 
sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địa 
phương trong công tác tuyên truyền, triển khai các biện 
pháp đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có Luật 
PCTHCRB và Nghị định 100 đã tạo nên tác động, hiệu 
ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần điều chỉnh nhận thức, 
hành vi của người dân khi tham gia giao thông. 

Sau 3 năm, Luật đã tác động thế nào đến xã hội? Và 
hiệu quả mang lại như thế nào. Cùng PGS.TS Phạm Việt 
Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và 
Phòng chống chấn thương, Đại học Y tế Công cộng bàn 
luận về vấn đề này.

đây là lần đầu tiên Việt nam có một luật điều chỉnh 
đầy đủ, hoàn chỉnh đối với vấn đề phòng, chống tác hại 
của rượu, bia. đồng thời, đây cũng là đạo luật khó do liên 

n aNh NgUyêN (tổng hợp)

           luật phòng, chống 
Tác HạI củA RƯợU, BIA 
           sAu 3 năm đi Vào cuộc sống

Việc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật PCTHCRB) có hiệu lực từ ngày 
1/1/2020 được xem là biện pháp cấp thiết để góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực 
do tác hại của rượu, bia gây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội; bảo 
đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, sự ra đời của Luật góp phần 
không nhỏ trong việc hạn chế các vụ tai nạn giao thông do uống bia, rượu gây ra. 
Đây là đạo luật liên quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng của người dân Việt Nam. 
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quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng của người dân. Sau 
3 năm đi vào cuộc sống, ông đánh giá như thế nào về tác 
động của Luật với xã hội?

Đây là một luật rất văn minh, là 1 trong đạo luật đầu 
tiên của Việt Nam kiểm soát hành vi đem lại những điều 
không có lợi tới sức khỏe người dân. Sau 3 năm luật đi 
vào cuộc sống đã mang lại nhiều yếu tố tích cực cho 
sức khỏe của người dân Việt Nam. Là đơn vị nghiên cứu, 
chúng tôi nhìn thấy một điều rất rõ ràng là thói quen sử 
dụng rượu bia khi tham gia giao thông của người dân đã 
có sự thay đổi tích cực. Người lái xe từ chối uống rượu bia 
khi tham gia giao thông hoặc sử dụng phương tiện khác 
nếu có nhu cầu muốn sử dụng rượu bia.

Rõ ràng khi luật ra đời chúng ta đã thấy hiệu quả rõ 
rệt khi số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ 
cồn giảm qua các năm. Vậy công tác tuyên truyền, phổ 
biến, triển khai đóng vai trò như thế nào trong suốt 3 
năm qua?

Đây là công tác đã được nhà nước và các cơ quan liên 
quan thực hiện rất tốt. Khi Luật ra đời vào năm 2020, Nghị 
định 100 cũng được ban hành ngay sau đó. Tuy nhiên thời 
điểm đó, Việt Nam và các nước trên thế giới vướng vào 
đại dịch Covid-19, do đó bị ngắt quãng chậm đi một chút. 
Việc đưa chế tài xử phạt vi phạm an toàn giao thông liên 
quan đến uống rượu bia và lái xe được nâng cao về mặt 
hình phạt, đồng thời việc tuyên truyền của các cơ quan 
chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, 
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia được tuyên truyền rất 
nhiều trên các kênh truyền thông. Việc gia quân và xử lý 
các vi phạm cũng được tuyên truyền rộng khắp trên toàn 
quốc. Bên cạnh đó có rất nhiều các biện pháp kỹ thuật như 
hệ thống máy đo nồng độ cồn, các hệ thống trên đường là 
những giải pháp được các cơ quan chức năng về kiểm soát 
nồng độ cồn thực hiện rất tốt.

Trong quá trình thực thi luật, theo ông còn những bất 
cập gì mà chúng ta cần sửa đổi?

Chúng ta vẫn cần phải nâng cấp hơn nữa, nhất là việc 
kiểm soát nồng độ . Hiện nay mới chỉ kiểm soát theo chiến 
dịch. Một năm chỉ thực hiện được 1 vài đợt ra quân mạnh 
mẽ bởi bình thường sẽ không có lực lượng để thực hiện 
được những điều này. Bên cạnh đó, ở Việt Nam qua các 
năm 2021, 2022, một số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm 
trọng liên quan đến nồng độ cồn mà chế tài xử phạt mới 
dừng lại ở việc phạt tiền hoặc giữ bằng lái. Đó là những 
điểm còn hạn chế.Việc thay đổi một đạo luật không nhất 
thiết phải làm ngay, cần có thời gian sau khi triển khai rộng 
rãi hơn, thay đổi được ý thức hơn thì mới bắt đầu chỉnh 
sửa, hiệu chỉnh sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.

Luật PCTHCRB không chỉ tập trung vào việc phòng, 
chống uống rượu bia và lái xe mà còn có nhiều quy định 
quan trọng khác để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng uống 
rượu bia đối với sức khỏe và kinh tế, đặc biệt tình trạng sử 
dụng rượu bia ở Việt Nam đang ngày càng tăng cao.

Thực tế có thể dễ dàng bắt gặp tình trạng những 
quán rượu bia vào giờ tan tầm hoặc lúc nửa đêm rất 
đông khách. Mặc dù Luật đã quy định về kinh doanh 
rượu bia nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, phải chăng 
là chế tài chưa đủ mạnh?

Trong Luật PCTHCRB ở Việt Nam có rất nhiều biện 
pháp, trong đó biện pháp để kiểm soát việc uống rượu 
và lái xe là một trong nhiều biện pháp và chúng ta đang 
thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, ngoài ra còn các biện pháp 
khác như quảng cáo, khuyến mại rượu bia gần như chưa 
có hoạt động gì hay biện pháp quản lý về giờ uống mới 
chỉ quy định nên làm còn trên thực tế chưa có thông tư, 
biện pháp hay cơ quan nào kiểm soát. Do vậy, tình trạng 
uống rượu bia ở vỉa hè, thời gian uống muộn hay uống 
quá say vẫn còn tồn tại.

Hiện nay tình trạng người dân uống rượu, bia khi 
tham gia giao thông vẫn ở mức cao, tình trạng cán bộ, 
công chức, viên chức uống rượu, bia trước và trong khi 
làm việc vẫn tồn tại. Tỷ lệ người dân nhập viện vì ngộ 
độc rượu vẫn diễn ra phổ biến. Vậy để gia tăng hiệu quả 
thực hiện Luật cũng như tạo sự răn đe, chúng ta cần 
làm gì trong thời gian tới?

Để thay đổi thói quen sử dụng rượu bia hay văn hóa 
sử dụng rượu bia cần có thời gian. Chúng ta đã làm rất 
tốt trong mảng về an toàn giao thông, đã thay đổi rất tốt. 
Tuy nhiên trong dịp Tết Nguyên đán 2023, trong 7 ngày 
ra quân mạnh mẽ có hơn 80.000 trường hợp vi phạm. Đó 
chỉ là những trường hợp bị bắt còn nhiều trường hợp khác 
thì không kiểm soát được. Do vậy tình trạng sử dụng rượu 
bia khi lái xe mặc dù có sự thay đổi nhưng vẫn còn tồn tại 
nhiều. Tình trạng uống rượu bia trong giờ làm việc cũng 
còn tồn tại. Bên cạnh chế tài của nhà nước về xử phạt 
của các cơ quan chức năng thì các cơ quan hay người 
dân cần nâng cao ý thức, tuyên truyền từ phía gia đình và 
cộng đồng cũng cần được đẩy mạnh.

Ngoài ra, tình trạng ngộ độc rượu bia xảy ra rất nhiều. 
Tại Việt Nam, rượu bia có 2 nguồn cung cấp là từ các nhà 
máy sản xuất rượu bia mang tính chính thống và nguồn 
rượu tự nấu rất phổ biến. Để thay đổi tình trạng ngộ độc, 
chất lượng rượu hay việc sử dụng thì việc kiểm soát rượu 
tự nấu là những việc cần phải làm trong thời gian tới.

Nếu như trước đây, rượu bia thường được dùng chủ 
yếu trong các dịp lễ tết, hội hè thì ngày nay rượu bia 
được sử dụng rộng rãi hơn và không ít người còn có 
thói quen sử dụng như một loại đồ uống hàng ngày. 
Thiết nghĩ mỗi người dân cần có nhận thức đúng đắn 
về những ảnh hưởng và hậu quả mà rượu bia gây ra để 
từ đó mỗi người phải tự thay đổi từ suy nghĩ đến hành 
động, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người nâng 
cao ý thức và trách nhiệm trong việc sử dụng rượu bia 
một cách hợp lý và an toàn. Đã đến lúc chúng ta cần 
nói không với lạm dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe cho 
bản thân, gia đình, cộng đồng và ngăn ngừa các hệ lụy 
mà rượu bia gây ra. n
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từ những con số biết nói
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết tình hình TTATGT 

năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Uỷ 
ban ATGT Quốc gia tổ chức mới đây cho biết, năm 
2022, Cơ quan Cảnh sát giao thông và Cảnh sát điều 
tra các cấp đã khởi tố 4.939 vụ TNGT và 4.937 bị can.

Năm 2022, cả nước đã xảy ra một số vụ TNGT 
đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều 
người, gây bức xúc trong xã hội. Trong đó, Gia Lai 
4 vụ; Thanh Hóa xảy ra 4 vụ; Thừa Thiên Huế xảy ra 
3 vụ; Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Bình mỗi địa 
phương xảy ra 2 vụ; Các tỉnh Bình Định, Bình Dương, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Hà 
Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Sơn La và 
Tiền Giang mỗi địa phương xảy ra 1 vụ.

Đáng chú ý là vụ TNGT tại Gia Lai ngày 9/2/2022 
làm 6 người tử vong; vụ TNGT đường thủy tại Quảng 
Nam ngày 26/2/2022 làm 17 người tử vong. Đây cũng 
là vụ TNGT gây thiệt hại về người nhiều nhất trong 
vài năm trở lại đây. Tiếp đó là vụ TNGT tại Hòa Bình 
ngày 4/6/2022 làm 3 người chết, 1 người bị thương, 
nguyên nhân do xe tải chở quá tải trọng lật đè lên ô 
tô con. Một vụ TNGT nghiêm trọng khác xảy ra vào 
tối 9/11 tại Huế giữa một xe khách ô tô giường nằm 
với xe ô tô tải chạy hướng ngược lại khiến 2 người đi 
xe khách tử vong, 13 người khác bị thương. Nguyên 
nhân tai nạn do tài xế điều khiển xe khách đi không 
đúng làn đường quy định.

Phân tích nguyên nhân các vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng, theo điều tra sơ bộ ban đầu, nhiều 
nhất là lỗi đi không đúng phần đường, làn đường 
quy định 7 vụ; Không chú ý quan sát 6 vụ; Sử dụng 
rượu, bia 5 vụ; Vi phạm tốc độ 4 vụ... Bên cạnh đó, tình 

trạng thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô khi chưa 
đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe diễn biến rất phức 
tạp. Hoặc một số cơ sở ở khu vực miền núi phía Bắc 
có sự buông lỏng trong công tác đào tạo, sát hạch lái 
xe. Cùng những bất cập hạ tầng giao thông, thiếu hệ 
thống biển báo, thiếu đèn tín hiệu giao thông hay tầm 
nhìn bị hạn chế do cây cối, nhà cửa che khuất… cũng 
được xem là những nguyên nhân phổ biến của nhiều 
vụ TNGT nghiêm trọng tại một số địa phương…

Cũng theo báo cáo của của Uỷ ban ATGT Quốc 
gia, thực tế cho thấy, ý thức tham gia giao thông của 
người dân khi lưu thông qua các nút giao chưa tốt, 
khi thiếu chú ý quan sát, chạy với tốc độ cao, không 
nhường đường cho phương tiện ở đường ưu tiên... 
Đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều điểm giao cắt trên 
các tuyến đường bộ được đánh giá là điểm đen tiềm 
ẩn xảy ra TNGT.

Nhìn lại các con số và những nguyên nhân 
trên có thể thấy, sau 3 năm đi vào cuộc sống, Luật 
phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 
với mức phạt tăng nặng gấp nhiều lần đã góp phần 
ngăn chặn các vi phạm do sử dụng rượu bia gây ra 
TNGT. Cụ thể, nếu năm 2019 hàng loạt các vụ TNGT 
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đều liên quan đến 
việc lái xe sử dụng rượu bia. Kể từ ngày 1/1/2020, 
khi Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị 
định 100 có hiệu lực, cùng sự quyết liệt của cơ quan 
chức năng đã tạo hiệu ứng lan truyền trong xã hội. 
Năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí 
(giảm trên 10%), số người chết vì TNGT giảm còn 
6.646 người/năm. Năm 2021, 2022 đều giảm cả 3 
tiêu chí. Bên cạnh đó, Luật cũng đã đem lại những 
chuyển biến tích cực đến ý thức của người điều 

n KhaNg Vũ

Chính sáCh    cuộc sống

         Xây dựng Văn hóA 

giAo thông An toàn 
        Bằng thượng tôn pháp luật
Tai nạn giao thông (TNGT) với những con số không ngừng gia tăng, gây 
thiệt hại  về sức khỏe, tính mạng và an ninh trật tự đang trở thành vấn nạn 
nhức nhối toàn xã hội. Và để ngăn chặn vấn nạn này, cần thiết phải lan tỏa 
văn hóa giáo thông bằng sự thượng tôn pháp luật ngay từ mỗi gia đình.
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khiển phương tiện và cho xã hội. Cụ thể, người dân 
đã có ý thức hơn trong thực hiện nguyên tắc “đã 
uống rượu bia thì không lái xe”. 

Quyết liệt đề cao thượng tôn pháp luật
Dự báo về tình hình ATGT năm 2023, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhu 
cầu vận tải và mức độ tham gia giao thông của Nhân 
dân trong năm nay sẽ tiếp tục tăng cao, đặt ra nhiều 
thách thức phức tạp hơn, đòi hỏi sự tập trung và nỗ 
lực lớn hơn trong công tác bảo đảm TTATGT.

Theo đó, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã 
ban hành Kế hoạch số 506/2022 triển khai thực hiện 
Năm An toàn giao thông 2023, chủ đề “Thượng tôn 
pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. 
Đồng thời, tổ chức Lễ ra quân phát động năm An 
toàn giao thông 2023 với 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa 
giao thông an toàn; Giảm TNGT từ 5 - 10% cả về số 
vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục 
tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông 
chính, đầu mối giao thông trọng điểm, tại những đô 
thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Để đạt được các mục tiêu trên, ông Nguyễn Văn 
Thắng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản 
lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự 
ATGT nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật” 
tạo động lực để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

người 
tham gia 

giao thông tự 
giác chấp hành pháp luật 

về ATGT, tuân thủ hiệu lệnh và 
hướng dẫn của lực lượng chức năng, 

từng bước xây dựng văn hóa giao thông an 
toàn cho cả xã hội.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan 
cũng cần tăng cường công tác tổ chức giao thông 
hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý điểm ùn tắc 
giao thông, điểm đen về TNGT; rà soát bổ sung đầy 
đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, thiết bị cảnh báo 
phản quang tại các nút giao thông, đoạn đường có 
độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, 
có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng chống 
ùn tắc giao thông... Bên cạnh đó, các địa phương 
có đường sắt đi qua khẩn trương chỉ đạo triển khai 
các giải pháp đảm bảo ATGT tại những vị trí giao cắt 
giữa đường bộ và đường sắt; không để xảy ra TNGT 
đường sắt trên địa bàn; nâng cao năng lực, chất 
lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu 
đi lại của người dân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân 
liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng 
giá vé trái quy định, tăng cường khai thác, sử dụng 
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để 
kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ về giải pháp để xây dựng văn hoá giao 
thông an toàn, ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn 
phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho rằng, các bậc phụ 
huynh, ông bà, cha mẹ nói riêng và những người 
trưởng thành sẽ trở thành những tấm gương mẫu 
mực trong việc chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng 
các quy định pháp luật về trật tự ATGT. 

“Để mỗi người là “hạt nhân đỏ” chia sẻ lan tỏa các 
thông điệp về ATGT ngay trong gia đình và cộng đồng 
đơn giản như việc đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn 
hoặc dùng các thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô, 
xe máy... đã uống rượu bia không lái xe và các quy tắc 
giao thông khác”, ông Minh nhấn mạnh.n

các lực lượng ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự 
dịp tết nguyên đán Quý mão.  ảnh: tL
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DoAnh nghiệp    - thương hiệu

Có thể nói, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước 
giải khát Sài Gòn (SABECO - mã ck: SAB) là 
thương hiệu nổi bật lên như một điểm sáng trong 
nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, thực hiện tái 

cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ và gặt hái thành 
quả tích cực. Năm 2022 là năm đầu tiên SABECO chuyển 
sang giai đoạn 2 của công cuộc chuyển đổi, doanh nghiệp 
tập trung vào 6 trụ cột chính, gồm: Bán hàng, thương hiệu/
tiếp thị, sản xuất, chuỗi cung ứng, con người và mở khóa. 
SABECO đạt tăng trưởng tích cực trở lại so với năm ngoái. 
Khi mới chỉ qua 9 tháng của năm 2022, SABECO đã hoàn 
thành tới 97% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, doanh 
thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 24.950 tỷ đồng 
(tăng 44% so với cùng kỳ) và 4.400 tỷ đồng (tăng 75% so 
với cùng kỳ năm 2021). Theo báo cáo tài chính hợp nhất 
quý 4/2022, SABECO ghi nhận doanh thu đạt hơn 10.029 tỷ 
đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021 (9.090 tỷ đồng); 
lợi nhuận gộp đạt 2.814 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 
(2.492 tỷ đồng); doanh thu tài chính tăng 24% từ 262 tỷ lên 
324 tỷ đồng. Trong kỳ, SAB ghi nhận chi phí tài chính cao 
gấp 3 lần cùng kỳ từ 10 tỷ lên hơn 31,5 tỷ; chi phí bán hàng 
cũng tăng mạnh từ 947 tỷ lên tới 1.612 tỷ đồng - chủ yếu 
do chi phí quảng cáo tiếp thị khuyến mãi cho quý bán hàng 
trước Tết. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế đạt 1.076 tỷ 
đồng, giảm 23% so với cùng kỳ (1.400 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của SABECO đạt 
35.235 tỷ đồng, tăng gần 33% so với năm 2021 (26.578 
tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.500 tỷ đồng 
(cùng kỳ lãi 3.929 tỷ đồng). Theo SAB, trong năm 2022, 
kết quả kinh doanh của SAB đã được cải thiện và cao hơn 
năm ngoái khi các hoạt động du lịch, dịch vụ đã được mở 
cửa trở lại sau dịch Covid-19. Nhiều chương trình hỗ trợ 
bán hàng thúc đẩy các hoạt động bán hàng cho các nhãn 
hàng... Tính cả năm 2022, SABECO đã chi 3.067 tỷ đồng 
cho quảng cáo và khuyến mại, tăng khoảng 870 tỷ so với 
năm trước.

Năm 2022, SABECO đặt mục tiêu đạt 34.791 tỷ đồng 

doanh thu thuần và 4.581 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 
Như vậy, SAB đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và 
vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính tới thời điểm ngày 
31/12/2022, tổng tài sản của SABECO là 34.465 tỷ đồng, 
tăng 13% so với đầu năm (30.487 tỷ)... 

Để đạt được những kết quả trên, SABECO đã thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, quan tâm đến đầu tư nâng công 
suất, cho ra mắt sản phẩm mới, các chương trình khuyến 
mãi, tri ân khách hàng, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện 
ý nghĩa, có sức lan tỏa lớn tới đông đảo người tiêu dùng... 
Ngay từ đầu năm 2022, SABECO khánh thành dự án mở 
rộng công suất nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 
triệu lít/năm, lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt 
trời tại các nhà máy bia giúp tiết kiệm 14% lượng điện tiêu 
thụ, với tổng chi phí đầu tư 91,7 tỷ đồng. Ngoài ra, một 
trong những “chìa khóa” hỗ trợ doanh nghiệp đạt thành 
quả tích cực trong doanh thu và lợi nhuận là dự án SABECO 
4.0 cùng chiến lược đầu tư trong sản xuất nhằm tối ưu hóa 
chi phí, hiệu suất.

Bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho trang thiết bị, 
nâng công suất tại một số nhà máy, SABECO còn luôn 
quan tâm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa danh mục 
sản phẩm. Tiêu biểu là sự kiện đánh dấu sự trở lại của 
dòng Bia Saigon Special huyền thoại được tổ chức vào tối 
29/3/2022 sau khi mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, 
dịch vụ... Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động được Bia 
Saigon triển khai trong năm 2022 nhằm mang đến những 
trải nghiệm thăng hoa cho người dùng nói chung và các 
tín đồ sành bia tại Việt Nam nói riêng. Tiếp đó là chương 
trình ra mắt dòng sản phẩm mới đầu tiên tại Việt Nam, đó 
là bia Saigon Coffee-Infused beer (Bia Saigon vị cà phê). 
Bước đột phá mới nhất của Bia Saigon được lấy cảm hứng 
từ sự kết hợp của hai loại đồ uống được yêu thích nhất tại 
Việt Nam là bia và cà phê. Tiếp theo là sự ra mắt của Bia 
Saigon Chill nhằm trẻ hóa thương hiệu Bia Saigon, gây ấn 
tượng với giới trẻ tại các sự kiện âm nhạc mùa hè, chiến 
dịch dịp lễ hội đặc sắc quy tụ ngôi sao trẻ hàng đầu. Tiếp 

Sau 2 năm gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và một số 
chính sách hạn chế đồ uống có cồn, bước sang năm 2022, các doanh nghiệp ngành  
Đồ uống nói chung và Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 
(SABECO) nói riêng lại thêm khó khăn do xung đột Nga - Ukraine khiến nguyên liệu 
đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song, nhờ các 
giải pháp đúng đắn, phù hợp nên SABECO đã vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng 
định sức chống chịu bền bỉ, bước đi thành công trong quá trình đổi mới của mình.
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nối thành công của bộ sưu tập “Bản sắc Việt” được Hội Kỷ 
lục gia ghi nhận, SABECO tiếp tục tung bộ sưu tập “63 là 
1” nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và đề cao tinh thần 
đoàn kết, đi lên cùng nhau của dân tộc Việt.

Song hành với các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
SABECO còn luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, 
luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững thông qua 
hợp tác 3 bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức 
xã hội. Tổng công ty đã phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
và Bộ VHTT&DL khởi xướng nhiều sáng kiến hỗ trợ Việt 
Nam phục hồi trong, sau Covid-19. Năm 2022, SABECO 
triển khai loạt dự án nhằm đồng hành cùng văn hóa, du lịch 
Việt Nam. Tiêu biểu, lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam tại 
Hàn Quốc 2022, lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng - Ók Om 
Bok, C Asean, triển lãm nghệ thuật Thailand CHAO 2022, lễ 
vinh danh nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương tại Nghệ An. Các hoạt 
động nhằm quảng bá và giới thiệu rộng rãi nét đặc trưng 
văn hóa, nghệ thuật, du lịch Việt Nam đến bạn bè, du khách 
quốc tế. Đồng thời, SABECO cũng thể hiện cam kết thúc 
đẩy sự phát triển của nền thể thao nước nhà thông qua hoạt 
động tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, 
đồng hành và tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia; 
hỗ trợ nâng cao năng lực cho các vận động viên xuất sắc 
thông qua chương trình “Việt Nam thắng vàng”. Phối hợp 
Bộ VHTT&DL, Bia Saigon đóng góp 5 tỷ đồng cho các hoạt 
động đào tạo, phát triển tài năng thể thao. Không dừng ở 
đó, doanh nghiệp còn là nhà tài trợ chính cho giải bóng đá 7 
người vô địch toàn quốc và quốc tế - Bia Saigon Cup 2022; 

đối tác hàng đầu của đội tuyển bóng đá quốc gia. Điều đó 
thể hiện nỗ lực của SABECO trong việc đưa thể thao Việt 
Nam đến gần hơn các thành tích quốc tế. 

Cũng trong năm 2022, SABECO trở thành đối tác chiến 
lược 3 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hai bên hợp tác 
tập trung vào lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao năng lực cho 
thanh niên, xây dựng lối sống lành mạnh và hoạt động phát 
triển bền vững trong cộng đồng. Trong khuôn khổ hợp tác, 
hai bên chung sức thực hiện sáng kiến cộng đồng thiết 
thực, tiêu biểu là dự án “Nâng bước thể thao và thắp sáng 
đường quê” góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường 
bền vững, an toàn cho người dân nông thôn; giải thưởng 
Lương Định Của, chuỗi chương trình tập huấn sức mạnh 
đổi mới sáng tạo nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng 
lực làm kinh tế cho thanh niên nông thôn.

Về mục tiêu năm 2023, SABECO cũng tập trung vào 
việc mở rộng thị trường cả trong nước và quốc tế; bên cạnh 
đó, sẽ tiếp tục xây dựng vững chắc danh mục sản phẩm 
đáp ứng xu hướng tiêu dùng, đồng thời tái cấu trúc hệ 
thống phân phối và hoàn thiện quy trình đưa sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng. SABECO cũng dự kiến sản lượng tiêu 
thụ năm 2023 sẽ phục hồi trở lại mức trước dịch Covid-19. 
Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước 
giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) vừa thông qua 
chủ trương triển khai đề xuất nâng sở hữu tại CTCP Tập 
đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) và Công ty CP Tập 
đoàn Bao bì Sài Gòn... Sau khi hoàn thành các thủ tục, hai 
công ty này sẽ trở thành công ty con của SABECO.  n
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ban tổ chức chương trình “cùng nhau làm nên tết” trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
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Khép lại một năm 2022, 
Larue luôn mang 
trong mình niềm 
tự hào khi là một 

thương hiệu đã đồng hành cùng 
người tiêu dùng Việt Nam trong 
hơn một thế kỷ. Trên tinh thần đó, 
trong các năm qua, Larue đã có 
nhiều hoạt động đóng góp cho 
sự phát triển của các địa phương 
nơi Larue có mặt và lan tỏa tinh 
thần yêu đời vượt mọi thử thách. 
Các hoạt động tiêu biểu như: 
tặng quà nhân dịp lễ và Tết cho 
các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn tại nhiều địa phương trên cả 
nước; hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho 
các hoạt động xã hội, hoạt động 
phòng chống dịch bệnh, cứu trợ 
bão lũ tại một số địa phương chịu 
ảnh hưởng trực tiếp như Đà Nẵng, 

Quảng Nam…; chuỗi chương 
trình “Đại nhạc hội Tết yêu đời” với 
một loạt hoạt động giải trí mới lạ 
và thú vị khuấy động không khí 
cuối năm và lan tỏa tinh thần yêu 
đời dành cho bà con tại các tỉnh 
Tây Nguyên và Đồng bằng sông 
Cửu Long; hay mới đây nhất là 
mang về Kỷ lục châu Á dành cho 
Tác phẩm nghệ thuật tái chế đầu 
tiên tại Đà Nẵng góp phần thu 
hút du lịch cuối năm và lan tỏa 
thông điệp phát triển bền vững.

Năm 2023, tiếp tục duy trì 
hành trình lan tỏa tinh thần yêu 
đời và mong muốn nâng cao 
trải nghiệm đáp ứng thị hiếu của 
người tiêu dùng, sau quá trình 
khảo sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, 
Larue chính thức khoác lên mình 
một diện mạo mới như sự tri ân 

đến những người tiêu dùng đã 
luôn ủng hộ và yêu thương nhãn 
hàng, đồng thời đánh dấu cho 
một hành trình đồng hành cùng 
với sự phát triển của Việt Nam. 

Được nghiên cứu và đánh 
giá, bình chọn bởi chính đại diện 
nhóm khách hàng sử dụng sản 
phẩm Larue, diện mạo mới này 
vẫn mang những màu đặc trưng 
đã làm nên tên tuổi của thương 
hiệu là màu vàng và xanh dương 
của ánh mặt trời và những ngọn 
sóng biển miền duyên hải với 
dòng bia Larue thường, màu 
xanh lục và màu bạc của đại ngàn 
cao nguyên với dòng bia Larue 
Special. Với đường nét hướng 
lên, thiết kế mới của Larue mong 
muốn mang đến năng lượng 
tích cực cùng một diện mạo vừa 

 Là một trong những 
thương hiệu được yêu mến 
nhất của HEINEKEN Việt 
Nam, Bia Larue không 
chỉ khẳng định được chất 
lượng hảo hạng mà còn ở 
những nỗ lực để trở thành 
thương hiệu bia đại diện 
cho tinh thần yêu đời. Chào 
đón một năm mới 2023 với 
nhiều điều tươi đẹp, ngày 10 
- 01 - 2023, Larue chính thức 
khoác lên mình dáng vẻ 
mới cùng người tiêu dùng 
“đón Tết yêu đời”.

chính thức khoác lên mình diện mạo mới… 
LArue LArue 

DoAnh nghiệp    - thương hiệu

đại diện heineken Việt Nam 
trao biểu trưng ủng hộ đồng 
bào đà Nẵng vượt qua lũ lụt.
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mạnh mẽ, vừa hiện đại, đồng thời  
đại diện cho chất lượng hảo hạng, 
và nguồn cảm hứng của mỗi sản 
phẩm mang thương hiệu Larue.

Đặc biệt, bộ ba huy chương 
được in trên mặt trước của bao 
bì mới là minh chứng cho cam 
kết trong duy trì của những giá 

trị cốt lõi từ năm 1909 của Larue, 
đó chính là chất lượng hảo hạng 
được duy trì đồng nhất trong 
từng sản phẩm, bí quyết giúp 
Larue nhận được sự tin yêu người 
tiêu dùng trên khắp Việt Nam. 

Chia sẻ về diện mạo mới này, 
bà Cao Vũ Hồng Nhung, Giám 
đốc Tiếp thị Ngành hàng Bia phổ 
thông - Công ty TNHH Nhà Máy 
Bia Heineken Việt Nam, đại diện 
thương hiệu bia Larue cho biết: 
“Từ khi có mặt cho đến nay, đội 
ngũ của Larue nỗ lực để duy trì 
chất lượng bia hảo hạng trong 
mỗi sản phẩm. Thông qua sự 
nghiên cứu và khảo sát kỹ lưỡng 
thị hiếu người tiêu dùng, Larue 
quyết định khoác lên diện mạo 
mới mạnh mẽ, hiện đại và trẻ 
trung hơn như một sự tri ân đến 
những người tiêu dùng đã luôn 
ủng hộ và yêu thương, mang 
trong mình tinh thần luôn hướng 
về phía trước và thay cho lời 
chúc mừng năm mới hướng đến 
những điều tươi đẹp”. 

P.V
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DoAnh nghiệp    - thương hiệu

Bia Hơi Hà Nội từ lâu 
đã là một thức uống 
yêu thích của người 
dân Thủ đô nói riêng 

và người Việt Nam nói chung. Tụ 
tập với bạn bè, đồng nghiệp sau 
giờ làm việc bên cốc bia hơi đã 
trở thành một nét văn hóa quen 
thuộc của người Hà Nội. Trong 
ký ức của nhiều người vẫn còn 
nguyên vẹn hình ảnh “xếp hàng 

dài” để mua những cốc Bia Hơi 
Hà Nội nửa lít, “ba hào bia, một 
hào lạc” đủ tạo nên một thú vui 
tao nhã. Trong thời bao cấp, mọi 
thứ đều thiếu thốn nhưng cốc 
Bia Hơi Hà Nội vẫn là thức uống 
trân quý mà nhiều người dân 
lựa chọn lúc bấy giờ. Đây cũng 
là hương vị mà nhiều người con 
Thủ đô xa quê luôn khao khát 
được thưởng thức và những 

người đặt chân đến Hà Nội coi 
đó là một trải nghiệm không thể 
bỏ qua.

Chủng men nguyên bản 
từ những năm 1890 

Chủng men có vai trò rất 
quan trọng trong quy trình sản 
xuất bia, thúc đẩy cho quá trình 
chuyển hóa dịch đường thành 
bia, tạo ra các mùi vị đặc trưng 

Bí quyết tạo nên  
hương vị độc đáo của 
bia hơi hà nội

Đại diện cho một nét văn hóa Hà Nội, Bia Hơi Hà Nội  
sở hữu những “bí quyết duy nhất – truyền thống trăm 
năm” làm nên một hương vị tuyệt hảo làm say đắm  
bao thế hệ người Việt Nam qua năm tháng.

bia hơi hà Nội là thức uống quen thuộc với nhiều thế hệ người yêu bia từ xưa đến nay.  ảnh: habEco
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cho sản phẩm. Tùy từng chủng 
men sẽ tạo ra các sản phẩm bia có 
các mùi vị khác nhau. Đây cũng 
chính là bí quyết đầu tiên giúp Bia 
Hơi Hà Nội ghi dấu ấn trong tâm 
trí những người yêu bia từ những 
mẻ bia hơi đầu tiên đến những 
cốc bia hơi quen thuộc vẫn đang 
phục vụ người tiêu dùng. 

“Chủng men nguyên bản của 
Bia Hơi Hà Nội có khởi nguồn từ 
Nhà máy Bia Hommel - tiền thân 
của Nhà máy Bia Hà Nội từ những 
năm 1890. Để giữ được chất 
lượng tốt nhất, chủng men được 
Bia Hơi Hà Nội gìn giữ tại ngân 
hàng men nổi tiếng hàng đầu 
tại châu Âu, kiểm soát chặt chẽ 
trong điều kiện tiêu chuẩn quốc 
tế bằng phương pháp bảo quản 
men chuyên sâu. Hiện nay, Bia Hơi 
Hà Nội vẫn sử dụng chủng men 
nguyên bản này để tạo ra những 
sản phẩm có hương vị độc đáo 
không đổi theo năm tháng”, đại 
diện thương hiệu cho biết. 

Bí quyết công nghệ  
lọc kép làm lạnh sâu  

Công nghệ lọc kép làm lạnh 
sâu là bí quyết vàng giúp Bia Hơi 
Hà Nội lưu giữ hương vị tươi mát 
độc đáo đặc trưng không loại bia 
nào có được. Hiện nay, HABECO 
đang áp dụng công nghệ lọc 
kép làm lạnh sâu nhập khẩu từ 
châu Âu. Với công nghệ làm lạnh 
nhanh âm độ C, đây là môi trường 
tối ưu để Bia Hơi Hà Nội lưu giữ 
vị bia tươi mát sảng khoái đặc 
trưng không loại bia nào có được. 
Không những thế, công nghệ 

lọc kép giúp bia hơi có sắc vàng 
trong óng ánh, khác hẳn sắc màu 
của bia lon, bia chai khác. 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 Bia Hơi 
Hà Nội.

Hương vị nguyên bản không 

thay đổi theo thời gian chính là bí 
quyết giúp Bia Hơi Hà Nội chinh 
phục khách hàng bao thế hệ từ 
xưa đến nay cũng như mở rộng 
thị trường toàn quốc. Hiện nay, 
Bia Hơi Hà Nội đã ra đời nhiều 
sản phẩm bao bì dạng lon 500 ml, 
chai 1 lít để những ai yêu mến Bia 
Hơi Hà Nội có thể thưởng thức dù 
ở bất kỳ đâu.  n

chủng men nguyên bản của bia hơi hà Nội có khởi nguồn từ những năm 1890
 ảnh: habEco

công nghệ lọc kép làm lạnh sâu đem đến hương vị tươi mát độc đáo của bia hơi hà Nội. 
ảnh: habEco
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Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế thế 
giới có nhiều biến động, tỷ giá tăng cao 
ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu chính 
và chuỗi cung ứng. Tồn kho cao nên các 

đơn đặt hàng xuất khẩu cho Việt Nam giảm. Việt Nam giai 
đoạn đầu năm đối diện vấn đề về nguồn nhân lực thiếu, 
tình trạng kiệt sức, biến động do thời gian giãn cách dài. 
Cuối năm tình trạng thất nghiệp do ảnh hưởng xuất khẩu 
và thanh khoản ảnh hưởng chung đến chi tiêu cá nhân.

Trước tình hình đó, Tân Hiệp Phát tiếp tục nỗ lực thực 
hiện tối ưu hóa chi phí để có thể duy trì được thị trường, 
phục vụ khách hàng và duy trì vận hành doanh nghiệp 
ổn định. Mặt khác, Công ty tiếp tục mạnh dạn đầu tư cho 
các yếu tố giúp tăng trưởng, phát triển tổ chức, tìm kiếm 
sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo 
cách vận hành và duy trì môi trường cải tiến liên tục.

Bên cạnh đó, cùng với những nỗ lực cải tiến liên tục 
giữ đúng cam kết đầu tư cho con người và sản phẩm, Tân 
Hiệp Phát tiếp tục giữ vững 14 năm liên tiếp đạt Thương 
hiệu Quốc gia, tạo giá trị từ sự thỏa mãn khách hàng nhờ 
kiểm soát tốt nhất về chất lượng sản phẩm, giữ lại tối đa 
hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và hương vị 
tự nhiên nhất mà không sử dụng chất bảo quản, đặc biệt 
định hướng chiến lược thân thiện với môi trường.

Song song với đó là những nỗ lực cải tiến liên tục 
không chỉ trong vận hành phát triển con người, sản xuất 
mà còn nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ 
xây dựng lối sống xanh, khuyến khích phân loại rác thải, 
tái chế nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

nỗ lực ổn định toàn hệ thống phân phối 
sản phẩm

Để có thể đồng hành cùng người tiêu dùng trong suốt 
giai đoạn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cho đến nay, 
Tân Hiệp Phát đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hệ thống 
phân phối, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình “Xé 
ngay trúng liền” từ tháng 4 đến giữa tháng 7/2022 với 
200.000 giải thưởng nhằm tri ân khách hàng sử dụng sản 
phẩm của Tân Hiệp Phát. Chương trình đã trao tặng 9 
giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho 9 
khách hàng trúng thưởng giải triệu phú đến từ khắp vùng 
miền trên cả nước và 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng cho 
khách hàng trúng giải tỷ phú đến từ Long An.

Nhiều giải pháp đã được triển khai để hỗ trợ cho hệ 
thống bán sỉ, bán lẻ của toàn chuỗi cung ứng. Việc ổn 
định sản xuất đã giúp Tân Hiệp Phát giữ được uy tín và 
cam kết với các thị trường xuất khẩu. Tiếp tục mở rộng 
các thị trường khó tính như Canada, Hà Lan, Úc, Đài Loan, 
Mỹ, Nhật Bản. Tân Hiệp Phát đã khởi động mở rộng thêm 
3 lĩnh vực mới là giải pháp vượt qua thách thức đáp ứng 
cam kết ổn định giá cho người tiêu dùng khi toàn bộ sản 
phẩm đầu vào và chuỗi cung ứng đều tăng giá.

nỗ lực ổn định tổ chức
Trong năm 2022, tình hình lao động việc làm đã có 

rất nhiều thay đổi về nhân sự, về sự cạnh tranh khốc liệt 
trên thị trường, dẫn đến việc người lao động có tâm lý 
hoang mang và tâm lý thay đổi công việc. Tân Hiệp Phát 
đã vượt qua và đi vào ổn định với đội ngũ ngày càng tinh 
nhuệ và sự vững tin vào tổ chức. Tân Hiệp Phát duy trì 
liên tục hoạt động đào tạo và cải tiến cho quản lý cấp 
trung, tăng cường kỹ năng lập chiến lược ở cấp cao và 

n cẨm NhI

đại diện tập đoàn tân hiệp Phát trao quà cho gia đình chính sách 
có hoàn cảnh khó khăn.

tân hiệp phát 

vượt qua thách thức        phát triển bền vững
Trong năm 2022, trước những thách thức sau đại dịch, Tập đoàn Tân Hiệp Phát 
đã nỗ lực không ngừng, ổn định tổ chức, duy trì vận hành và hệ thống  
phân phối sản phẩm, phục vụ khách hàng, để tiến đến phát triển bền vững.
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bà trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc tập đoàn tân hiệp Phát nhận giải thưởng thương hiệu quốc gia năm 2022.

tăng cường hệ thống quản trị - governance. Tổ chức huấn 
luyện xây dựng đội ngũ bởi chuyên gia quốc tế.

Duy trì tối đa kế hoạch và chiến lược 
dài hạn đã định ra

Với tầm nhìn xây dựng và triển khai chiến lược giai 
đoạn 2023 - 2025 với hai trụ cột chính là chuyển đổi tổ 
chức và tăng trưởng, trong đó tập trung vào các ngành 
tạo chuỗi giá trị cho lĩnh vực nước uống. Hoạt động hướng 
tới kinh tế tuần hoàn được định hướng trong chiến lược 
kinh doanh của Tân Hiệp Phát từ năm 2013.

Sau 10 năm áp dụng mô hình 3R (Reduce - Reuse - 
Recycle) từ năm 2013-2022, Tân Hiệp Phát đã cắt giảm 
được hơn 70 nghìn tấn nhựa. Doanh nghiệp đặt mục tiêu 
cắt giảm hơn 112 nghìn tấn nhựa vào năm 2027 và tiếp 
tục mở rộng kinh tế tuần hoàn, chung tay cùng các doanh 
nghiệp tái chế nhựa.

Được khách hàng ghi nhận,  
đánh giá cao

28 năm hình thành và phát triển, Tân Hiệp Phát 
không thể không nhắc đến sự đồng hành từ quý đối tác, 
khách hàng là những cánh tay nối dài giúp Tân Hiệp Phát 
vượt qua những trở ngại khó khăn, tiến về phía trước. Tân 
Hiệp Phát cũng được ghi nhận là đối tác đáng tin cậy.

Theo ông Nguyễn Đình Kỳ (Giám đốc kinh doanh 
Công ty TNHH MTV Giấy Khôi Nguyên) cho biết: “Trong 
thời gian dịch bệnh, các phòng ban Tân Hiệp Phát đã hỗ 
trợ rất nhiệt tình và đặc biệt là các hợp đồng trong thời 
điểm đó Tân Hiệp Phát đã thực hiện rất nhanh gọn. Đây là 

vấn đề cốt lõi để giúp Khôi Nguyên duy trì sản xuất và kịp 
thời giao hàng đến cho các khách hàng trong đó có Tân 
Hiệp Phát trong tình hình dịch bệnh vừa qua”.

Cùng với niềm tin của nội bộ Tân Hiệp Phát, của đối 
tác trong hệ thống phân phối, của khách hàng và người 
tiêu dùng ngày càng được củng cố, giúp Tân Hiệp Phát 
vượt qua thách thức trong chặng đường tiến đến doanh 
nghiệp phát triển bền vững.

Tháng 12/2022, Tân Hiệp Phát được vinh danh trong 
Top 100 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam do Liên 
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội 
đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam 
bình chọn. Đúc kết lại những thành tựu của năm cũ, với 
quá nhiều biến động của 1 năm chèo lái tổ chức đi qua 
những biến động lớn, nhỏ liên tục dù chỉ 12 tháng.

Năm 2022 đã khép lại với những thử thách tưởng chừng 
như khó có thể vượt qua, với ý chí bền bỉ, sự truyền lửa và 
tinh thần “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng 
ngày mai”, tập thể các thành viên của Tập đoàn Tân Hiệp 
Phát tại Bình Dương, Hà Nam, Chu Lai, Hậu Giang đã cùng 
nhau dốc hết sức mình chiến đấu và gặt hái để ổn định tổ 
chức, một nhiệm vụ rất thách thức và đầy tự hào. Và cùng 
với niềm tin của nội bộ, của hệ thống, của khách hàng và 
của người tiêu dùng được củng cố, cơ hội Tân Hiệp Phát 
vượt qua thách thức trong chặng đường doanh nghiệp phát 
triển bền vững tiến đến Tân Hiệp Phát trường tồn 100 năm 
là sứ mệnh của từng thành viên Tân Hiệp Phát.

Năm 2023 với nhiều ẩn số đang chờ đón, nhưng với 
định hướng và sự kiên định, toàn bộ tổ chức tại Tân Hiệp 
Phát đồng lòng nắm chặt tay nhau tiến vào năm 2023. n

tân hiệp phát 

vượt qua thách thức        phát triển bền vững
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Là một trong những thương hiệu phủ sóng 
các phương tiện truyền thông và thực hiện 
nhiều ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng trong 
mỗi dịp Tết đến Xuân về, Coca-Cola Việt 

Nam luôn biết cách đổi mới, nhưng vẫn nhất quán 
trong tinh thần và bản sắc. Năm nay, nhãn hàng 
“chung thuỷ” với sắc đỏ đặc trưng, hình ảnh én vàng 
và xoay quanh chủ đề quen thuộc về bữa cơm sum 
họp gia đình ngày Tết cùng lon Coca-Cola mát lạnh. 
Thế nhưng, Coca-Cola đã nâng tầm chủ đề này với 
Coca-Cola Việt Nam mang đến chiến dịch Tết 2023 
với nhiều hoạt động sáng tạo và ý nghĩa, nhằm lan 
tỏa và hiện thực hóa thông điệp “Tết dẫu đổi thay, 
diệu kỳ vẫn ở đây”.

Từ cuối năm, Coca-Cola đã mang đến một loạt 
hoạt động thú vị cho các bạn trẻ từ online đến 
offline. Nhãn hàng tạo trend thiệp Tết vượt thời 
gian, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng với mỗi lượt 
tạo thiệp; tái hiện không gian chụp hình check-in 
hoàn toàn miễn phí trong 2 tuần ở “Khu phố Tết 
vượt thời gian” tại Sân vận động Hoa Lư (TP.HCM). 
Đặc biệt, sự kiện xác lập kỷ lục thế giới “Bàn ăn 
Tết Việt vượt thời gian” vào ngày 08/01/2023 tại 
TP.HCM chính là điểm nhấn mãn nhãn cho toàn bộ 
chiến dịch.

Coca-Cola Việt nam xác lập kỷ lục 
“Bàn ăn tết Việt có số gia đình  
tham gia đông nhất thế giới”

Ngày 08/01/2023, sự kiện “Bàn ăn vượt thời 
gian đông nhất thế giới” tổ chức tại Sân vận động 
Hoa Lư của Coca-Cola được công nhận xác lập 
kỷ lục bởi Liên minh Kỷ lục thế giới WorldKings. 

Bàn ăn được nối dài bởi 436 bàn tiệc Tết, đạt độ 
dài (chu vi) lên tới 900 mét, cùng sự tham gia của 
1.000 gia đình Việt Nam với đa dạng thành viên 
thuộc nhiều thế hệ. 

Ngoài sự tham gia của hơn 1.000 gia đình đa thế 
hệ, sự kiện ngày 08/01/2023 của Coca-Cola còn có sự 
góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như: nghệ sĩ 
Hoàng Bách, cặp đôi Tizi - Đích Lép.

coca-cola việt nam 

Xác lập kỷ lục thế giới  
trong chiến dịch tết 2023, 

TôN vINH kHOảNH kHắc  
dIệU kỳ GắN kẾT GIA đìNH

Sự kiện xác lập kỷ lục “Bàn ăn Tết Việt đông nhất thế giới với 
1.000 gia đình đa thế hệ” là điểm nhấn đặc biệt nằm trong chiến 
dịch Tết 2023 của Coca-Cola Việt Nam, hiện thực hóa thông điệp 
“Tết dẫu đổi thay, diệu kỳ vẫn ở đây”. 

hình ảnh bàn tiệc nhìn từ trên cao

đại diện coca-cola Việt Nam nhận chứng nhận kỷ lục “bàn ăn tết 
Việt có số gia đình tham gia đông nhất thế giới”



37Đồ uống Việt Nam
Số 3/2023

Trong 2 tuần trước khi sự kiện diễn ra, Coca-Cola 
đã tái hiện “Khu phố Tết vượt thời gian” mở cửa miễn 
phí thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in.

Khu phố Tết vượt thời gian với thiết kế bắt mắt và 
ăn ảnh, các tiết mục ca nhạc, mash up và những trò 
chơi dân gian cũng đã thu hút hàng chục KOLs và 
người nổi tiếng đến chụp hình, live stream. 

Trước đó, trong tháng 11/2022, Coca-Cola đã cho 
ra mắt phiên bản lon đặc biệt cho Tết Quý Mão, vẫn 
với sắc đỏ và biểu tượng én vàng nổi bật. Thiết kế 
én vàng Coca-Cola năm nay lấy chất liệu từ các họa 
tiết dân gian truyền thống như Trống Đồng, hoa văn 
Cung đình Huế, gốm sứ Biên Hoà. Sản phẩm mang 
đến vẻ đẹp rất Việt Nam từ cả 3 miền Bắc Trung Nam 
cho bàn tiệc Tết.

Coca-Cola đồng hành cùng  
hàng ngàn gia đình có hoàn cảnh  
khó khăn mang kỳ diệu về nhà

Năm nay, Coca-Cola Việt Nam đã hỗ trợ hơn 5.400 
người và gia đình có hoàn cảnh khó khăn mang kỳ 
diệu về nhà, với tổng giá trị lên tới 5,3 tỷ đồng. Đây 
là thành quả đáng tự hào của Công ty cùng với sự 
chung tay góp sức của cộng đồng, sự đồng hành 
quý báu của các hiệp hội, các đơn vị, đối tác chiến 
lược của Công ty cũng như chính quyền địa phương, 
vì một tương lai chung tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Từ ngày 6-12/1/2023, với sự ủng hộ và chung tay 
của cộng đồng, Coca-Cola cùng Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam đã hỗ trợ được 3.000 hộ gia đình và các hoàn 
cảnh khó khăn trên cả nước với “phiên chợ Tết 0 đồng”. 
Cũng trong khuôn khổ chương trình, hơn 2.000 cái 
bánh chưng và bánh tét cũng được Hội Chữ thập đỏ 
thay mặt Coca-Cola Việt Nam gửi tặng các bạn học 
sinh sinh viên xa nhà, người vô gia cư, người lao động 
tự do không thể về quê ăn Tết tại TP.HCM và Hà Nội.

Vẫn là câu chuyện về gia đình, với thông điệp gần 
gũi nhưng không kém phần mới lạ, Coca-Cola đã 
mang đến chiến dịch Tết 2023 - “Tết dẫu đổi thay, diệu 
kỳ vẫn ở đây” nói chung và sự kiện xác lập kỷ lục nói 

riêng với nhiều điểm chạm lý tưởng. Sự chuẩn bị dài 
hơi và quá trình phủ sóng tối ưu trên mọi phương tiện 
với nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định quy 
mô chiến dịch Tết của Coca-Cola. Gần 30 năm phát 
triển cùng Việt Nam, Coca-Cola vinh dự trở thành một 
phần không thể thiếu trong những bữa ăn quây quần 
ngày Tết của nhiều thế hệ gia đình Việt. n

gia đình nghệ sỹ hoàng bách tại sự kiện “bàn ăn diệu kỳ vượt 
thời gian”

cặp đôi tizi - đích Lép tại sự kiện

đại diện coca-cola Việt Nam cùng VNrc tại sự kiện “chợ tết 0 
đồng” ở hà Nội

đại diện coca-cola Việt Nam cùng VNrc tại sự kiện “chợ tết 0 
đồng” ở tP.hcm

đại diện coca-cola Việt Nam trao quà cho người dân trong hoạt 
động “Vui tết cùng coca-cola” 



38 Đồ uống Việt Nam
Số 3/2023

hội Chợ     triển lãm

Hội chợ Xuân Giảng 
Võ - Hội chợ Đồ uống 
Xuân 2023 là một 
sự kiện thường niên 

do Công ty CP Trung tâm Hội chợ 
Triển lãm Việt Nam và Hiệp hội Bia 
- Rượu - Nước giải khát Việt Nam 
(VBA) phối hợp tổ chức. Hội chợ 
khai mạc tối 11/01 tại Cung Văn 
hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội với sự 
tham của các cơ quan, ban, ngành, 
doanh nghiệp liên quan và đông 
đảo người tiêu dùng Thủ đô.

Diễn ra từ ngày 12/01 - 
18/1/2023 (tức 20 - 27 tháng Chạp 
năm Nhân Dần), đây là sự kiện văn 
hóa truyền thống rất được chờ đợi 
của người dân Thủ đô Hà Nội và 

du khách bốn phương vào dịp Tết 
cổ truyền của dân tộc. 

Bà Lý Hoa Liên - Tổng giám 
đốc Công ty CP Trung tâm Hội chợ 
Triển lãm Việt Nam cho biết: “Hội 
chợ Xuân Giảng Võ - Hội chợ Đồ 
uống Xuân 2023 là sự kiện truyền 
thống có quy mô lớn, được chờ 
đợi vào dịp Tết hàng năm tại Hà 
Nội. Đây là nơi hội tụ các đặc sản 
vùng miền của địa phương trên cả 
nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
của nhân dân trong dịp Tết”.

Sự kiện lần thứ 30 được tổ chức 
với chủ đề “Hội chợ Xuân Giảng Võ 
- Hội chợ Đồ uống Xuân 2023” có 
quy mô hơn 200 gian hàng, thu hút 
gần 150 doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh. Bên cạnh sự tham 
gia đông đảo của các sản phẩm 
nông sản, thực phẩm an toàn, các 
mặt hàng lương thực, thực phẩm 
phục vụ Tết, các sản phẩm thủy, hải 
sản chế biến và tươi sống, còn có 
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
như sơn mài, gốm sứ, đồ đồng, nội 
thất, cùng nhiều sản phẩm thời 
trang, gia dụng khác. 

“Với mục tiêu hội tụ đầy đủ 
hương vị Xuân đất Việt, Hội chợ 
năm nay có sự tham gia đông 
đảo của các sản phẩm nông 
sản, thực phẩm an toàn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống phục 
vụ Tết, thủy hải sản chế biến và 
tươi sống, sản phẩm thủ công mỹ 

các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ Xuân giảng Võ - hội chợ đồ uống Xuân 2023.

Sau 29 lần tổ chức, Hội chợ 
Xuân Giảng Võ - Hội chợ 
Đồ uống Xuân 2023 đã trở 
thành lễ hội truyền thống 
của nhân dân Thủ đô vào 
dịp Tết cổ truyền thu hút 
150 doanh nghiệp tham gia.

hội chợ Xuân giảng võ -  
hội chợ đồ uống Xuân 2023 

trở thành 
NéT văN HóA 

mỗi dịp tết đến Xuân Về  
n KIm aNh
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nghệ, thời trang, gia dụng,…”, bà 
Lý Hoa Liên cho hay.

Các sản phẩm tham gia Hội 
chợ là các đặc sản vùng miền như 
hành, tỏi Lý Sơn, chè Tân Cương 
Thái Nguyên, gạo nương Tuyên 
Quang, chè tuyết Tây Bắc, mật ong 
rừng, mộc nhĩ, nấm hương, măng 
chua, miến dong Cao Bằng, bánh 
đậu xanh, bánh gai Hải Dương, 
chả, giò, bánh chưng Ước Lễ… 
Bên cạnh đó còn có các sản phẩm 
bánh kẹo, trái cây nhập khẩu từ 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, 
Ba Lan…; các sản phẩm chăm sóc 

sức khỏe như: Omi Pharma, sâm 
Ngọc Linh, hồng sâm Hàn Quốc, 
đông trùng hạ thảo, nấm linh chi; 
các sản phẩm đồ gia dụng…, góp 
phần làm phong phú thêm cho 
Hội chợ Xuân năm nay.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, 
các sản phẩm tham gia Hội chợ 
đều đảm bảo theo đúng yêu cầu 
về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp 
ứng các tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm, nhiều sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn VietGap, Global Gap; có các 
sản phẩm tham gia chuỗi cung 
ứng nông sản thực phẩm an toàn, 

canh tác theo hướng hữu cơ và đạt 
chứng nhận sản phẩm OCOP của 
địa phương.

Nổi bật tại Hội chợ Xuân Giảng 
Võ - Hội chợ Đồ uống Xuân 2023 là 
gian hàng trưng bày các sản phẩm 
Đồ uống được thiết kế hiện đại, 
nhiều màu sắc, thu hút du khách 
tới tham quan và mua sắm đồ 
uống phục vụ nhu cầu trong dịp 
Tết. Trong lĩnh vực đồ uống, các 
sản phẩm được trưng bày tại khu 
vực ngoài trời với sự tham gia của 
các doanh nghiệp hàng đầu trong 
ngành đồ uống.

Hội chợ khai mạc vào cận Tết 
nên các gian hàng đồ uống thu hút 
sự quan tâm đông đảo của người 
dân. Các mặt hàng đồ uống, nước 
uống được ưa chuộng hầu hết là 
các sản phẩm của các doanh nghiệp 
nổi tiếng, quen thuộc như: Tổng 
công ty CP Bia - Rượu - Nước giải 
khát Sài Gòn (SABECO - Nhà tài trợ 
Kim cương) mang đến sản phẩm Bia 
Saigon Special trứ danh. Tổng công 
ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát 
Hà Nội (HABECO - Nhà tài trợ Bạc) 
giới thiệu một số sản phẩm: Bia Hà 
Nội, Bia Trúc Bạch, Bia Hanoi Bold, 
Bia Hanoi Premium và giới thiệu 
chương trình khuyến mại Tết “Bật 
nắp ngay - Trúng triệu lộc Vàng”. 
Công ty TNHH Nước giải khát Coca 
- Cola Việt Nam và Công ty TNHH 
Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát 
là nhà tài trợ Đồng của Hội chợ.

Đây thực sự là điểm đến hấp 
dẫn, mang nhiều ý nghĩa để đồng 
bào tới vui chơi, sắm Tết, thưởng 
thức không khí Xuân. Việc ngày 
Tết, người dân cùng gia đình đi 
tham quan Hội chợ Xuân đã trở 
thành một trong những nét văn 
hóa Tết, đồng thời cũng là cơ hội 
để quảng bá, đưa các sản phẩm 
tiêu dùng dịp tết như thực phẩm, 
đồ uống, đồ phong thủy… đến 
gần với người dân, tận dụng dịp 
mua hàng cuối năm.n

đại biểu tới thăm gian hàng của habEco tại hội chợ.

đại biểu tới thăm gian hàng của SabEco.
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Lời tri ân trọn vẹn
Sau hai tháng khởi động, Chương Trình Khuyến 

Mại đặc biệt dịp Tết Quý Mão 2023 “Bật nắp ngay 
đón triệu lộc vàng” của Bia Hà Nội đã diễn ra đợt trao 
thưởng đầu tiên. Giải Nhất 01 xe hơi Camry 2.0Q 
2022 chính thức tìm được chủ nhân may mắn là anh 
Nguyễn Thanh Thuần tại Vĩnh Phúc. 

Anh Thuần chia sẻ: “Gia đình tôi luôn chọn Bia 

Hà Nội cho mọi dịp lễ trong nhà, đặc biệt là Tết. Khi 
nhận được tin trúng thưởng xe ô tô tôi đã rất bất ngờ 
và hạnh phúc, không nghĩ được mình may mắn đến 
vậy. Cảm ơn Bia Hà Nội đã mang đến cho gia đình tôi 
một mùa Tết trọn vẹn!”.

Cũng trong đợt quay thưởng đầu tiên này, 14 Giải 
Nhì với phần thưởng là 01 chiếc Iphone 14 Promax 256G 
đã được trao cho 14 khách hàng may mắn, bao gồm:

1. Anh Lò Văn Sáng - Sơn La
2. Anh Hồ Tự Đức - Nghệ An
3. Anh Nguyễn Đình Bảo - Hà Nội
4. Anh Nguyễn Văn Lượng - Nghệ An
5. Anh Trần Thế Hanh - Thái Bình 
6. Anh Phạm Anh Quân - Hưng Yên
7. Anh Lê Hoài Linh - Nghệ An 
8. Anh Lý Văn Tấn - Tuyên Quang
9. Anh Vi Đại Tiến - Nghệ An
10. Anh Nguyễn Văn Huy - Vĩnh Phúc
11. Chị Dương Thị Hiền - Phú Thọ
12. Anh Hồ Văn Hải - Nghệ An
13. Anh Trương Văn Cương - Nam Định
14. Anh Cao Minh Tú - Nghệ An
Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn khách hàng trên 

toàn quốc cũng được lì xì đầu xuân với giải thưởng là 
thẻ cào điện thoại trị giá 10.000đ và 20.000đ. 

Chương Trình Khuyến Mại “Bật nắp ngay trúng 
triệu lộc vàng” là món quà đặc biệt dành tặng 
khách hàng dịp cuối năm 2022 - đầu 2023, với 
mong muốn đem tới mùa Tết tài lộc đến cho mọi 
nhà. Đây là lời tri ân của Bia Hà Nội tới hàng triệu 
khách hàng luôn đồng hành và ủng hộ thương hiệu 
trong năm vừa qua. 

BiA hà nội công Bố chỦ nhân mAy mẮn  
cỦA chưƠng trình khuyến mại 

“BẬT Nắp NGAy  
 đóN TRIệU lỘc vàNG”

thị trường     đồ uống

Bia Hà Nội đã chính thức tìm ra chủ nhân đầu tiên của giải thưởng 
xe ô tô Camry 2.0 Q 2022 trong đợt 1 Chương Trình Khuyến Mại 
“Bật nắp ngay đón triệu lộc vàng”. Hàng triệu khách hàng khác 
vẫn đang hồi hộp đón chờ đợt quay thưởng thứ hai tới đây. 

anh Nguyễn thanh thuần (Vĩnh Phúc) nhận giải thưởng từ bia 
hà Nội 
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háo hức chờ đón đợt quay thưởng thứ 2
Đợt quay thưởng thứ 2 của chương trình “Bật 

nắp ngay đón triệu lộc vàng”  sẽ tìm ra chủ nhân 
còn lại của chiếc Camry 2.0Q 2022. Cùng với đó là 
15 chiếc Iphone 14 Promax 256G, hàng triệu thẻ 
cào điện thoại mệnh giá 20.000đ và 10.000đ cũng 
đang chờ đợi được trao cho các vị khách may mắn 
tiếp theo. 

Anh Nguỵ Đức Anh (Nghệ An) cho biết: “Tôi đã 
trúng thưởng được vài thẻ cào điện thoại và đang 
tích thêm mấy mã dự thưởng nữa để sẵn sàng cho 
đợt quay thưởng thứ hai. Tất nhiên tôi mơ ước được 
trúng xe Camry nhưng nếu là Iphone 14 Promax thì 
cũng tuyệt vời rồi.”

“Gia đình tôi luôn ưu tiên sử dụng Bia Hà Nội, đặc 
biệt là những dịp Tết. Năm nào tôi cũng tham gia 
chương trình khuyến mại, thi thoảng nhận được giải 
nhỏ nhỏ cũng rất vui. Nếu lần này mà trúng được ô 
tô thì quả là tuyệt vời” - Chị Hiền Minh (Hà Nội) hào 
hứng chia sẻ. 

Trong bài đăng công bố chủ nhân của chiếc 
Camry đầu tiên trên fanpage chính thức của Bia 
Hà Nội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. 
Nhiều người dùng cùng bình luận chúc mừng và “xin 
may mắn” từ anh Nguyễn Thanh Thuần để hy vọng 
mình sẽ là chủ nhân tiếp theo của giải thưởng xe 

ô tô Camry. Tài khoản Tùng Vi Văn bình luận: “Mình 
mở thùng lên trúng 20.000đ, đang chờ quay trúng 
thưởng, mong sẽ là người may mắn tiếp theo”. Người 
dùng Kim Đan Len thì háo hức chia sẻ: “Mình nay mới 
gửi mã, và đã được thưởng 20.000 thẻ nạp. Sẽ nuôi hi 
vọng để trúng giải lớn đợt 2”.

Bia Hà Nội đã gắn liền với nhiều thế hệ người Việt, 
đặc biệt trong mỗi dịp Tết. Không chỉ mang đến niềm 
tự hào về giá trị lịch sử và văn hoá, Bia Hà Nội còn là 
chất xúc tác không thể thiếu cho không khí gia đình 
đầm ấm hơn mỗi khi xuân về. Hình ảnh người người 
nhà nhà rộn ràng trao nhau những thùng Bia Hà Nội 
là dấu hiệu khởi đầu cho năm mới khởi sắc. Bởi vậy, 
Bia Hà Nội chính là món quà đặc biệt để người Việt 
tặng nhau như một lời chúc may mắn, phúc lộc và 
an khang. 

Chương trình khuyến mại “Bật nắp ngay đón 
triệu lộc vàng” vẫn đang trong hành trình mang 
tài lộc đến mọi nhà. Quý khách hãy nhanh tay thu 
thập thẻ cào trong các thùng Bia Hà Nội và làm theo 
hướng dẫn để tìm kiếm cơ hội được sở hữu xe ô tô 
Camry và Iphone 14 Promax. Cập nhật thông tin mới 
nhất về chương trình tại Fanpage chính thức Bia Hà 
Nội (https://www.facebook.com/biahanoi1890) và 
website www.habeco.com.vn. Quý khách có thể tham 
khảo thể lệ chi tiết của chương trình tại đây.n

đợt mở thưởng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 01/3/2023.  ảnh: Fanpage bia hà Nội
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CuộC thi Viết   “NGàNH Đồ uốNG VIệT NAM VớI kINH Tế XANH, kINH Tế TuầN HoàN, pHáT TrIểN BềN VữNG” 

những bước chuyển
Ngay từ tháng 5/2018, La Vie  

đã bắt đầu ngưng sử dụng 
màng co nắp chai vì đây là phần 
nhựa khó có khả năng thu gom 
và tái chế.

Tháng 9/2019, vỏ chai sản 
phẩm nước khoáng thiên nhiên 
La Vie 350ml, 500ml và 1,5l được 
chuyển từ màu xanh dương nhạt 
sang màu trắng trong nhằm giúp 
việc tái chế trở nên dễ dàng hơn.

Tiếp đó, La Vie ra mắt sản 
phẩm sử dụng chai thủy tinh và 
đầu tư quy trình để thu gom và 
tái chế hoàn toàn vỏ chai sau khi 
sử dụng. Đây cũng là một trong 
những doanh nghiệp đầu tiên tại 
Việt Nam ra mắt loại bình dung 
tích 19 lít, loại bình có thể tái sử 
dụng nhiều lần.

Chưa dừng lại, La Vie cho ra 
mắt dòng sản phẩm nước khoáng 
thiên nhiên sử dụng chai nhựa tái 
chế dùng cho thực phẩm (rPET). 

La Vie cũng là nhãn hiệu nước 
khoáng đầu tiên tại Việt Nam 
dùng chai được làm từ nhựa tái 
chế. Động thái này được đánh 
giá là bước khởi đầu một mô hình 
kinh tế tuần hoàn cho bao bì. 

Việc sử dụng chai làm từ nhựa 
tái chế là một nỗ lực rất lớn của 
La Vie trong hành trình dài để 
thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn 
về bao bì. Nhựa tái chế (rPET) 
tạo ra từ vỏ chai PET là một mắt 
xích rất quan trọng. Quy trình tái 
chế để tạo ra rPET rất chặt chẽ 
mới đáp ứng được tiêu chuẩn 
an toàn vệ sinh của ngành thực 
phẩm và đồ uống.

Cách La Vie làm là sử dụng 
nhựa tái chế dùng cho thực 
phẩm, cụ thể là chai nhựa 50% 
rPET, tức 50% lượng nhựa để tạo 
ra chai này không phải là nhựa 
nguyên sinh. Nghĩa là chúng ta 
không những giảm được 50% 
lượng nhựa mới mà còn thu gom 

và tái chế được lượng nhựa tương 
đương đang có trong môi trường 
để quay lại tiếp tục sử dụng.

Sáng kiến sử dụng nhựa rPET 
là một phần trong kế hoạch thực 
hiện mục tiêu có thể tái chế và tái 
sử dụng 100%  bao bì sản phẩm 
tới năm 2025 của Công ty La Vie 
và tập đoàn Nestlé. Mục tiêu này 
xuất phát từ tầm nhìn: Không có 
bao bì của Tập đoàn trở thành rác 
thải sau khi sử dụng.

những thách thức
La Vie đã phải mất vài năm 

để thực hiện hóa quá trình từ ý 
tưởng đến sản phẩm chai nhựa 
tái chế. Chất lượng sản phẩm luôn 
được La Vie đặt lên hàng đầu. Tất 
cả các sản phẩm đều phải tuân 
thủ theo bộ tiêu chuẩn của Nestlé 
áp dụng đồng nhất trên toàn cầu, 
kiểm tra nghiêm ngặt và liên tục 
qua nhiều bước.

Mẫu sản phẩm được gửi sang 

n tUyết NhUNg

đƠn Vị quAn tâm  
đến phát triển kinh tế 
tuần hoàn
Những năm gần đây, La Vie được biết đến là thương hiệu 
đồ uống tiêu biểu về phát triển bền vững. Nhờ những 
sáng kiến vì môi trường được áp dụng đối với bao bì sản 
phẩm cùng sự nỗ lực bảo vệ tài nguyên nước, La Vie 
ngày càng trở thành một thương hiệu đồ uống được 
nhiều khách hàng yêu thích.
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CuộC thi Viết   “NGàNH Đồ uốNG VIệT NAM VớI kINH Tế XANH, kINH Tế TuầN HoàN, pHáT TrIểN BềN VữNG” 

các phòng nghiên cứu ở Châu Âu 
do chính trụ sở Nestlé ở Thụy Sỹ 
thông qua, đồng thời vẫn phải 
đáp ứng các quy định của các cơ 
quan quản lý tại Việt Nam.

Ngoài ra, giá (chi phí) của chai 
nhựa tái chế cao hơn 30-50% so 
với chai được làm từ nhựa nguyên 
sinh. Việc này làm giảm lợi nhuận 
kinh doanh của La Vie, nhưng La 
Vie vẫn kiên quyết thực hiện và 
hành động theo hoạch định.

Khi những sản phẩm làm từ 
nhựa tái chế của La Vie được tung 
ra thị trường, nhiều khách hàng 
tỏ ra thích thú, đặc biệt giới trẻ. 
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn 
những ý kiến trái chiều, chưa ủng 
hộ. Nhưng La Vie vẫn can đảm thể 
hiện và chứng minh bằng chất 
lượng sản phẩm.

Mục tiêu và tham vọng
Từ góc độ thực tiễn của doanh 

nghiệp, ông Fausto Tazzi - Tổng 

giám đốc Công ty La Vie cho biết:  
“Để có một cơ chế EPR - trách 
nhiệm mở rộng của nhà sản xuất 
thực sự hiệu quả, cần xây dựng 
được chuỗi logistics bao bì (từ lúc 
bao bì được sản xuất cho đến giai 
đoạn sau sử dụng) với sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan, gồm 
nhà sản xuất, nhà bán lẻ, người 
tiêu dùng, đơn vị thu gom rác thải 
và doanh nghiệp tái chế. Một khi 
chuỗi này được kiểm soát tốt, sẽ 
đảm bảo chất lượng rác thải, từ 
đó bao bì sau sử dụng mới có thể 
thành nguyên liệu có giá trị cao, 
tiếp tục quay trở lại vòng sản xuất 
thay vì thải ra môi trường, tạo nên 
một mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Ông cũng từng nói rằng: “Là 
hãng nước khoáng thiên nhiên, 
chúng tôi ý thức được vai trò và 
trách nhiệm của chúng tôi trong 
việc đảm bảo sự bền vững cho 
thiên nhiên. Chính vì thế, chúng 
tôi rất tâm huyết với việc bảo 

vệ tài nguyên nước, giảm rác 
thải nhựa và khí carbon” và : “Tại 
Nestlé và La Vie, chúng tôi hiểu 
rằng phát triển bền vững là chưa 
đủ, vì thế chúng tôi đang bắt đầu 
một hành trình hướng đến sự tái 
tạo của môi trường. Chúng tôi 
đặt mục tiêu góp phần tác động 
tích cực đến môi trường và xã hội, 
nhằm giúp bảo tồn hệ sinh thái, 
tái tạo và phục hồi môi trường 
cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

Còn Tổng giám đốc tập đoàn 
Nestle, ông Mark Schneider cho 
biết: “Nhựa phế thải là một trong 
những vấn đề lớn gây ảnh hưởng 
tới môi trường bền vững mà thế 
giới ngày hôm nay đang phải đối 
mặt. Giải quyết vấn đề này cần 
có hướng tiếp cận một cách tổng 
thể. Chúng tôi cam kết sẽ tìm ra 
những giải pháp tốt hơn để giảm 
thiểu, tái sử dụng và tái chế bao 
bì. Tham vọng của chúng tôi là tái 
chế và tái sử dụng 100% bao bì 
sản phẩm”.

La Vie đã cùng các “ông lớn” 
trong ngành giải khát và bao bì 
liên kết để thành lập Liên minh 
Tái chế Việt Nam (PRO Việt Nam). 
Mục tiêu của PRO Việt Nam là tạo 
ra một hệ thống để có thể thu 
gom, phân loại, tái chế, đảm bảo 
những bao bì đưa ra thị trường sẽ 
không bị thải ra môi trường hay 
đưa vào những bãi chôn lấp.

Hi vọng rằng, với những sáng 
kiến, những hành động cụ thể 
mà La Vie đã và đang thực hiện 
không chỉ góp phần tạo động lực 
thúc đẩy mô hình kinh tế tuần 
hoàn tại Việt Nam mà còn giúp 
cho khách hàng nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất 
xanh – sạch – đẹp hơn...n  
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Phi tửu bất thành lễ, 
mời nhau uống rượu 
bia ngày Tết hay 
những dịp hội họp 

đã trở thành nét văn hóa của 
người Việt. Tuy nhiên cái “lễ” đó 
của người xưa khá chừng mực 
khi chỉ dừng lại ở dăm ba chén. 
Còn với những người luôn có câu 
cửa miệng “không say không về” 
trong mỗi cuộc vui dường như 
đang phá vỡ nét đẹp trong văn 
hóa uống rượu, bia xưa.

Trong dịp Tết hay những ngày 
đầu năm, người thân, bạn bè lâu 

ngày có dịp gặp nhau, chúc Tết. 
Ngày Tết, trong niềm vui chung 
của mọi nhà, bè bạn gặp nhau 
lấy chén rượu làm quà, để nâng 
ly chúc mừng một năm mới sức 
khỏe, thành công, kinh doanh 
phát đạt hơn năm cũ. Chén rượu 
trong dịp Tết còn là cách để bà 
con láng giềng quây quần, anh 
em, họ hàng, gia tộc hay thông 
gia... chia sẻ những niềm vui năm 
cũ, chúc nhau năm mới thịnh 
vượng, an khang. Bạn bè sau một 
năm bận rộn trong guồng quay 
công việc về quê ăn Tết đón xuân 

gặp nhau, vui ngày hội ngộ cũng 
phải có chén rượu nâng lên chia 
sẻ tâm tình…

Chén rượu ngày Xuân chúc 
nhau sức khỏe thật ý nghĩa nhưng 
việc ép nhau uống rượu bia, đến 
nhà nào cũng uống một, hai chén 
dẫn tới say xỉn, không làm chủ 
được bản thân làm cho Tết không 
trọn vẹn. 

Một vài năm trở lại đây, trong 
những ngày Tết mặc dù tình trạng 
lạm dụng rượu, bia vẫn còn tuy 
nhiên đã giảm đi đáng kể. Từ khi 
Nghị định 100/2019 có hiệu lực, 
nhiều người đi chúc Tết đã không 
còn uống rượu, bia như trước 
hoặc nếu có uống thì không lái xe 
hoặc nhờ người chở về nhà.

Dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua 
cho thấy tình trạng mời rượu, bia 
các khách đến chúc Tết giảm đi 
rõ rệt, hầu như không còn. Bởi 
không chỉ có khách ở gần, đi bộ 
mà còn có nhiều khách ở nơi xa 
đến, thường tự lái xe. Cụm từ 
được dùng nhiều nhất để từ chối 
khéo lời mời rượu, không làm mất 
lòng gia chủ là “phải lái xe”. Dường 
như mức phạt cao với các vi phạm 
về nồng độ cồn khi tham gia giao 

uống Có     trách nhiệm

n áNh dươNg

tránh lạm dụng rượu bia để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Vui Xuân 
pHảI đúNG lUẬT

Trong ngày Tết, lễ hội, việc ăn uống là 
một phần không thể thiếu. Rượu bia được 
coi là thức uống gắn kết mọi người trên 
bàn tiệc, đặc biệt vào ngày Tết, lễ hội. 
Tuy nhiên nếu lạm dụng rượu, bia hoặc 
lái xe sau khi uống rượu bia lại có thể dẫn 
đến những hậu quả đáng tiếc.
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thông đã làm nhiều người không 
dám uống “thả ga”, uống có văn 
hóa, có trách nhiệm hơn. 

Anh Nguyễn Văn Mến (Ba Vì, 
Hà Nội) làm nghề lái xe taxi cho 
biết: Dịp Tết vừa qua, suốt từ ngày 
23 tháng Chạp đến Rằm Tháng 
Giêng, chỉ nghỉ ngày mùng 1 còn 
hầu như ngày nào anh cũng phải 
chở khách đi về quê, đi du xuân,… 
Do vậy anh không dám uống một 
giọt bia, rượu để giữ tinh thần 
luôn tỉnh táo, lái xe an toàn. 

Thậm chí anh Mến còn hạn 
chế đi chúc Tết, chỉ đến thăm 
những gia đình thân thiết nhất. 
Nếu đi chúc Tết nhiều, không 
từ chối được mà phải uống thì 
không đảm bảo tỉnh táo, lỡ hẹn 
với khách hàng. Nếu đã uống bia, 
rượu nhưng vẫn cố chấp nhận 
khách thì rất nguy hiểm, phải 
chịu phạt rồi bị giữ bằng lái xe, 
ảnh hưởng đến công việc bởi lái 
xe mà không có bằng lái là không 
làm được gì rồi.

Không những khách đến chơi 
từ chối uống rượu, bia mà ngay 
cả gia chủ đã bắt đầu chủ động 
không mời hoặc ép khách uống 
bia, rượu và thay vào đó là bánh 
kẹo, trái cây, các loại hạt, nước 
giải khát. Theo chia sẻ của anh 
Nguyễn Văn Minh (Phú Bình, Thái 
Nguyên): Những năm trước, ở 
quê tôi có tục lệ ngày Tết có khách 
đến chơi là phải dọn mâm cỗ mời 
khách. Đến nhà nào cũng uống 
rượu, bia như vậy nên cánh con 
trai ai cũng trong tình trạng ngà 
ngà say. Còn chị em phụ nữ mấy 
ngày Tết chỉ quanh quẩn trong 
bếp nấu nướng và dọn dẹp. Sau 
mỗi cuộc rượu như vậy, ai cũng 
thấy uể oải, mệt mỏi, ảnh hưởng 
đến sức khỏe. Dần dà, phong tục 
này dần mất đi, ngay cả ngày 

Tết lại (Rằm tháng Giêng) vẫn 
giữ phong tục của địa phương 
nhưng không còn ăn uống say 
sưa như trước. Vì hầu như hiện 
nay, con cháu đều đi làm ăn xa, 
ăn uống xong phải lái xe về nên 
không ai dám uống nhiều bia, 
rượu. Uống say lại không đi làm 
được, phải ngủ lại đến hôm sau, 
lỡ dở nhiều công việc.

Dịp cuối năm rất nhiều cuộc 
gặp mặt, tất niên, ăn uống liên 
miên nên nhiều người cảm thấy 
sợ mỗi khi được mời. Anh Lê Văn 
Hiệp (kinh doanh ở tỉnh Lào Cai, 
quê ở Ba Vì, Hà Nội) cho biết, 
mỗi dịp Tết về quê được anh em, 
họ hàng mời tất niên, nên hầu 
như ngày nào cũng phải uống 
rượu, bia, cơ thể mệt mỏi. Ở quê 
thường hay uống rượu, mà đi 
làm ăn cả năm mới về để gặp 
gỡ người thân, bạn bè lại không 
tham gia, nâng chén thì cũng ái 

ngại, có khi còn làm mất lòng 
nhau. Để hạn chế nhất việc phải 
uống nhiều bia, rượu, nhiều khi 
anh Hiệp chủ động đi xe máy 
hoặc mang theo con nhỏ để dễ 
dàng từ chối. 

Để những cuộc vui được trọn 
vẹn, thoải mái nhất, tùy theo mức 
độ thân thiết để có những cách 
từ chối lời chúc rượu mà không 
làm mất lòng hay ảnh hưởng 
đến mối quan hệ đang tạo dựng. 
Đừng ngại từ chối nếu không 
muốn uống. Hãy uống với tâm 
thế thưởng thức và trò chuyện, 
chia sẻ những câu chuyện với 
nhau mới là cách uống văn minh 
chứ không phải cạn chén “trăm 
phần trăm”. Cần hình thành thói 
quen không uống rượu bia khi lái 
xe hoặc đã uống thì không lái xe 
trở thành một phản xạ tự nhiên, 
chấp hành đúng quy định về an 
toàn giao thông. n

các thức uống có nguồn gốc tự nhiên giúp thanh lọc, giải nhiệt cơ thể trong dịp tết.
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Năm 2019, hàng loạt 
tai nạn thương tâm 
đã cướp đi sinh 
mạng và người thân 

của nhiều gia đình. Những hình 
ảnh đau xót đã làm cả xã hội ý 
thức rõ ràng nhất mức độ nghiêm 
trọng của việc sử dụng rượu bia 
khi tham gia giao thông. 

Ngày 01/01/2020, Nghị định 
100 chính thức đi vào cuộc sống 
với mức phạt lên tới 40 triệu đồng 
cho hành vi điều khiển phương 
tiện mà trong hơi thở có nồng độ 
cồn. Ngay lập tức, một phản ứng 
dây chuyền trong xã hội đã được 
hình thành và được bắt đầu từ 
chính câu chuyện truyền miệng 
của những người bị xử phạt và 
hơn cả, nó đến được tai các ma 
men. Bởi sau mỗi ly rượu hay cốc 
bia rất có thể họ sẽ mất đi vài 
tháng lương, và con số này tăng 
dần sau mỗi lần nâng cốc.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Việt 
– Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – 
Nước giải khát Việt Nam (VBA): 
Văn hóa sử dụng đồ uống có cồn 
mỗi ngày trở nên tích cực hơn. 

Con người có hiểu biết, không 
lạm dụng rượu bia và truyền tải 
cho nhau những thông điệp lành 
mạnh, thông điệp tốt nhất khi sử 
dụng đồ uống có cồn. Điều thu 
hoạch lớn nhất đó là người dân 
đều nhận thức được vị trí, vai trò 
của luật và tuân thủ một cách rất 
nghiêm túc.

Với làn sóng mạnh mẽ từ 
những thông điệp tích cực, ngay 
trong năm đầu tiên áp dụng luật, 
số người tử vong do tai nạn giao 
thông giảm xuống dưới 7.000 
người/năm. Chúng ta chưa bao 
giờ làm được việc đó trước đây. 
Đáng mừng hơn là con số này 
liên tục được đẩy lùi qua 3 năm 
trở lại đây với sự ra đời của Nghị 
định 123 sửa đổi, bổ sung những 
hạn chế của Nghị định 100. Cùng 
với đó là việc xử lý thường xuyên, 
liên tục các tài xế vi phạm trên 
các tuyến đường trong suốt 3 
năm qua của lực lượng cảnh sát 
giao thông đóng vai trò then chốt 
trong việc kéo giảm số vụ tai nạn 
giao thông có nguyên nhân do 
rượu bia qua các năm.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật – 
Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên 
truyền, điều tra, giải quyết tai nạn 
giao thông Cục Cảnh sát Giao 
thông, cho biết: Lãnh đạo Bộ 
Công an đã xác định một trong 
những nguyên nhân gây ra tai 
nạn giao thông, trong đó nguyên 
nhân trực tiếp có nguy cơ cao gây 

kiên quyết xử lý  
vi phạm nồng độ cồn
Tính đến nay đã tròn 3 năm cả xã hội, đất nước cùng đưa ra lời tuyên 
chiến với các ma men, với những lái xe sử dụng rượu bia khi điều 
khiển phương tiện. Cùng với sự ra đời của Nghị định 100/2019 và Luật 
Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ tháng 1/2020 đây 
được ví như “liều vắc-xin” để trị tận gốc căn bệnh nhờn luật của nhiều 
lái xe. Cho đến nay, sau 3 năm, “liều vắc-xin” này đi vào cuộc sống, đã 
đem lại những tín hiệu vô cùng tích cực cho xã hội.
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Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra 
nồng độ cồn của lái xe.

uống Có     trách nhiệm
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tai nạn giao thông là vi phạm về 
nồng độ cồn. Chính vì vậy, lực 
lượng cảnh sát giao thông đã 
đồng bộ triển khai cả về phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ 
để kiên quyết xử lý vi phạm nồng 
độ cồn. Trong 7 ngày Tết Quý Mão 
2023 vừa qua, lực lượng cảnh 
sát giao thông đã xử lý rất quyết 
liệt, trung bình một ngày có trên 
1.100 trường hợp vi phạm nồng 
độ cồn bị xử lý.

Tuy nhiên trên thực tế, công 
tác xử lý vi phạm đối với hành vi 
này còn gặp nhiều khó khăn. Nó 
đến từ văn hóa đã hình thành từ 
lâu đời và độ trễ của các quy định 
pháp luật trước sự vận động của 
xã hội. Trong đó có thể kể đến 
việc phân định rõ ràng giữa việc 
sử dụng và lạm dụng vẫn còn 
nhiều tranh cãi.

Ví dụ: Trong trường hợp bất 

khả kháng không thể từ chối được 
vì cuộc sống vẫn phải có giao tiếp. 
Trường hợp từ chối không uống 
nhiều thì được nhưng chỉ 1 ngụm 
hoặc 1 ly thì không được. Nó xuất 
phát từ văn hóa, uống ở mức độ ít 
chứ không phải nhiều.

Ông Phạm Việt Công - Phó 
Chánh Văn phòng Ủy ban An 
toàn giao thông quốc gia cho 
biết: Trong quá trình thực hiện 
các quy định hiện nay, chúng ta 
sẽ có rà soát, tổng kết và đánh 
giá. Trên cơ sở đó thì sẽ có điều 
chỉnh, bổ sung các quy định làm 
sao đảm bảo tính nhân văn cao 
nhất. Ví dụ đối với trường hợp 
vi phạm nồng độ cồn vượt mức 
như hiện nay, có những trường 
hợp có tai nạn giao thông xảy ra, 
khi cơ quan công an giao thông 
kiểm tra thì lái xe vượt 2, 3 lần 
mức vi phạm nồng độ cồn cao 

nhất thì sau này khi sửa đổi các 
quy định pháp luật sẽ phải tính 
đến việc thêm các chế tài xử phạt 
đối với các trường hợp này. Tăng 
cường công tác quản lý và phòng 
ngừa chung. Ví dụ với trường 
hợp này sẽ thực hiện nghiêm 
việc xử lý tái phạm, tước bằng và 
trừ điểm giấy phép lái xe.

Có thể thấy, sau 3 năm áp 
dụng dù vẫn còn tồn tại, hạn chế 
nhưng Luật Phòng chống tác 
hại của rượu bia với sự vào cuộc 
mạnh mẽ của cảnh sát giao thông 
đã mang đến nhiều hiệu quả tích 
cực cho xã hội. Trong đó cái được 
nhất là sự chuyển biến về ý thức 
của người điều khiển phương tiện 
qua mỗi đợt ra quân xử lý.

Bia rượu không xấu, xấu hay 
tốt phụ thuộc vào cách sử dụng 
của mỗi người.

PV (Tổng hợp)
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Sản lượng bia trên thế giới 2020,2021: tổng hợp 
5 châu Lục (Âu, mỹ, châu Phi, châu Úc, á) 172 nước. 

Ngày càng khó có được số liệu chính xác về sản 
lượng bia ở từng quốc gia. Ngoài sự khác biệt đáng 

kể trong số liệu sản xuất do các nguồn cung ứng 
khác nhau. Sản lượng sản xuất được chỉ ra dưới đây 
là con số ước tính dựa trên cơ sở giám sát chặt chẽ 
của các dữ liệu và đánh giá của Barth Haas.

           tỔNg QuAN 

THỊ TRƯỜNG BIA 
                   trÊN thẾ gIỚI

Barth Haas - Report 
Báo cáo mùa vụ 2020 - 2021

Europe (Châu Âu) America (Châu Mỹ) 
Ranking 
Xếp hạng  

Country 
Quốc gia 

2020 2021 
Ranking 
Xếp hạng 

Country 
Quốc gia 

2020 2021 

5 Germany 87,027 85,443 2 USA ** 203,813 203,565 
6 Russia 79,500 82,124 3 Brazil 132,800 143,000 

9 United Kingdom 32,217 38,399 4 Mexico 126,900 134,700 
10 Poland 39,066 38,200 13 Colombia 25,300 26,093 
11 Spain 34,738 38,000 15 Canada 22,674 22,867 

14 Belgium 23,573 25,000 * 21 Argentina 17,823 19,087 
16 France 21,600 22,200 * 28 Peru 12,200 14,010 
17 Netherlands 22,140 22,086 32 Chile 9,800 10,350 
19 Czech Republic 20,122 19,600 40 Ecuador 5,845 6,113 
22 Ukraine 17,970 17,071 41 Dominican Republic 3,996 * 5,952 
24 Romania 16,750 16,600 45 Guatemala 2,950 * 5,400 
25 Italy 15,829 16,600 58 Bolivia 4,230 3,530 
33 Austria 9,562 9,851 68 Panama 3,230 3,262 
34 Turkey 8,660 9,330 69 Venezuela 1,745 3,149 
38 Portugal 6,600 6,800 70 Paraguay 3,030 3,050 * 
39 Ireland 7,100 6,400 * 78 Cuba 2,340 2,300 * 
42 Denmark 5,874 5,900 * 87 Costa Rica 1,720 1,735 * 
43 Hungary 5,378 5,568 89 Nicaragua 1,420 1,434 * 
46 Serbia 5,500 * 5,000 * 95 El Salvador 1,200 1,218 * 
48 Bulgaria 4,570 4,900 * 97 Puerto Rico 860 1,117 
50 Sweden 4,143 4,500 * 100 Uruguay 1,040 1,040 * 
52 Belarus/White Russia 4,301 4,344 101 Honduras 1,000 * 1,000 * 
55 Greece 3,377 3,700 * 106 Jamaica 900 * 900 * 
60 Finland 3,571 3,472 114 Trinidad 580 580 
62 Slovakia 3,034 3,400 * 122 Guyana 380 380 
63 Switzerland 3,404 3,382 137 Haiti 195 * 195 * 
65 Norway 3,039 3,300 141 St. Lucia 175 175 
67 Croatia 2,965 3,267 147 Bahamas 148 * 148 * 
76 Lithuania 2,540 * 2,500 * 148 Dutch Antilles 140 * 140 * 
82 Slovenia 1,960 2,000 * 149 Suriname 100 * 100 * 
90 Estonia 1,291 1,366 151 Barbados 80 * 80 * 

  

Sản lượng bia thế giới 2020 -2021 châu Âu – châu mỹ

khoA họC    - kỹ thuật
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103 Bosnia-Herzegovina 920 * 950 * 156 Martinique 60 * 60 * 
104 Moldova 876 * 905 * 157 Aruba 55 * 55 * 
109 Latvia 702 * 772 * 159 St. Vincent 45 * 45 * 
110 Georgia 720 * 750 * 160 Belize 40 * 40 * 
111 North Macedonia 630 * 650 * 161 Grenada 30 * 30 * 
115 Albania 560 * 580 * 162 St. Kitts 25 * 25 * 
125 Cyprus 310 357 164 Antigua 20 * 20 * 
127 Montenegro 300 * 310 * 165 Dominica 11 * 11 * 
129 Armenia 234 281 169 Cayman Islands 5 * 5 * 
132 Iceland 245 250 * TOTAL 588,905 616,961 

133 Luxembourg 201 225 

All figures in 1,000 hl/ Tất cả các số liệu nhân với 1.000 hl 
Ranking by output quantity 2021/ Xếp hạng theo số lượng sản lượng năm 2021 
* estimate / * ước tính 
** USA including hard seltzer and flavored malt beverages/ 
** USA bao gồm hard seltzer và các thức uống từ mal 

 
Sản lượng bia thế giới 2020 – 2021 (châu Phi, châu Úc)

  

Africa – Châu Phi Australia/ Oceania – Châu ÚC 
Ranking 

Xếp 
hạng 

Country 
Quốc gia 

2020 2021 
Ranking 

Xếp 
hạng 

Country 
Quốc gia 

2020 2021 

12 South Africa 
26,000 * 

31,000 
* 

23 Australia 16,580 
* 

16,830 * 

20 Nigeria 
18,800 * 

19,400 
* 

71 New Zealand 2,930 2,900 

31 Angola 
9,000 * 

11,000 
* 

108 Papua New 
Guinea 

780 * 780 * 

35 Ethiopia 10,600 8,950 * 139 Fiji Islands 200 * 180 * 

36 Cameroon 6,500 7,200 140 Tahiti 200 * 180 * 

49 
Dem. Rep. of the Congo 

(Zaire) 4,300 4,700 * 144 New Caledonia 155 * 150 * 

51 Tanzania 
3,900 * 

4,500 * 154 Solomon 
Islands 

68 * 65 * 

53 Kenya 4,500 * 4,300 * 155 Samoa 65 * 62 * 

54 Mozambique 3,800 * 3,800 * 166 Vanuatu 10 * 9 * 

56 Ivory Coast 3,400 3,600 TOTAL/ TỔNG CỘNG  20,988 21,156 

57 Uganda 3,000 * 3,600 * Asian 

61 Burkina Faso 3,000 3,400 
Ranking 

Xếp 
hạng 

Country 
Quốc gia 

2020 2021 

64 Congo (Brazzaville) 3,000 * 3,350 * 1 China 344,110 359,740 

66 Ghana 3,000 * 3,300 7 Japan 46,874 44,561 

73 Zambia 3,250 * 2,800 * 8 Vietnam 40,000 42,000 

74 Namibia 2,200 * 2,700 * 18 Thailand 20,076 19,806 

77 Burundi 2,400 * 2,400 * 26 Cambodia 14,000 16,000 

79 Zimbabwe 2,200 * 2,200 * 27 India 14,230 15,000 * 

80 Rwanda 2,200 * 2,200 * 29 Philippines 13,000 14,000 

83 Tunisia 2,041 1,980 30 South Korea 14,430 13,380 

86 Gabun 1,800 1,800 * 37 Kazakhstan 6,734 7,017 
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khoA họC    - kỹ thuật

châu Âu – Sự Phát triển sản lượng bia 2020/2021 
Sự phát triển theo châu lục

 

88 Algeria 1,350 1,500 44 Taiwan 5,424 5,462 

92 Benin 1,215 1,300 * 47 Laos 4,500 5,000 

94 Botswana 1,200 * 1,250 * 59 Myanmar 4,200 3,500 

96 Togo 800 1,200 * 72 Uzbekistan 2,740 * 2,845 * 

98 Madagascar 1,600 1,100 75 Malaysia 2,000 * 2,550 

99 Malawi 1,050 * 1,050 * 81 Indonesia 2,000 2,000 

105 Egypt 900 * 900 * 84 Nepal 1,750 * 1,900 

107 Morocco 756 780 * 85 Singapore 1,750 * 1,900 * 

117 Chad 465 500 * 91 Sri Lanka 1,300 * 1,300 * 

120 Guinea Conakry 400 430 * 93 Israel 1,200 * 1,300 * 

121 Mauritius 400 * 413 102 Iran 420 * 1,000 * 

123 Lesotho 360 * 380 * 112 Mongolia 570 * 650 * 

128 Equatorial Guinea 280 310 * 113 Azerbaijan 548 585 * 

130 Eritrea 182 280 116 Bhutan 500 * 500 * 

131 Central African Republic 260 250 * 118 Hong Kong 480 * 490 

134 Réunion 250 * 220 * 119 Turkmenistan 490 * 485 * 

135 Kingdom Eswatini 220 * 220 * 124 Kyrgyzstan 340 * 360 

138 Mali 190 190 * 126 Tajikistan 370 * 345 * 

142 Sierra Leone 170 * 170 * 136 Lebanon 210 * 210 * 

145 Senegal 150 150 * 152 Pakistan 76 76 * 

146 Liberia 145 150 * 153 Jordan 70 * 72 * 

150 Seychelles 80 * 80 * 163 Bangladesh 20 * 20 * 

158 Guinea Bissau 45 * 45 * 168 Palestine 5 * 5 * 

167 Cape Verde 8 * 8 * TOTAL/ TỔNG CỘNG 544,417 564,059 

170 Niger 65 0 

WORLD 171 Gambia 30 0 

172 São Tomé and Príncipe 20* 0 

TOTAL/ TỔNG CỘNG  131,482 141,056 TOTAL/ TỔNG CỘNG  1,789,019  1,859,720  
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 2020 

1,000 hL 

2021 

1,000 hL 

2020 

+/- % rel. 

2021 

+/- % rel. 

European Union* 373,403 345,595 -7.0 % -7.4 % 

Rest of Europe* 129,824 170,893 0.8 % 31.6 % 

EUROPE TOTAL 503,227 516,488 -5.1 % 2.6 % 

North America 353,387 361,132 -0.9 % 2.2 % 

Central America/Caribbean 21,225 25,927 -7.0 % 22.2 % 

South America 214,293 229,902 -6.7 % 7.3 % 

AMERICA TOTAL 588,905 616,961 -3.3 % 4.8 % 

 

Do các nguồn dữ liệu thông tin mới bổ sung, nên 
sản lượng bia cho năm 2020 đã được điều chỉnh. Ví 
dụ, vào năm 2020, sản lượng bia không thấp hơn 5% 
so với cùng kỳ như tính toán ban đầu, mà thấp hơn 
6,5%, với tổng sản lượng bia là 1.789.019 hl

Sản lượng bia thế giới năm 2021 chỉ tăng dưới 71 
triệu hl so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng 4%.

Năm quốc gia sản xuất bia hàng đầu là Trung 
Quốc, Mỹ, Brazil, Mexico và Đức, có thể duy trì thị 
phần sản xuất bia toàn cầu và chiếm một nửa tổng 
sản lượng bia trong cả năm 2020 và 2021. 

Vương quốc Anh (tăng 6,2 triệu hl), Tây Ban Nha 
(tăng 3,3 triệu hl) và Nga (tăng 2,6 triệu hl) chịu trách 
nhiệm chính trong việc ổn định sản lượng bia ở châu 
Âu. Tổng sản lượng của châu Âu tăng 13 triệu hl.

Ở châu Mỹ, Brazil (tăng 10,2 triệu hl) và Mexico 
(tăng 7,8 triệu hl) một lần nữa là các thị trường tăng 
trưởng. Nhìn chung, sản lượng ở châu Mỹ tăng 28 
triệu hl.

Trung Quốc (tăng  15,6 triệu hl) là nước đóng 
góp chính vào mức tăng trưởng 20 triệu hl ở châu Á, 
trong khi Nhật Bản (giảm 2,3 triệu hl) và Hàn Quốc 
(giảm 1,1 triệu hl) làm giảm tác động tích cực của các 
nước khác như Việt Nam và Campuchia ( tăng 2mhl).

Sản lượng bia ở Châu Phi tăng 10 triệu hl. Các 
quốc gia độc lập một lần nữa vẽ nên một bức tranh 
đa dạng. Nam Phi (tăng 5m hl) và Angola (tăng 
2mhl) chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất, trong 
khi Ethiopia, bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến, tiếp 
tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh (giảm 1,7 triệu hl).

Quá trình phát triển sản lượng bia 2012 - 2021

bốn mươi  nhà sản xuất bia dẫn đầu thế giới:
Thống kê thể 

hiện 40 nhà sản 
xuất bia hàng đầu 
thế giới hầu như 
không thay đổi vào 
năm 2021. Tây Âu 
là một trong những 
khu vực tiếp tục 
chịu các hạn chế 
liên quan đến COVID và hầu hết các nhà máy bia có 
trụ sở tại đây báo cáo doanh số bán hàng sụt giảm, 
trong khi các khu vực khác hầu hết báo cáo sự cải 
thiện hơn so với năm 2020. Nhìn chung, tổng sản 
lượng của 40 nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới tăng 
khoảng 80 triệu hL vào năm 2021. Do đó, tổng thị 
phần của họ đã tăng lên 91,4%.

*Vương quốc Anh rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhưng vẫn là thành viên của Thị trường chung EU cho đến ngày 31 
tháng 12 năm 2020. Trong thống kê trên, Vương quốc Anh được phân loại là quốc gia châu Âu ngoài EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
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Hoạt động mua bán và nhập công ty chủ yếu 
tập trung vào việc hợp nhất các cổ phần thiểu số. 
Heineken mua lại phần lớn cổ phần tại United 
Breweries ở Ấn Độ và giành quyền kiểm soát Namibia 
Breweries bằng cách tiếp quản Distell Group. Kirin / 
Lion mua lại Bell’s Brewing, công ty tiên phong trong 
phân khúc bia thủ công của Mỹ, và củng cố vị trí 
dẫn đầu của phân khúc thị trường này bằng cách 
sáp nhập nó với New Belgium Brewing – một trong 
những công ty đã thuộc sở hữu của tập đoàn.

Vào tháng 3 năm 2022, Heineken và Carlsberg 
tuyên bố rút khỏi thị trường Nga do Nga xâm lược 
Ukraine. Vì lý do tương tự, AB InBev đã tiết lộ vào 

tháng 4 rằng họ sẽ bán cổ phần của mình trong một 
liên doanh với nhà máy bia Thổ Nhĩ Kỳ là Anadolu Efes 
hoạt động tại Nga.

thị Phần sản lượng bia thế giới 2020 

 

Ranking 
Xếp hạng 

Brewery 
Nhà sản xuất bia 

Country 
Quốc gia 

Beer output 2020 
in mill. Hl 

Sản lượng bia  
năm 2020 (triệu HL) 

Share of world beer 
production 

Thị phần sản lượng 
 bia thế giới 

1 AB InBev Belgium 581.7 31.3 % 

2 Heineken Netherlands 231.2 12.4 % 

3 Carlsberg Denmark 119.6 6.4 % 

4 China Res. Snow Breweries China 112.2 6.0 % 

5 Molson Coors USA/Canada 84.0 4.5 % 

6 Tsingtao Brewery Group China 76.0 4.1 % 

7 Asahi Group Japan 57.4 3.1 % 

8 BGI / Groupe Castel France 40.0 2.2 % 

9 Efes Group Turkey 37.9 2.0 % 

10 Yanjing China 33.5 1.8 % 

11 Constellation Brands USA 32.6 1.8 % 

12 Grupo Petrópolis Brasil 29.5 1.6 % 

13 Kirin Japan 26.1 1.4 % 

14 Diageo (Guinness) Ireland 21.0 1.1 % 

15 CCU Chile 19.2 1.0 % 

16 San Miguel Corporation Philippines 15.7 0.8 % 

17 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Vietnam 14.5 0.8 % 

18 Grupo Mahou - San Miguel Spain 14.5 0.8 % 

19 Singha Corporation Thailand 12.9 0.7 % 

20 Pearl River China 12.8 0.7 % 
21 Damm Spain 11.9 0.6 % 

22 Radeberger Gruppe Germany 10.2 0.5 % 

23 United Breweries Group India 9.3 0.5 % 

24 TCB Beteiligungsgesellschaft mbH Germany 8.5 0.5 % 

25 Oettinger Gruppe Germany 8.5 0.5 % 

26 Suntory Japan 7.7 0.4 % 

27 Sapporo Japan 7.3 0.4 % 

28 Beer Thai (Chang) Thailand 7.2 0.4 % 

29 Swinkels Family Brewers Netherlands 7.0 0.4 % 

30 Krombacher Gruppe Germany 5.8 0.3 % 

31 Paulaner Gruppe Germany 5.7 0.3 % 

32 HiteJinro South Korea 5.4 0.3 % 

33 Bitburger Braugruppe Germany 5.0 0.3 % 

34 Olvi Group Finland 4.7 0.3 % 

35 Estrella de Galicia Spain 4.4 0.2 % 

36 Obolon Ukraine 4.2 0.2 % 

37 Moscow Brewing Company Russia 4.1 0.2 % 

38 Royal Unibrew Denmark 4.1 0.2 % 

39 Hanoi Beverage Corp. (HABECO) Vietnam 3.6 0.2 % 

40 Veltins Germany 3.1 0.2 % 

TOTAL/ TỔNG CỘNG  1,699.9 91.4% 

WORLD BEER PRODUCTION 2021 
SẢN LƯỢNG BIA THẾ GIỚI NĂM 2021  

1,860.0 100.0% 

khoA họC    - kỹ thuật
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Dựa trên thông số tính toán nhu cầu alpha acid 
được xem xét liên tục. Khi đã xác định rằng khối 
lượng houblong  bia cần thiết cho các loại thủ công 
của Mỹ lớn hơn so với giả định ban đầu. Hơn nữa, 

đã có những thay đổi trong phạm 
vi các giống hoa houblong được 
sử dụng cho các loại bia thủ công, 
điều này cuối cùng đòi hỏi phải điều 
chỉnh giá trị axit alpha trung bình 

Sản lượng hoa houblong và 
alpha acid trên mức trung bình từ 
niên vụ 2021 đã dẫn đến tình trạng 
cung vượt cầu trên thị trường. Vào 
năm 2021, nhu cầu từ ngành sản 
xuất bia phục hồi sau sự suy giảm 
vào năm 2020 và phù hợp với nhu 
cầu trước đại dịch COVID. Cuộc 
chiến ở Ukraine và những ảnh 
hưởng của nó ở Nga và Belarus sẽ 

dẫn đến sản lượng bia giảm và do đó cũng làm 
giảm sản lượng hoa bia theo yêu cầu của các nhà 
máy bia vào năm 2022.

tình hình thị trường hoa houblong 
Mùa vụ 2021 cho thấy diện tích hoa  houblong tăng 

lên trong vòng tám năm liên tiếp. Tuy nhiên, diện 
tích tăng chậm lại còn 0,8%. Tổng diện tích trồng hoa 
houblong trên toàn thế giới là 62.886 ha. Sản lượng 
hoa được thu hoạch trên diện tích đó là 130.803 
tấn. Tổng sản lượng hoa  houblong trên toàn thế giới 
đạt được ở mức trung bình khá. Hơn nữa, hàm lượng 
axit alpha trung bình 10,8% (ToP) cho tất cả các giống 
được thu hoạch đã xác lập một mức kỷ lục mới. Trước 
đây chưa bao giờ đạt được mức trung bình alpha cao 
như vậy. Một lý do đáng kể cho sự gia tăng khối lượng 
axit alpha là sự gia tăng của hoa thơm giàu axit alpha 
tại Hoa Kỳ sử dụng trong phân khúc bia thủ công. Do 
đó, sự kết hợp giữa sản lượng thu hoạch tốt với lượng 

 

Ranking 
Xếp hạng 

Brewery 
Nhà sản xuất bia 

Country 
Quốc gia 

Beer output 2020 
in mill. Hl 

Sản lượng bia  
năm 2020 (triệu HL) 

Share of world beer 
production 

Thị phần sản lượng 
 bia thế giới 

1 AB InBev Belgium 581.7 31.3 % 

2 Heineken Netherlands 231.2 12.4 % 

3 Carlsberg Denmark 119.6 6.4 % 

4 China Res. Snow Breweries China 112.2 6.0 % 

5 Molson Coors USA/Canada 84.0 4.5 % 

6 Tsingtao Brewery Group China 76.0 4.1 % 

7 Asahi Group Japan 57.4 3.1 % 

8 BGI / Groupe Castel France 40.0 2.2 % 

9 Efes Group Turkey 37.9 2.0 % 

10 Yanjing China 33.5 1.8 % 

11 Constellation Brands USA 32.6 1.8 % 

12 Grupo Petrópolis Brasil 29.5 1.6 % 

13 Kirin Japan 26.1 1.4 % 

14 Diageo (Guinness) Ireland 21.0 1.1 % 

15 CCU Chile 19.2 1.0 % 

16 San Miguel Corporation Philippines 15.7 0.8 % 

17 Saigon Beverage Corp. (SABECO) Vietnam 14.5 0.8 % 

18 Grupo Mahou - San Miguel Spain 14.5 0.8 % 

19 Singha Corporation Thailand 12.9 0.7 % 

20 Pearl River China 12.8 0.7 % 
21 Damm Spain 11.9 0.6 % 

22 Radeberger Gruppe Germany 10.2 0.5 % 

23 United Breweries Group India 9.3 0.5 % 

24 TCB Beteiligungsgesellschaft mbH Germany 8.5 0.5 % 

25 Oettinger Gruppe Germany 8.5 0.5 % 

26 Suntory Japan 7.7 0.4 % 

27 Sapporo Japan 7.3 0.4 % 

28 Beer Thai (Chang) Thailand 7.2 0.4 % 

29 Swinkels Family Brewers Netherlands 7.0 0.4 % 

30 Krombacher Gruppe Germany 5.8 0.3 % 

31 Paulaner Gruppe Germany 5.7 0.3 % 

32 HiteJinro South Korea 5.4 0.3 % 

33 Bitburger Braugruppe Germany 5.0 0.3 % 

34 Olvi Group Finland 4.7 0.3 % 

35 Estrella de Galicia Spain 4.4 0.2 % 

36 Obolon Ukraine 4.2 0.2 % 

37 Moscow Brewing Company Russia 4.1 0.2 % 

38 Royal Unibrew Denmark 4.1 0.2 % 

39 Hanoi Beverage Corp. (HABECO) Vietnam 3.6 0.2 % 

40 Veltins Germany 3.1 0.2 % 

TOTAL/ TỔNG CỘNG  1,699.9 91.4% 

WORLD BEER PRODUCTION 2021 
SẢN LƯỢNG BIA THẾ GIỚI NĂM 2021  

1,860.0 100.0% 

tổng hợp so sánh sản lượng alpha – acid 
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alpha acid kỷ lục đã ghi nhận là cao nhất. Khối lượng 
axit alpha thu hoạch là 14.173 tấn, tăng khoảng 1.500 
tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau bảy năm mở rộng, diện tích trồng hoa bia ở 
Đức lần đầu tiên giảm trở lại vào năm 2021. Số diện 
tích trồng này giảm xuống còn 86 ha. Mặt khác, ở Hoa 
Kỳ (PNW), diện tích đã tăng thêm 903 ha. Kết quả là, 
diện tích ở Mỹ hiện nay gần 4.600 ha – lớn hơn so với 
ở Đức. Bất chấp đợt nắng nóng khắc nghiệt ở khu vực 
sản xuất PNW ở Hoa Kỳ, tổng sản lượng vẫn gần với 
mức trung bình dài hạn. Năng suất hoa houblong  là 
2,1 tấn / ha. Ở Đức, năng suất trung bình là 2,32 tấn/
ha, cao hơn mức trung bình của những năm gần đây. 
Điều này diễn ra tương tự đối với các giá trị axit alpha. 
Trong khi hàm lượng axit alpha của tất cả các giống 
ở Mỹ đều ở mức trung bình, hàm lượng alpha của 
tất cả các giống chính ở Đức đều cao hơn mức trung 
bình 5 và 10 năm qua. Ít nhất, đây là năm thứ hai liên 
tiếp đạt được mức alpha trung bình. Tuy nhiên, thực 
tế cho thấy rằng 5 trong số 10 năm vụ mùa gần đây 
nhất đều giảm cả về hàm lượng alpha và năng suất. 
Do hậu quả của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời 
tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng và rủi ro đối với 
sản xuất và tiếp thị hoa houblong  ngày càng tăng.

Hơn hai năm qua, thế giới phải sống chung với 
hiểm họa từ đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các hạn 
chế đã được nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn ở nhiều 
quốc gia. Sản lượng bia thế giới phục hồi 4% vào năm 
2021, nhưng không bằng mức đạt được vào năm 2019 
trước đại dịch. Cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine 
đặt ra cho thế giới những thách thức mới. Ở Nga và 
Ukraine, khoảng 100 triệu hl bia được sản xuất và hơn 
2 triệu hl nhập khẩu. Con số này tương đương với 5% 

tổng sản lượng bia được sản xuất trên toàn thế giới. Sự 
suy giảm sản lượng tiềm ẩn liên quan đến chiến tranh 
có mức độ tương tự như đại dịch gây ra. Tại thời điểm 
này, không thể cung cấp một dự báo chính xác về mức 
độ suy giảm sản lượng bia ở các quốc gia nói trên. Thị 
trường sẽ nhìn thấy thặng dư hoa houblong trong năm 
thứ ba liên tiếp.

Với vụ mùa đạt được kết quả trong năm 2021 nên 
lượng hoa houblong tồn đọng trên thị trường tăng 
lên so với cùng kỳ năm trước. Giá hoa houblong trên 
thị trường trôi nổi giảm trong ba năm liên tiếp. Tuy 
nhiên, việc giảm giá chỉ giới hạn ở những giống đã 
được sản xuất dư trong vài năm. ảnh hưởng của tình 
trạng cung vượt cầu này thể hiện rõ ràng nhất trên 
thị trường hợp đồng có kỳ hạn. Các đề nghị và yêu 
cầu hợp đồng đang giảm dần. Thời hạn hợp đồng 
đang trở nên ngắn hơn so với những kỳ vọng thông 
thường. Việc ngày càng có nhiều khách hàng hỏi về 
việc tái cấu trúc hợp đồng và trì hoãn các sản phẩm 
hoa houblong  đã được đặt hàng, là những dấu hiệu 
rõ ràng cho thấy nhu cầu thấp hơn và lượng hàng tồn 
kho tăng thêm. Nhu cầu có thể sẽ vẫn thấp trong vài 
năm tới. 

market hop Situation: 
Crop year 2021 saw hop acreage increase for the 

eighth year in succession. However, the rise in acreage 
slowed further to 0.8 %. The total planted hop acreage 
worldwide was 62,886 ha. The crop volume harvested 
on that acreage was 130,803 mt. This equates to a 
good average for world crop volume. Moreover, the 
average alpha acid content of 10.8 % (ToP) for all 
varieties harvested was a new record high. Never 
before had such a high alpha average been reached. 
One significant reason for the rise in alpha acid 
volumes is the spread of alpha-rich flavor and aroma 
varieties in the USA for use in the craft beer segment. 
The combination of good average crop volume with 
record levels of alpha therefore produced a new all-
time high in alpha volume. The volume of alpha acid 
harvested was 14,173 mt, a year-on-year increase of 
approx. 1,500 mt.

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

khoA họC    - kỹ thuật
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After seven years of expansion, planted hop acreage in Germany fell back for the first time in 
2021. The fall amounted to 86 ha. In the USA (PNW), on the other hand, acreage grew by a further 
903 ha. As a result, acreage in the USA is now nearly 4,600 ha greater than in Germany. In spite of 
the extreme heatwave in the PNW production region in the USA, the total yield was close to the 
long-term average. The hop yield was 2.1 mt per ha. In Germany, the average yield was 2.32 mt/
ha, which was above the average of recent years. The picture was similar for the alpha acid values. 
While the alpha acid content of all varieties in the USA was solidly average, the alpha content 
of all the main varieties in Germany was above the multi-year averages for the last five and 10 
years. This was the second year in succession in which at least average alpha levels were reached. 
However, this should not be allowed to disguise the fact that five of the last 10 crop years were weak 
in terms of both alpha content and yield. As a result of climate change, extreme weather events are 
increasing and the risks for hop production and marketing are growing further.

For more than two years now, the world has been living with the threat of the COVID-19 
pandemic. In the meantime, restrictions have been eased or lifted entirely in many countries. 
World beer output recovered by 4 % in 2021, but failed to equal the level reached in 2019 before 
the pandemic. Russia’s war of aggression in Ukraine presents the world with new, additional 
challenges. In Russia and Ukraine together, around 100m hl of beer is brewed and more than 2m 
hl imported. This is equivalent to 5 % of the volume of beer produced worldwide. The potential 
war-related decline in production is of a magnitude similar to that caused by the pandemic. At this 
moment it is impossible to provide a reliable forecast of the extent to which beer production will 
decline in the above-mentioned countries. The market will see a hop surplus for the third year in 
succession.

As a result of the good harvest in crop year 2021, the volume of unsold hops on the market was up 
year on year. Prices for spot hops fell for the third year in succession. However, the fall in prices was 
limited to those varieties which had already been overproduced for several years. The effects of this 
oversupply are most clearly apparent in the forward contract markets. Contract offers and inquiries 
are on the decrease. Contract durations are becoming shorter due to uncertain expectations. 
Increasing numbers of customers enquiring about contract restructuring and delayed call-offs of 
hop products already ordered are clear indications of lower demand and further inventory build-
up. Demand is likely to remain weak for the next few years.
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Công nghệ    - thiết bị

Dựa trên công nghệ đã được chứng 
minh, được tối ưu về mặt tiêu hao năng 
lượng và được trang bị trí tuệ nhân tạo, 
thế hệ thứ tư của Contiform đã sẵn 

sàng cho tương lai!
Thế hệ thứ tư của máy thổi chai Contiform đã ra 

mắt. Nó vượt trội hơn tất cả các thế hệ trước về tính 
thân thiện với môi trường cũng như hiệu quả và tính 
linh hoạt được cải thiện hơn nữa. Ngoài ra, máy cũng 
đã được xây dựng trên nền tảng số hóa, thậm chí có 
thể trang bị trí tuệ nhân tạo (AI).

 
thiết kế và vận hành thân thiện  
với môi trường

Hoạt động bền vững và thân thiện với môi trường 
– Đó là một trong những mục tiêu tối quan trọng 
cho sự phát triển mới nhất của máy thổi Contiform. 
Khi nói đến máy thổi chai, cách hiệu quả nhất để đạt 
được chúng là cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng để 
gia nhiệt phôi và tất nhiên giảm mức tiêu thụ khí 
nén trong quá trình thổi. 

Nhờ khoảng cách giữa phôi và đèn gia nhiệt 
ngắn hơn, không gian gia nhiệt nhỏ gọn hơn và các 
hệ gia nhiệt được thiết kế lại có gương phản xạ hình 
parabol, mức tiêu thụ năng lượng đã giảm thêm 
11% so với thế hệ trước. Thế hệ thứ tư cũng tiết kiệm 
đáng kể khí nén. Hệ thống tái sử dụng không khí Air 
Wizard Triple mới được phát triển sử dụng quy trình 
tái sử dụng ba giai đoạn, giúp giảm mức tiêu thụ khí 

nén tới 20% so với công nghệ thông thường trên thị 
trường hiện nay.

 Những tính năng được tối ưu hóa này không chỉ 
mang lại lợi ích cho môi trường tự nhiên của chúng 
ta mà còn nâng cao hiệu quả của máy thổi Contiform 
và giảm chi phí vận hành so với model trước đó. Tuy 
nhiên, tính thân thiện với môi trường của máy không 
chỉ giới hạn trong hoạt động của nó. Ưu tiên hàng đầu 
cũng được gắn liền với tính bền vững cho sản xuất. Ví 
dụ, các tấm bảo vệ được làm bằng nhựa tái chế.

hiệu suất dây chuyền cao hơn nhờ 
giảm thời gian ngưng máy

Hơn nữa, rõ ràng là phải giảm bớt tình trạng dừng 
máy ngoài kế hoạch. Một ví dụ cụ thể: Cho đến nay, 
một phôi chai nếu không thể đưa được vào khuôn 
thổi sẽ gây ra sự cố dừng máy khẩn cấp. Kéo theo tất 
cả các phôi và chai trong máy tại thời điểm đó sẽ bị 
hư hỏng. Điều đó không còn xảy ra nữa, nhờ công 
nghệ “skip-and-run” mới được phát triển, nó sẽ theo 
dõi hệ thống khóa khuôn và cho phép trạm thổi 
không bị khóa đi dọc theo vòng quay và đẩy phôi bị 
lỗi ra ngoài. phôi mà không kích hoạt dừng khẩn cấp 
của toàn bộ máy. Điều đó làm giảm đáng kể tỷ lệ phế 
thải và loại bỏ việc can thiệp của người vận hành.

tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng  
mọi yêu cầu

 Danh mục máy đã được mở rộng đáng kể để 

máy thổi contiform           thế hỆ mới cỦA krones

Xu hướng hiện tại hướng đến đa dạng kích thước và hình 
dáng chai

giảm tiêu hao năng lượng nhờ rút ngắn khoảng cách giữa các 
đèn gia nhiệt
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mang lại sự linh hoạt hơn. Các công ty sản xuất đồ 
uống giờ đây có thể chọn loại máy phù hợp nhất với 
nhu cầu của mình từ nhiều loại máy thổi chai:

Contiform - Một cỗ máy linh hoạt dùng để thổi 
các chai PET có thể tích lên đến 3,5 lít để chiết nước, 
CSD và các sản phẩm dinh dưỡng khác, với tốc độ từ 
thấp đến cao 

Contiform Speed - Hướng đến tốc độ cao nhất để 
thổi chai PET có thể tích đến 2 lít, để chiết nước và đồ 
uống có ga, với tốc độ lên đến 100.000 chai mỗi giờ. 

Contiform BigBottle - Máy thổi cho các chai PET 
với thể tích lên đến tám lít. Công nghệ gia nhiệt bất 
đối xứng cũng đã được trang bị. Điều đó giúp có thể 
thổi chai hình bầu dục và chai không đối xứng, loại 
được sử dụng cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân 
và đồ gia dụng.

 Có một xu hướng toàn cầu hướng tới việc sản 
xuất ngày càng nhiều các hình dạng và kích cỡ chai 
khác nhau trên một máy duy nhất. Contiform cho 
phép  quy trình thay đổi chai cực kỳ nhanh chóng và 
đơn giản, do đó hoàn toàn phù hợp với xu hướng đó. 
Nhờ có MouldXpress Robot, có thể thay thế khuôn 
hoàn toàn tự động. Và việc thay thế các phụ tùng 
tương ứng cũng đã được tối ưu hóa cho người vận 
hành. Robot và nhân viên vận hành thậm chí có thể 
làm việc đồng thời khi thay đổi chai. Nhưng đây 
không phải là những cải tiến duy nhất. Contiform 
mới có giao diện màn hình lớn với công nghệ cảm 
ứng mới nhất và phần mềm hiển thị được thiết kế lại 

để nâng cao tính thân thiện với người dùng. Và các 
hệ thống trợ lý ảo sẽ hướng dẫn nhân viên vận hành 
thông qua các cài đặt, thậm chí đưa ra các đề xuất tự 
động. Điều đó làm cho hoạt động của máy trực quan 
hơn và hiệu quả hơn.

Một cỗ máy biết học 
Để giúp nhân viên vận hành giảm bớt các nhiệm 

vụ đầy thách thức một cách tổng thể, Krones đã 
phát triển Contiloop AI, một hệ thống kiểm soát 
quy trình tự động. Trí tuệ nhân tạo cho phép hệ 
thống kiểm soát quá trình thổi chai một cách tự 
động. Trong quá trình chạy thử nghiệm dựa trên 
thiết kế thử nghiệm (Design of Experiments - 
DOE), các cài đặt khác nhau được xác định sẽ được 
sử dụng để huấn luyện một đơn vị kiểm soát. Sau 
đó, đơn vị này có thể hoạt động như một nhân 
viên vận hành có trình độ cao, người biết tất cả 
các quy trình liên quan từ trong ra ngoài và có thể 
tự động điều chỉnh chúng một cách thích hợp – 
ngay cả khi các tham số thay đổi theo thời gian. 
Đơn vị kiểm soát có thể được đào tạo lại bất cứ lúc 
nào. Điều đó làm cho hoạt động của Contiform ít 
phụ thuộc vào điều kiện xung quanh, đặc tính vật 
liệu phôi cũng như kiến thức và kỹ năng của người 
vận hành. n

máy thổi contiform           thế hỆ mới cỦA krones

25 năm sau khi phát triển thế hệ đầu tiên, Krones giờ đây cho ra 
mắt thế hệ thứ tư của máy thổi chai.

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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n Ghi chép: Nga NgUyễN

Đồ uống    với du lịch

 khám phá mùa lễ hội sôi động
Được đánh giá là một trong những tỉnh có kho di sản văn hóa 

lớn, phong phú, đa dạng, đặc sắc với hơn 600 di sản văn hóa 
vật thể là những đình, chùa, đền, miếu, danh lam thắng cảnh, di 
sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới… cùng gần 3.000 hồ sơ di sản 
văn hóa phi vật thể, Quảng Ninh từ lâu đã là vùng đất đầy hấp 
dẫn mỗi độ Xuân về. 

Từ mùng 10 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, người dân cả 
nước lại nô nức đến tham gia Lễ hội Yên Tử (thuộc xã Thượng 
Yên Công, thành phố Uông Bí), một trong những lễ hội đầu xuân 
lớn nhất tại Quảng Ninh. Là trung tâm Phật giáo lớn nhất ở nước 
ta, nơi nổi tiếng với thiền phái Trúc Lâm, hàng năm, Lễ hội Yên 
Tử luôn thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến 
trẩy hội, tham quan và chiêm bái. 

Sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, năm nay, 
Hội xuân Yên Tử được diễn ra với đầy đủ phần lễ và phần hội. 
Trong đó phần lễ khai hội với các nghi thức, như: Gióng trống, 
thỉnh chuông khai hội, nghi lễ cầu Quốc thái Dân an; lễ đóng dấu 
thiêng Yên Tử. Đáng chú ý, Lễ hội năm nay bên cạnh các nghi 
thức mang tầm vóc quốc gia, còn có nhiều điểm mới như các 
hoạt động tâm linh ban đêm, Lễ cầu an, lễ chúc phúc kết hợp 
một số hoạt động về nguồn nhiều ý nghĩa.

Cũng trong dịp Xuân về, Lễ hội chùa Ba Vàng, ngôi chùa linh 
thiêng nằm lưng chừng núi Thành Đẳng thuộc thành phố Uông Bí 
(Quảng Ninh) diễn ra vào mùng 08 tháng Giêng. Vào ngày này, 
Phật tử và nhân dân thập phương sẽ về chùa tham quan, cúng lễ 
Phật, kết duyên lành với Tam Bảo và trải nghiệm những bài học 

thiện lành qua lời Phật dạy. Cách TP. Uông Bí không xa, Lễ hội 
Tiên Công tại vùng đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên cũng là 
một lễ hội lớn của tỉnh Quảng Ninh đã được công nhận là lễ hội 
văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Tiên Công được diễn ra từ mùng 7 
tháng Giêng hàng năm, là dịp mà người dân đất mỏ rất mong chờ 
và thu hút nhiều khách du lịch bốn phương. Lễ hội đặc sắc được 
tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của 17 vị Tiên Công đã 
tạo dựng nên vùng đảo Hà Nam, đồng thời là lễ mừng thọ để tỏ 
lòng biết ơn tới tổ tiên, cội nguồn. Vào dịp này, những gia đình 
có cụ ông, cụ bà từ 80 tuổi trở lên được cung kính phong là 
"Cụ Thượng". Ngày chính hội, các cụ Thượng được rước đi vòng 
quanh làng đến miếu Tiên Công theo nhịp trống và tiếng nhạc. 

Diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 3, tại Quảng Ninh còn 
nổi tiếng với Lễ hội đền Cửa Ông, chùa Lôi Âm, đền Đức Ông, 
chùa Long Tiên, chùa Ngọa Vân… với nhiều nghi thức độc đáo. 
Đây là dịp để người dân và du khách du xuân, không chỉ được 
khám phá vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, còn được tìm hiểu các di 
tích lịch sử văn hóa và bày tỏ lòng biết ơn đối với các danh tướng 
đã có công dẹp giặc, giữ yên bờ cõi vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ngay trong 
tháng đầu năm mới 2023, ngành du lịch Quảng Ninh đạt mức 
tăng trưởng mạnh mẽ, tổng lượng khách đến tỉnh đạt 1,6 triệu 
lượt, gấp 12,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu 
du lịch của tỉnh đạt 3.520 tỷ đồng, gấp 15,4 lần cùng kỳ. Riêng 
trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, toàn tỉnh đón gần 700.000 lượt 
khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thị 
trường khách quốc tế khôi phục trở lại với trên 17.000 lượt khách.

du Xuân vùng đông bắc 

Khám phá 

Nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, 
Quảng Ninh sở hữu Kỳ quan thiên 
nhiên Thế giới vịnh Hạ Long, Khu di 
lích danh thắng Yên Tử, cùng nhiều 
phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Nếu lựa 
chọn cho mình một chuyến du xuân 
nơi đây, bạn không chỉ được lên rừng, 
xuống biển, mà còn được khám phá nét 
văn hóa ẩm thực độc đáo tại vùng đất 
được ví như một "Việt Nam thu nhỏ”.

Sắc xuân ba chẽ 
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Trong dịp Xuân Quý Mão 2023, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ 
chức gần 150 sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội. Tỉnh tập trung 
tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống phù hợp với 
nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và 
phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Thông qua đó, 
thu hút được đông đảo nhân dân, du khách trong nước và 
quốc tế; quảng bá tiềm năng, thế mạnh nổi trội; giới thiệu các 
điểm đến, sản phẩm mới của du lịch Hạ Long. Góp phần lan 
tỏa các thông điệp của vùng đất và con người Hạ Long về 
niềm tự hào của người dân miền đất kỳ quan Thế giới.

những trải nghiệm khó quên 
Trong tiết xuân Quý Mão khá ấm áp, gia đình anh Trung Hiếu 

sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng nhóm bạn thân đã có 
mặt tại núi Bảo Đài (thuộc địa phận 2 xã An Sinh và Bình Khê, 
TX.Đông Triều) để vãn cảnh chùa Ngọa Vân. Đây là một quần thể 
kiến trúc chùa tháp lớn của Thiền Phái Trúc Lâm thuộc dãy Yên 
Tử, được coi là thánh địa của Phật Giáo Trúc Lâm.

Chia sẻ về chuyến du xuân của gia đình, anh Hiếu cho biết, 
anh vốn sinh ra và lớn lên tại TP. Hạ Long, nên hầu hết những 
danh thắng tiêu biểu của quê hương Quảng Ninh năm nào gia 
đình anh cũng đi thăm nếu có thời gian thích hợp. Trước Tết 
Nguyên đán Quý Mão, anh Hiếu đã đưa gia đình về dự Carnaval 
mùa đông 2022, còn dịp này gia đình anh cùng nhóm bạn thân 
thực hiện chuyến du xuân thăm thú một số danh thắng như 
Yên Tử, chùa Ngọa Vân, đền An Sinh… Với anh Hiếu, những 
chuyến du xuân vãn cảnh chùa đầu năm không chỉ là dịp để 
mọi người được thăm thú cảnh đẹp, mà còn biết thêm nhiều 
kiến thức lịch sử văn hóa có ý nghĩa, nhất là với các cháu nhỏ. 
Những chuyến đi cũng là dịp để anh và bạn bè lưu lại và chia sẻ 
những khoảnh khắc thật đẹp trên quê hương mình. 

Thông tin về những điểm du xuân lý tưởng, anh Hiếu cho 
biết, Quảng Ninh có vô vàn điểm đến lý thú để du khách trải 
nghiệm. Tại thành phố Hạ Long, có thể khám phá vịnh Hạ Long, 
Thiên đường hoa Quảng La, thăm Bảo tàng - Thư viện Quảng 
Ninh, Khu vui chơi Sun World… Ngoài ra, có thể thăm khu di 
tích danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng ở Uông Bí; chùa Ngọa 
Vân, đền An Sinh, chùa Trung Tiết ở Đông Triều... Nếu là tín đồ 
của phượt, bạn có thể khám phá sống lưng khủng long với bạt 
ngàn lau trắng tại miền biên viễn Bình Liêu, hoặc ra thành phố 
vùng biên Móng Cái… Đặc biệt, chỉ cần khám phá con đường 
bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7km, được 
đánh giá hiện đại, độc đáo nhất - nhì ở Việt Nam bởi có sự kết 
nối không gian giữa núi rừng và biển cả cùng cảnh quan vô 
cùng đặc sắc của vịnh Hạ Long, đã đủ có những trải nghiệm 
đáng nhớ. Đáng chú ý, sau mỗi điểm đến, du khách có thể 
cùng người thân, bè bạn tụ họp tại những địa chỉ ẩm thực tiêu 
biểu mỗi nơi để cùng thưởng thức những món đặc sản địa 
phương vô cùng hấp dẫn để cùng nâng ly chúc mừng năm mới. 

Là cán bộ kinh doanh của một doanh nghiệp tại Hạ Long, 
thường xuyên đi tiếp khách, nên khi nhắc đến những đặc trưng 
ẩm thực của vùng đất Quảng Ninh, anh Quang Minh, một người 
con của vùng đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên rất hào hứng. 
Theo anh Minh, ẩm thực Hạ Long nổi tiếng nhất với các món ăn 
từ hải sản như: ngán, tôm, cá, cua, mực, sá sùng, sứa, tu hài, sò, 

ruốc, ốc, hàu, hà, cù kỳ... Có thể do môi sinh của biển Hạ Long 
có sự khác biệt, nên những sản vật này cũng ngon và đậm đà 
hơn nhiều vùng biển khác. Cộng với cách chế biến độc đáo, kỳ 
công theo công thức riêng, mà các món hải sản tại Hạ Long sẽ 
mang đến những cảm nhận khác biệt khi thưởng thức. 

“Một điểm đặc biệt là khi ăn hải sản ở Hạ Long là bạn có 
thể uống các loại bia, hoặc rượu đều rất ngon, cảm thấy như 
bùng lên hương vị của biển cả vậy! Thị trường bia, rượu tại Hạ 
Long hiện có nhiều thương hiệu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa 
dạng  của du khách đến từ các vùng miền. Còn người Hạ Long 
như tôi quan sát, thường dùng bia Hạ Long và Tiger bạc. Rượu 
thì không thể không nhắc đến một số loại đặc sản địa phương 
như rượu nếp cái hoa vàng Đông Triều, rượu sim Hoành Bồ, rượu 
Ba kích tím Tiên Yên… Riêng món rượu ngán (rượu nếp cái hoa 
vàng đánh với tiết của con ngán còn sống vừa tách ra khỏi vỏ) 
thì chỉ duy nhất ở Quảng Ninh mới có. Rất khó để có thể tả về 
rượu ngán, nhưng khi ăn hải sản mà nhấp môi chén rượu ngán 
đã được hâm nóng thì vô cùng thú vị!”, anh Minh khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những năm gần đây, các đơn 
vị du lịch tại Hạ Long đã và đang khai thác thế mạnh về văn hóa 
ẩm thực để thu hút du khách. Các loại đặc sản nổi tiếng của Hạ 
Long, để được đưa vào tiêu thụ tại các khách sạn, nhà hàng, đều 
được chọn lựa kỹ lưỡng từ những nhà cung cấp tốt nhất tại địa 
phương. Bên cạnh đó, chú trọng cách chế biến, trình bày rồi mới 
đưa đến cho khách hàng sử dụng. 

Chị Hải Hà, CEO một nhà hàng có tiếng tại Hạ Long cho biết, 
nắm bắt tâm lý du khách thường mong muốn được sử dụng các 
sản vật địa phương, nhà hàng đã đưa vào thực đơn nhiều món 
ăn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Ví dụ, sử dụng hải sản từ vùng 
đánh bắt, nuôi trồng tại đảo Hà Nam, vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, 
biển Vân Đồn. Bên cạnh đó là các sản vật nổi tiếng như: gà Tiên 
Yên, Hoành Bồ; thịt lợn rừng chăn nuôi tại các huyện miền Đông; 
các loại ổi, dứa, chuối ngự tại các vùng nông sản hữu cơ tại 
Quảng Yên, Hoành Bồ, Vân Đồn… Với đồ uống, nhà hàng cũng 
chỉ sử dụng sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường 
Đồ uống Việt Nam. Riêng các loại rượu đặc sản Quảng Ninh như 
rượu Ba kích, rượu Sim, rượu Nếp cái hoa vàng của Hoành Bồ 
hay Quảng Yên, Đông Triều… đều nhập từ những cơ sở uy tín, 
thậm chí được cấp chứng chỉ sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh… 

***
Theo nhận định của các chuyên gia, ẩm thực và du lịch vốn 

có sự gắn kết tự nhiên, gần gũi khi mà bất cứ hành trình nào của 
du khách tới khám phá những miền đất mới cũng thường đi kèm 
việc trải nghiệm các nét ẩm thực địa phương. Ẩm thực cũng là 
con đường tiếp cận nhanh chóng và gần gũi, sẽ rất phù hợp khi 
dùng ẩm thực để phát triển du lịch.

Theo đó, đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, để phát 
huy giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch, Quảng Ninh 
sẽ tăng cường các hình thức quảng bá sản phẩm, kết hợp các 
tour du lịch với khám phá ẩm thực địa phương, đa dạng các 
phương pháp chế biến món ăn. Đồng thời, nâng cao chất lượng 
đội ngũ lao động chế biến món ăn và thức uống mang đậm bản 
sắc văn hoá truyền thống, nhằm phục vụ khách du lịch một cách 
tốt nhất, vừa góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Quảng 
Ninh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. n
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Ngày ấy tôi chừng mười tuổi...
Có hôm tan học thấy đói bụng, 

tạt vào bụi thèn đen bên đường 
hái mấy quả chín, cho thỏm vào 
miệng nhai. Cái vị ngọt thanh hơi 
chua lan vào dạ dày lúc đói có 
cảm giác chơi vơi như người say... 
Về đến nhà, vứt túi sách xuống 
cái chõng tre. Tôi vào chạn lục 
nồi cơm nguội từ tối hôm trước, 
nhón từng hạt nhai với tí cá kho 
thèn đen. Nhớ lại hôm nọ đi qua 
xóm Phướn, thấy có ai đó đang 
đứng tè vào gốc cây thèn đen mà 
tôi hay ra lấy lá về kho cá. Chả 
biết xấu hổ, tôi chạy bổ lên. Hóa 
ra là thằng Chấn học cùng lớp vỡ 
lòng với tôi, chuyên đái dầm trong 
lớp. Nó hơn tôi hai tuổi, nhưng 
mặt nhìn cứ đần đần. Nó học dốt, 
lại hơi ngọng, nên bị đúp. Tôi gào 
lên: “Sao mày đái vào cây thèn 
đen của tao, nó mà chết thì mày 
cũng chết với tao!”.

Mải quát nó, tôi vấp vào cái 
mảnh nồi đất vỡ ai vất ra đường. 
Thế là rách một miếng quần ở đầu 
gối. May mà không chảy máu, chỉ 
sứt tí da. Thằng ấy chạy mất, tôi lấy 
mảnh nồi vỡ giơ cao dứ dứ về phía 
nó: “Tao mà nhìn thấy mày... lần 
nữa thì đánh cho tòe mỏ nhá!”. Tôi 
xót xa cho mấy quả thèn đen chưa 

chín bị nó tè vào... Khi chín sao mà 
ăn đây.

Mẹ đi dạy học chưa về, các em 
đều học chiều nên chạy chơi mỗi 
nơi mỗi ngả. Tôi cầm rứng với cái 
nồi nhôm chạy ra đầu ngòi Thông...

Hôm nay nước cạn hơn rồi. Mấy 
khóm bèo tây già gần như nằm ệp 
xuống lòng ngòi. May quá, mình ra 
sớm chứ chiều thì bọn thằng Cơ, 
thằng Quyết nó mò hết.

Cái quần đùi mẹ cắt từ hai ống 
tay áo bộ đội của cha ghép lại 
hơi dài, thôi vắn cạp cao vậy. Tõe 
cụm bèo nhấc lên, ui mấy con rô 
con diếc giãy lạch xạch. Tôi hứng 
cái rứng, lùa chúng vào rồi hất 
sang nồi nhôm sâu lòng đã thủng 
lỗ chỗ. Vạch thêm bèo, chỗ vũng 
đọng nước mới sướng mắt. Nào 
là cua cá, tép tôm dồn lại, tranh 
nhau quãy đạp trườn lên, bò xuống. 
Hai tay sục sâu xuống bùn còn vớ 
thêm vài chú trê hoẻn, chuối hoa. 
Lúc mặt mũi chân tay bê bết bùn 
đất, như mới ở lỗ chui lên, thì cái 
nồi nhôm đã lưng lửng. Phải đậy 
cái rứng lên, không chúng đánh 
nhau sẽ nhảy hết ra ngoài.

Lạch bạch bê nồi, về đến đầu 
ngõ, thấy mẹ tay cầm mớ rau tập 
tàng: “Sáng nay nước xuống, mẹ 
đoán con ra ngòi, nào đưa mẹ rồi 

vào tắm gội đi!”. Lũ em tôi chạy ở 
đâu về, sán lại xem chiến lợi phẩm 
của chị, ra chiều thán phục lắm. 
Nhìn mồm miệng chân tay chúng 
thâm sì, chắc lại ăn quả thèn đen. 
Tôi tắm xong, mẹ bảo: “Con xé cua 
giã để nấu canh tập tàng”.

Rồi mẹ lấy cái thùng tôn nhỏ 
đựng mấy con rô, trê, chuối còn 
sống để dành mai. Tôm tép rang 
lá chanh ăn bữa trưa. Còn lại đám 
diếc nhỏ, thòng đong mại cờ sẽ kho 
thèn đen ăn bữa chiều. Mẹ đánh 
vẩy, móc mang moi hết ruột cá, rửa 
sạch cho vào rổ thưa, để ghé lên bờ 
dậu cho ráo nước rồi ướp với gừng 
củ, hành khô băm nhỏ và mắm cua 
cho cứng lại. Cái món cá kho thèn 
đen này mà không có mắm cua 
ướp trước sẽ giảm độ ngon. Mùa 
hè nào bà nội cũng làm mắm cua. 
Tháng sáu trời nắng chang chang. 
Nước ruộng như sôi lên, cua không 
chịu nổi, ngoi hết lên ngọn lúa. Tôi 
ra đồng, chỉ việc tuốt nó cho vào 
giỏ. Bà bóc yếm rửa sạch rồi cho 
muối vào xóc đều. Tôi lấy thuổng 
đào cái hố vừa hũ sành đựng cua, 
bà chôn xuống. Mùa hè năm sau 
khui lên có món mắm cua vàng 
xanh sóng sánh thơm lừng...

Nghe mẹ gọi: “Con ra cống Ngòi 
vặt lá thèn đen về kho cá nhớ. Nãy 

Tản văn

n Lê PhươNg LIêN

thèn  
đen  

kho cá

Món ăn     thức uống

Mùa Xuân năm nay như dài hơn. Chợ Cháy 
phiên rằm tháng Giêng, mười giờ vẫn còn loáng 
thoáng bóng người chỗ bán lợn giống. Ngang 
ngõ chợ, gió thoảng đưa mùi cá kho. Chợt nhớ 
món cá kho với lá thèn đen năm nào...
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mẹ đi qua, thấy lá xanh nõn, 
ngon lắm!”.

Thèn đen hái lá, rửa, vò nát, 
vặt thêm quả khế chua, mấy 
quả chuối xanh cắt lát. Xếp 
một lượt lá, khế, chuối xuống 
đáy niêu rồi xếp cá diếc xuống 
trước. Rải lá tiếp theo, cá thòng 
đong, mại cờ cho tuốt vào một 
lượt. Cuối cùng phủ lớp lá thèn 
đen lên trên, chế lưng bát nước 
dừa non sâm sấp cá. Xé miếng 
lá chuối tươi đậy lên mặt niêu 
đất rồi úp vung vào.

Châm củi kho. Nồi cá sôi 
liu riu chừng độ mươi phút, lấy 
vỏ dừa khô chất thêm vào, rút 
củi ra. Than của vỏ dừa nồng 
đượm đến vài ba tiếng sau mới 
tắt. Mùi cá quyện gia vị thơm 
ngào ngạt. Chiều cuối Xuân 
nưng nức nồng nàn hoa vải 
hoa xoan...

Bữa cơm chiều ấy có ngọn 
khoai lang luộc chấm nắm cua, 
đĩa cá kho thèn đen ánh màu 
vàng xanh, thơm nức nước dừa. 
Cá diếc, thòng đong, mại cờ, 
chỉ động vào miệng đã muốn 
tan ngay. Bà nằm võng mắc 
vào hai đầu cây xoan đào rỉ rả 
nửa ngâm nửa ru: “Mại cờ kho 
lá thèn đen/Gọi chồng giận vợ 
mon men tìm về...”...

Mải nhớ về món cá kho, tôi 
giật thót mình khi tiếng phanh 
xe máy kít lại sau lưng. Ngoái 
lại nhìn, một lúc mới nhận ra 
thằng Chấn ngày xưa. “Em về 
đấy à, sao xe nhà đâu mà đi 
bộ vậy?”. Chả cần tôi trả lời, 
hắn tiếp: “Lên xe, anh đèo về!. 
Úi! bây giờ lại còn xưng anh 
ngọt xớt với mình. Sau khi rời 
quân ngũ, Chấn nghỉ hưu, về 
quê và bây giờ là Phó Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh xã. Tôi lên 
xe, đi ngang qua cống Ngòi. 
Cây thèn đen ngày xưa giờ đã 
lên cụ. Gió Xuân mơn man gợi 
nhớ... Chả biết Chấn nghĩ gì.n

Đối với các loài động vật, dù là loài bò sát hay động vật 
có vú, “đầu” luôn là bộ phận nằm ở phía trước, “đuôi” 
là bộ phận nằm ở phía sau. Khi di chuyển trong không 
gian, nếu “đầu” không đi qua được vật cản thì tất “đuôi” 

cũng không thể qua được. Từ quan sát thực tế này, con người mới 
dần đi đến tư duy trừu tượng hơn về sự vận hành của một quá 
trình. Theo kinh nghiệm dân gian, mọi sự việc nếu ban đầu suôn sẻ 
thì về sau cũng được thuận lợi. Đây chính là nét nghĩa cơ bản của 
thành ngữ “Đầu xuôi đuôi lọt”.

Vì quan niệm này đã ở trong tiềm thức của người Việt nên nó là 
cơ sở cho việc hình thành những lời chúc tụng. Chẳng hạn, khi có 
bạn bè hay người thân làm một việc gì đó mà đang gặp khó khăn, 
nhưng đã có vài thuận lợi ban đầu, người ta thường chúc: “Chúc 
bạn mọi sự may may mắn. Đầu xuôi đuôi lọt nhé”. 

Cũng vì quan niệm cho rằng, việc gì mở đầu suôn sẻ thì về sau 
sẽ thuận lợi, tốt đẹp nên người Việt Nam còn có tục lệ chúc Tết 
đầu năm. Vào những ngày này, người ta thường gặp nhau trong 
trạng thái hồ hởi và chúc tụng nhau bằng những lời tốt đẹp nhất. Ví 
dụ: “Năm mới kính chúc hai bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh 
phúc và có nhiều thắng lợi. Công việc kinh doanh gấp năm gấp 
mười lần năm ngoái”... hữU đạt

Đầu xuôi 
          đuôi lọt
Thành ngữ này được cấu tạo theo cách dùng 
hình ảnh hai bộ phận trên cơ thể động vật là 
“đầu” và “đuôi” làm biểu tượng cho kết quả của 
nhận thức con người, lúc đầu là sự vận động 
không gian, sau đó là nhận thức về mối quan hệ 
của thời gian ở hai thời điểm cụ thể. 

thành ngữ tiếng Việt
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Từ xa xưa, 
đồng bào dân 
tộc Thái sinh sống 
gắn bó với thiên nhiên, 

bản làng, sông núi, ruộng đồng và nương rẫy 
nên các phong tục, tập quán của họ luôn mang đậm nét 
văn hóa truyền thống. Lễ hội Lùng Tùng được coi là lễ hội 
quan trọng, gắn liền với nông nghiệp trồng trọt, nhằm gửi 
gắm những mong ước của con người cầu cho một năm 
mới mưa thuận gió hòa, bản làng yên ấm, gia đình ấm no 
hạnh phúc...

Lễ hội Lùng Tùng được tổ chức lần cuối cùng vào năm 
1960 và dần bị mai một. Đến năm 2018, chính quyền 
huyện đã phục dựng và tổ chức cho nhân dân. Việc phục 
dựng lễ hội Lùng Tùng để duy trì, bảo tồn, góp phần gìn 
giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng và đồng bào 
các dân tộc của huyện Than Uyên cũng như tỉnh Lai Châu 
nói chung. 

Lễ hội thường được tổ chức sau dịp Tết, vào khoảng 
thời gian từ ngày 4 đến 25 tháng Giêng, tùy theo từng địa 
phương mà tổ chức khác ngày nhau và thời gian thường 
kéo dài trong 3 ngày.

thưởng thức bia ngon

Văn hóA   - đời sống
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cỦA dân tộc thái

       Rộn ràng 
lễ hội xuống đồng 

Lễ hội xuống đồng hay còn gọi là “Lùng Tùng”, đây 
là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái xã 
Mường Cang huyện Than Uyên, Lai Châu. Lễ hội mang 
tính chất nghi lễ nông nghiệp, để mở đầu cho một mùa 
sản xuất mới, cầu cho mùa màng bội thu, gia súc phát 
triển, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui.

1-2: trong phần nghi lễ cúng 
tế trời, đất, cầu cho con người 
khoẻ mạnh, cây cối tươi tốt, 
vạn vật sinh sôi, mùa màng 
bội thu.

3-4: Lễ hội gắn với tín 
ngưỡng về nông nghiệp, là 
hình thức sinh hoạt dân gian 
mang tính cộng đồng có ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc; cầu 
cho con người được mạnh 
khỏe, mong ước một năm 
mới mưa thuận, gió hoà, mùa 
màng bội thu, nhà nhà ấm no 
và hạnh phúc. 

5-6: Nghi thức cầy bừa, gieo 
hạt của người dân trong bản. 
Xuống đồng, tham gia cày 
bừa, gieo hạt trong ngày đầu 
năm để mở đầu cho một năm 
sản xuất mưa thuận gió hòa, 
cây cối tốt tươi, người dân 
được khỏe mạnh.
Nghi thức gieo hạt trong lễ 
hội mong một năm được mùa 
tươi tốt.

1

2

5
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n tUấN aNh

       Rộn ràng 
lễ hội xuống đồng 
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“Con gái là bông hoa trong nhà, 
từ lúc mở mắt thức dậy đến khi 
nhắm mắt đi ngủ, con hãy cười 
tươi như hoa, đem niềm vui cho 

ông bà, cha mẹ và có vậy sau này mới sướng cái thân 
và thêm phần xinh đẹp con ạ!”... Lời dặn dò của bà 
như ngân vang trong tai chị. Nụ cười lấp lóa răng 
đen và ánh mắt lấp lánh của bà chợt hiện lên...

Bà chị có đến bảy người con gái, ngoài mấy cậu 
con trai thông minh, đẹp đẽ. Cô con gái nào của bà 
cũng dịu dàng, xinh đẹp, da trắng, tóc dài, cần cù, 
đảm đang và đoan trang nhất mực. Phải chăng bà 
cũng đã dạy con những điều bà nói với chị sau này: 

“ Con gái phải đoan trang, thùy mỵ, có chí lớn 
học hành như nữ tú tài giả trai đi thi”; “Đói 
cho sạch, rách cho thơm, dù sau này trong túi 
con có lúc không có một xu cũng phải sống 
đàng hoàng. Nghèo mà có cái đầu, biết sống, 
vẫn sang con ạ.”; “ Cao quý nhất là nghề làm 
thầy, các con cứ theo ba nghề: Thầy thuốc, 
thầy giáo và thầy cãi, thế cuộc nào cũng sống 
được.”; “ Nhất nghệ tinh nhất thân vinh con 
ạ, con cứ yêu lấy nghề rồi nghề sẽ yêu con, 
rồi có lúc con được vẻ vang dù đường đời lúc 
này còn lắm chông gai, khổ ải...”.

Bà còn dạy con cháu hái lá thơm làm thuốc, 
đun nước gội đầu. Nước gạo không chỉ nuôi 
lợn mà có thể ngâm tay, rửa mặt cho đẹp da, 
ủ tóc cho đen mượt. Mùa hanh hao giá rét, 
ngoài dùng nước gạo còn bỏ thêm chút muối 
vào nước mỗi khi rửa mặt, ngâm chân thì da 
không bao giờ nứt nẻ; cách giữ gìn đôi bàn tay 
búp măng dù phải khó nhọc làm ăn…

Chiến tranh, loạn ly  đã cướp đi nhiều mộng 
ước của bà, một người phụ nữ sớm mồ côi, xuất 
thân từ một gia đình Nho học đầu thế kỷ XX. Đói 
rét, thất học, những cuộc chạy càn liên miên nơi 
rừng thiêng nước độc... Một mình bà gánh nặng cả 
một gia tộc lớn. Mẹ con, anh chị em bìu ríu nhau, 
làm đủ nghề để sống trong bom đạn, đau thương. 
Một cô con gái xinh đẹp mười sáu tuổi của bà 
đã ngã xuống sau làn đạn từ máy bay Pháp, như 
mang theo cả trái tim bà.

Nhưng nỗi đau dai dẳng nhất mà bà chịu đựng 
suốt mấy chục năm trời là xa cách hai cô con gái 

n bùI thaNh hà

Văn hóA   - đời sống

Xuân về nhớ ngoại
- Nhớ bà ngoại kính yêu -

Mồng Tám tháng Ba, mưa xuân lay phay rắc bụi, những cội bàng 
già ngạo nghễ thắp lên những ngọn lửa xanh sáng rực góc trời, 
trong nhà chị cũng tràn ngập sắc hoa. Những bông hồng kiêu kỳ đủ 
sắc màu; phong lan, địa lan đua sắc; hoa ly trắng, hồng, vàng thơm 
ngào ngạt; cẩm tú cầu ánh biếc vầng trăng; rồi đồng tiền,  phăng, 
cúc họa mi, baby, lan tường, hướng dương tỏa nắng…
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đầu thường đóng làm tiên nữ trong những lễ hội 
vùng miền rồi phải theo chồng vào Nam. Hai miền 
chia cắt, không một cánh thư về. Thuở nhỏ, chị 
nhiều lần thấy bà lén lấy ống tay áo lau mắt khi 
những bài hát về miền Nam vang lên da diết, khi bà 
hát ru cháu ngủ những bài ca về thân cò, thân vạc 
lặn lội bờ sông... Những đứa con khác còn lại của 
bà dù có đức có tài, giỏi giang trên nhiều lĩnh vực 
nhưng lý lịch họ nhà quan, lại có chị em bên kia bờ 
giới tuyến nên phận thiệt thòi là không tránh khỏi. 
Khi đứa con gái út xinh đẹp không kém các chị của 
bà vào chiến trường, cặp mắt bà lúc chiều buông 
chưa bao giờ hết loáng nước suốt những tháng 
năm dằng dặc đó. Bao nhiêu tình yêu, mộng ước 
dành cho những đứa con, giờ đây bà dồn hết cho 
đàn cháu nhỏ.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, các con gái 
của bà lần lượt trở về, nức nở trong vòng tay mẹ. 
Lần thứ nhất về, mẹ nhận ra con. Mấy lần sau về, mẹ 
nhìn những mái đầu bạc phơ gọi các con là chị. Các 
con thấy mẹ nói “Các chị đến thăm em à?” mà nụ 
cười chợt méo, nước mắt rơi.

Đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn chưa hết ngạc nhiên 
về bà ngoại diệu kỳ sống gần trăm tuổi của mình lấy 
đâu sức mạnh để làm chỗ dựa cho con cháu suốt 
thời kỳ khói lửa, ly loạn của mấy cuộc kháng chiến 
chống Nhật, chống Pháp rồi chống Mỹ ấy. Một hành 
trình khủng khiếp vắt gần hết cả đời người.

Hình ảnh của bà nhỏ bé, thoăn thoắt, cặp mắt 
tinh anh ánh cười, răng đen nhưng nhức hạt na, đào 
hầm, trát vách, làm nhà thoay thoáy trong những 
lần sơ tán không bao giờ phai trong tâm chị. Những 
bữa cơm độn sắn, khoai, ngô, đậu, bánh đúc, tương 
cà, con cua, cái tép, nắm rau tập tàng bà nấu... mãi 
mãi là những món sơn hào hải vị ngon nhất mà chị 
được thưởng thức trong đời. Còn những bài ru, câu 
Kiều bà lẩy, những truyền thuyết, cổ tích bà kể, cả 
những câu hát ghẹo, hát đúm, chuyện tiếu lâm dí 
dỏm đến những truyện Nôm khuyết danh bác học 
Tống Trân - Cúc Hoa, Phạm Tải - Ngọc Hoa, Nữ Tú 
tài... mà bà kể vẫn cứ đi về trong những giấc mơ của 
chị từ thuở hoa niên đến giờ.

Chị nhớ dáng bà vắt vẻo ngồi trên mái lợp tranh. 
Chị nhớ bà cùng đàn cháu đùa nghịch dầm chân 
trong đất bùn rơm trát vách. Chị nhớ cái hầm tránh 
bom nào bà cũng khoét thêm một ngách nhỏ để 
sách cho mẹ con chị đọc quên tiếng đạn rơi, bom nổ. 
Nhớ tiếng võng kẽo kẹt nhịp theo tiếng bà ru. Nhớ 

những chiếc bánh chưng nhỏ xinh luồn lạt xách, bà 
làm riêng cho các cháu nhỏ. Nhớ hương lá mùi thơm 
ngát chiều cuối năm bà tắm gội cho một lũ tiểu 
yêu làm ướt cả lưng bà. Nhớ những ngày hè oi ả bà 
không ngừng tay quạt. Nhớ những đêm đông bà ủ 
ấm tay chân... Nỗi nhớ thăm thẳm, khôn cùng...

Bao năm tháng đã trôi qua. Lại thêm một mùa 
xuân nữa. Tiếng chim vịt lại gọi về da diết. Rặng 
bằng lăng thân đen mốc đang đổ lá thay mùa. Lộc 
vừng vươn lộc đỏ. Hương xoan, hương bưởi vấn vít 
đường quê... Hương tháng Ba... Tháng Ba dịu ngọt 
dâng hương... 

Chị đang đắm mình trong làn hương ấy dù 
quanh chị nồng nàn hương ly, hương hồng, hương 
lan mê đắm. Chị nhớ những bông sim, bông mua 
tím đằm nỗi nhớ bà hái vội cho chị lúc ở đồng về. 
Nhớ cành mẫu đơn trắng muốt thơm tinh khiết 
hay đỏ như lửa cháy trên đĩa hoa cúng của bà. Nhớ 
làn hương trầm vấn vít quanh bà đêm giao thừa và  
những câu Kiều bà ngân nga sau một ngày lo toan 
vất vả:

“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...”
Chị chợt thèm nghe một khúc hát ru. Đã lâu rồi 

những bà mẹ trẻ dường như không còn ru con nữa. 
Xung quanh chị, những lẵng hoa đẹp ngời ngợi. 
Muôn sắc hoa bừng nở, ngạt ngào đưa hương. 
Ngoài kia, chợt tí tách tiếng mưa rơi... n
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Trước nhu cầu sử dụng rượu bia tăng cao vào 
mỗi dịp tết, vấn đề sử dụng thế nào cho đúng 
cũng được nhiều trang tin đề cập. Cụ thể, tờ 
vnexpress có bài “Uống rượu bia thế nào ít 

gây hại sức khỏe” (https://vnexpress.net/uong-ruou-bia-
the-nao-it-gay-hai-suc-khoe-4556472.html) trong đó 
nhấn mạnh: Uống chậm, đúng liều lượng, không pha rượu 
với các loại nước hoa quả, không uống khi đói, lựa chọn 
rượu nguồn gốc rõ ràng để tránh ngộ độc. 

Bàn về nội dung buổi Tọa đàm do Hiệp hội VBA, phối 
hợp với Tiểu ban Rượu vang & Rượu mạnh của Hiệp hội 
Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm) tổ chức 
chiều ngày 9/1/2023, tại Hà Nội, tờ Lao động và sức khỏe 
Online có bài “Đồ uống có cồn bất hợp pháp: Thực trạng 
và giải pháp” (http://laodongxahoi.net/do-uong-co-con-
bat-hop-phap-thuc-trang-va-giai-phap-1326057.html). 
Trong đó, cập nhật thực trạng và tồn tại của khu vực đồ 
uống có cồn bất hợp pháp; đánh giá các tác động tiêu 
cực mà đồ uống có cồn bất hợp pháp gây ra về mặt kinh 
tế xã hội; đồng thời đề xuất và kiến nghị những giải pháp 
phù hợp, dựa trên một số thông lệ quốc tế. 

Cùng bàn về nội dung trên, tờ Công Thương Online có 
bài “Đồ uống có cồn bất hợp pháp chiếm tới 63% lượng 
tiêu thụ tại Việt Nam” (https://congthuong.vn/do-uong-
co-con-bat-hop-phap-chiem-toi-63-luong-tieu-thu-tai-
viet-nam-238271.html). Bài viết nhấn mạnh: tình trạng 
rượu giả, rượu không đảm bảo chất lượng lưu thông trên 
thị trường vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, gây thất thu 
thuế cho nhà nước, tạo nên sự cạnh tranh không lành 
mạnh, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chân chính và 
đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Sau thời gian chật vật vì Covid-19, từ giữa năm 2022, 
ngành sản xuất và kinh doanh đồ uống được dự đoán sẽ 
bước vào thời kỳ khởi sắc. Theo đó, các doanh nghiệp 

cũng sẽ có các chiến lược sản xuất, kinh doanh nắm bắt 
kịp thời các xu thế tiêu dùng.

Đầu tiên phải kể đến xu hướng “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”, là cơ hội cho các mặt hàng mang 
thương hiệu Việt Nam, gồm cả các sản phẩm đồ uống như 
cà phê Trung Nguyên, sữa đậu nành Vinasoy… có cuộc 
lên ngôi ngoạn mục trong việc thu hút khách hàng. Mọi 
thông tin cụ thể được nêu trong bài viết “Hàng Việt đang 
lên ngôi” đăng trên báo Hà Nội mới (https://hanoimoi.com.
vn/tin-tuc/Kinh-te/1054332/hang-viet-dang-len-ngoi). 

Khi kinh tế ngày càng phát triển, người tiêu dùng Việt 
càng quan tâm đến yếu tố sức khỏe trong các sản phẩm 
tiêu dùng. Theo xu thế chung, giới trẻ Việt cũng quan 
tâm đến vấn đề sức khỏe khi lựa chọn thức uống với 
nhu cầu về các sản phẩm nâng cao sức khỏe và sức đề 
kháng. Bên cạnh đó là các yêu cầu sản phẩm mẫu mã 
đẹp mắt, thể hiện gu thưởng thức cá nhân… Đây chính 
là những lý do khiến nhiều công ty sản xuất đồ uống cho 
ra đời nhiều sản phẩm mới phù hợp. Mọi thông tin chi 
tiết được đề cập trong bài viết Những ưu tiên của giới 
trẻ khi lựa chọn đồ uống đăng trên báo Tuổi trẻ (https://
tuoitre.vn/nhung-uu-tien-cua-gioi-tre-khi-lua-chon-do-
uong-20220321075158591.htm). 

Tổng hợp về các xu hướng sản phẩm tiêu dùng đặc 
biệt là mặt hàng đồ ăn, thức uống trong năm mới 2023, 
được Báo điện tử VTV News  dự báo sẽ ngày càng tiện lợi 
hơn, chú trọng đến sức khoẻ của người tiêu dùng, đồng 
thời đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường. Mọi thông 
tin chi tiết sẽ có trong bài viết “Xu hướng sản phẩm tiêu 
dùng năm 2023” (https://vtv.vn/kinh-te/xu-huong-san-
pham-tieu-dung-nam-2023-2023012311124975.htm). 
Các nội dung được đề cập trong bài viết này sẽ là những 
gợi mở hữu ích với các cá nhân, đơn vị đã, đang và sẽ 
tham gia vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đồ uống. n

n thaNh Nga (tổng hợp)

đIểm BáO THỊ TRƯỜNG 
đồ UốNG THáNG 1/2023
Hòa chung không khí mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,  
thị trường đồ uống cũng không kém phần sôi động được phản ánh trên nhiều 
tờ báo, tạp chí, trang tin. Cụ thể, tờ Vnexpress có bài “Thị trường đồ uống ‘nóng’ 
trước Tết Nguyên đán” (https://vnexpress.net/thi-truong-do-uong-nong-truoc-
tet-nguyen-dan-2725740.html); Tờ Tuổi trẻ có bài “Mua sắm Tết: Người Việt tích 
trữ hàng hóa, thức uống tốt cho sức khỏe” (https://tuoitre.vn/mua-sam-tet-nguoi-
viet-tich-tru-hang-hoa-thuc-uong-tot-cho-suc-khoe-20230116140022616.htm)...
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Tuổi Tám mươi  
mẹ hát
"Lúng ơ là liếng ơi..."
Tuổi tám mươi mẹ hát
Nhớ ngân nga chuông bạc
Cười duyên lúm đồng tiền...

Mẹ hát "tựa mạn thuyền"
Thấy trăng soi mặt nước
Con đò xưa xuôi ngược
Nỗi nhớ hòa trong sương...
Mẹ hát khúc "Mười thương"
Thấy bao chàng ngấp nghé
Thẩn thơ có cậu bé
Đi tìm lá diêu bông...

Mẹ hát về dòng sông
Rằng qua cầu bay nón
Kìa bao ô lục soạn
Chở nắng về cùng ai...

Mẹ hát mỗi sớm mai
Cha lặng nghe thanh thản
Thấy liền chị thuở nào
Xuyến xao câu giã bạn...

Tuổi tám mươi mẹ hát
Cả đất trời vào xuân
Í a câu quan họ
Lộc biếc cười bâng khuâng.

bùI thaNh hà 

Mở cửa đón Xuân
Em mở tung cánh cửa
Mùa xuân nao nức về
Muôn cánh đào hé lửa  
Chồi non thắp say mê...

Én chở xuân bay tới
Hương mùa xuân ngọt ngào
Bếp lửa hồng tí tách
Sắc xuân về xuyến xao...

Em mở tung cánh cửa
Gió tình say nao nao
Những phím lòng rạo rực
Bầy mưa bay đón chào.

Có một miền xưa cũ
Hiện lên qua khói trầm
Có một trời thương nhớ
Trong khóe mắt người thân...

Em mở tung cánh cửa
Đón xưa - nay vào xuân
Chợt nghe câu quan họ
Lắng trong tim... trong ngần.
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