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C
hào đón Xuân Quý Mão
2023, VNPT Bắc Giang xin
trân trọng gửi tới Quý khách

hàng, đối tác lời chúc sức khỏe, chúc
năm mới an khang thịnh vượng, vạn
sự như ý. Xin chân thành cảm ơn
Quý vị đã luôn tin tưởng và sử dụng
dịch vụ của VNPT Bắc Giang trong
suốt thời gian qua. 

Với chiến lược phát triển
trong kỷ nguyên mới, phù hợp với
xu thế toàn cầu hóa và sự phát
triển không ngừng của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, VNPT nói
chung và VNPT Bắc Giang nói
riêng đã và đang từng bước chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang cung cấp dịch vụ số, trở thành
một tập đoàn kinh tế năng động, chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp sáng tạo, đột phá. Từ đó, tiếp tục kiến
tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của nền kinh tế. 

Với phương châm lấy hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT) là khâu then chốt trong đẩy mạnh chuyển đổi
số, xây dựng chính quyền điện tử theo định hướng của Chính phủ và tỉnh Bắc Giang, thời gian qua VNPT Bắc Giang đã
tích cực phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT đồng bộ, rộng khắp. Đồng thời, phát triển đô thị thông minh
tại địa phương, triển khai hạ tầng mạng lưới đến 100% các xã, phường trên toàn tỉnh, phủ sóng gần 100% địa bàn bằng BTS
4G, đảm bảo nhu cầu sử dụng dịch vụ di động data tốc độ cao của khách hàng. 

Không những vậy, VNPT Bắc Giang đã kết nối toàn bộ các đường truyền số liệu chuyên dùng 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để việc sử
dụng các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin. Đơn vị cũng đã triển khai cung cấp
cho trên 90% số khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ băng rộng tại tất cả các khu, cụm công nghiệp trên toàn tỉnh. Hạ tầng
CNTT được đầu tư nâng cấp, đáp ứng xu hướng chuyển dịch thuê dịch vụ CNTT của khách hàng.

Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, đặc biệt trong việc tham gia xây dựng chính quyền số và chuyển
đổi số của địa phương, thời gian qua VNPT Bắc Giang đã chủ động xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống CNTT
như: Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trên địa bàn tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử dùng chung toàn tỉnh; hệ thống
thông tin báo cáo dùng chung; phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC); cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; mô
hình chuyển đổi số cấp xã, phường. Bên cạnh đó, ký thỏa thuận hợp tác với UBND huyện Yên Thế về viễn thông và
CNTT nhằm xây dựng đô thị thông minh và thực hiện công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; ký kết thỏa thuận
hợp tác với Công ty Điện lực Bắc Giang trong việc số hóa công tác thanh toán tiền điện,... Các ứng dụng số đã phát huy
hiệu quả, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Ngoài ra, triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong các tổ chức doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng, phát triển
nền kinh tế số và xã hội số cũng là mục tiêu mà VNPT Bắc Giang hướng tới bằng cách triển khai nhiều giải pháp nâng cao
hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, thời gian, góp phần tăng doanh thu, năng suất lao động. Điển hình là các
giải pháp hóa đơn điện tử, chữ ký số, khai báo thuế, bảo hiểm qua mạng, hợp đồng điện tử, giải pháp quản lý bán hàng, quản
trị nguồn nhân lực,... hình thành nên hệ sinh thái chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

VNPT tự hào là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông - CNTT đi đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với những
đóng góp tích cực của VNPT Bắc Giang, những năm gần đây tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong CCHC và điều
hành kinh tế. Thứ hạng CCHC của tỉnh liên tục thăng hạng, tốc độ phát triển GRDP nằm ở nhóm dẫn đầu cả nước; đặc biệt
trong quý I/2022, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 14,3% dẫn đầu cả nước. 

Thời gian tới, để sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết 01/NQ-CP của
Chính phủ và Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, VNPT Bắc Giang sẽ tập trung tổ chức triển khai chiến lược VNPT 4.0 đáp
ứng các mục tiêu phát triển của Tập đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng các dịch vụ, trong đó chú
trọng các dịch vụ chủ lực di động, băng rộng. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ sản phẩm CNTT; khối khách hàng doanh
nghiệp, tập trung các dịch vụ theo xu hướng IoT và hóa đơn điện tử, chính quyền điện tử và dịch vụ mới.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, ngoài sự cố gắng nỗ lực của VNPT Bắc Giang trong việc đem đến các sản phẩm chất lượng
còn cần có sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ từ Quý khách hàng thân thiết của VNPT Bắc Giang. 

Bằng tất cả sự chân thành, VNPT Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn và mong muốn Quý khách hàng và đối tác sẽ là những đại sứ
lan tỏa thông điệp tốt đẹp về sản phẩm, dịch vụ, con người VNPT tới người thân, gia đình và xã hội; luôn sát cánh cùng VNPT “chuyển
mình để bứt phá” trong kỷ nguyên số. Một lần nữa, kính chúc Quý vị và gia đình năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

VNPT Bắc Giang
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Giữ nhịp tăng trưởng
Theo Bộ công Thương, xuất khẩu cả năm 2022 có thể đạt

372-374 tỷ uSD, tăng khoảng 11% so với năm 2021, vượt chỉ
tiêu tăng trưởng theo kế hoạch. 

Tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, nhờ đó, cán cân
thương mại tiếp tục xuất siêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ
mô, tỷ giá. Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2022 ước đạt
342,2 tỷ uSD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021; xuất siêu
ước đạt 10,6 tỷ uSD. cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch
tích cực. Kim ngạch nhóm hàng công nghiệp, chế biến ước
đạt 294,5 tỷ uSD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm
86,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp tục là động lực cho
tăng trưởng xuất khẩu chung.

Thủy sản là thành viên mới của “câu lạc bộ 10 tỷ uSD”
với kết quả xuất khẩu ấn tượng trên 11 tỷ uSD, tăng hơn 2 tỷ
uSD so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ
đạt con số kỷ lục trên 1 tỷ uSD, tôm vượt 4 tỷ uSD, cá tra
trên 2 tỷ uSD, tỷ lệ tăng trưởng đều đạt 2 con số.

Ngành phân bón xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất, gấp
2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đến hết tháng 11 vẫn đạt
giá trị 14,6 tỷ uSD, tăng 9% so với cùng kỳ. 

Về nông sản, mặt hàng gạo cũng về đích sớm ngay từ tháng
11, sản lượng xuất khẩu gần 6,7 triệu tấn, tương đương giá trị

3,2 tỷ uSD, tăng 16% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với
cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục gần 1,7 triệu
tấn, tương đương giá trị 3,5 tỷ uSD, tăng 31% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, một số mặt hàng xuất khẩu khác cũng ghi nhận
đà tăng khá ấn tượng như: Túi xách, va li, mũ, ô dù tăng 39%;
hàng dệt và may mặc tăng 18,5%, nhiên liệu khoáng sản cũng
tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Điểm sáng của xuất khẩu năm 2022 đến từ việc tận dụng
các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (fTa). Trong đó,
các thị trường là đối tác ký kết với Việt Nam đều tăng trưởng ở
mức cao: Liên minh châu Âu (Eu) tăng 23,5%; khu vực Đông
Nam Á tăng 23,3%,…

Đối mặt nhiều thách thức
mặc dù kết quả bám sát kế hoạch, xuất khẩu vẫn đối mặt

nhiều thách thức trong thời gian tới. Tình trạng lạm phát làm
cho giá cả leo thang, sức mua yếu, lượng hàng tồn kho cao.
Ngoài ra, xung đột quân sự trên thế giới khiến chuỗi cung ứng
trên thị trường tiếp tục bị đứt gãy, đặt ra nhiều rủi ro về nguồn
cung nguyên liệu. hoạt động sản xuất, xuất khẩu của hầu hết
các ngành hàng gặp khó khăn khi chi phí đầu vào tăng cao, đặc
biệt trong các lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, thủy sản.

Theo hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
(VaSEP), xuất khẩu thủy sản tháng 11 ghi nhận mức trưởng
âm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Đơn hàng sụt giảm mạnh
không chỉ đối với các mặt hàng giá cao như tôm sú, tôm thẻ
chân trắng cỡ lớn, hải sản cao cấp như mực, bạch tuộc, cá
ngừ,… mà cả các sản phẩm có giá vừa phải như tôm cỡ nhỏ,
cá tra, cá biển nhỏ, chả cá, surimi cũng đều bị giảm đáng kể.
Tình trạng có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 12 của năm
2022 và sang cả quý I/2023.

Không ngoại lệ, lần đầu tiên trong vòng hai năm trở lại đây,
ngành dệt may ghi nhận mức tăng trưởng âm. Theo hiệp hội
Dệt may Việt Nam, đơn hàng trong quý I/2023 của các doanh
nghiệp dệt may tại TP.hồ chí minh đều sụt giảm 20%-30%. 

Đại diện hội cao su - Nhựa TP.hồ chí minh cũng cho
biết từ cuối tháng 9/2022 đến nay, hàng xuất khẩu sang thị
trường châu Âu và mỹ khó khăn, đơn hàng giảm gần một
nửa so với trước. Không chỉ vậy, đơn hàng cung ứng nội địa
cũng còn khoảng 80%.

Về giải pháp khắc phục các khó khăn và thách thức, Bộ
công Thương đã đẩy mạnh khai thác các fTa, phổ biến, triển
khai hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (rcEP) để đa
dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung. Bộ
cũng tăng cường kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp sản
xuất trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Điểm mới nữa
là Bộ đã định kỳ tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan
chức năng của Bộ, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài
với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp; tổ chức hoạt động
xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đổi mới theo hướng
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bộ công Thương khuyến cáo các cơ quan chức năng cần
theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động đánh giá các tác
động đến sản xuất, xuất, nhập khẩu của Việt Nam, để kịp thời
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Bất chấp nhiều khó khăn, thách thức,
xuất khẩu vẫn về đích 
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Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm
2022 ghi nhận nhiều dấu mốc lịch sử, lần
đầu tiên vượt 700 tỷ uSD, xuất siêu lên
tới 10 tỷ uSD. Ngoài ra, đã có 08 ngành
hàng bước vào các “câu lạc bộ 10 tỷ
uSD”, đồng thời có đến 35 ngành hàng
đạt giá trị xuất khẩu trên 01 tỷ uSD.

Hương Ly

Với kết quả xuất khẩu ấn tượng, thủy sản trở thành
thành viên mới của “câu lạc bộ 10 tỷ USD” 



Exports keep a growth pace
according to the ministry of Industry and Trade, exports

may reach uS$372-374 billion in 2022, up 11% over 2021 and
higher than the planned growth target.

high growth momentum was maintained amid difficulty in
world markets. as a result, the trade surplus continued to be
widened, helping stabilize the economy and exchange rate. The
export value was estimated at uS$342.2 billion in 11 months of
2022, representing an annual growth of 13.4% and the trade
surplus was forecast at uS$10.6 billion.

Besides, the structure of exports changed positively. The value of
industrial and manufactured goods was estimated at uS$294.5
billion, up 13.3% year on year and accounting for 86.1% of total
export value. This continued to be a driving force for export growth.

Seafood is a new member of the "uS$10 billion export club",
impressively earning over uS$11 billion from exports, an increase
of more than uS$2 billion as compared to 2021. Tuna exports
made a record of over uS$1 billion, shrimp earned more than
uS$4 billion, and pangasius brought home over uS$2 billion.
They all made double-digit export growth.

fertilizer exports grew the most, 2.3 times higher than the same
period in 2021. Timber and woodwork exports reached uS$14.6
billion despite facing numerous difficulties, up 9% year on year.

Vietnam exported 3.2 tons of rice for nearly uS$6.7 billion to
reach the yearly targets, up 16% in volume and 7% in value year on
year. coffee exports reached a record of nearly 1.7 million tons
worth uS$3.5 billion in value in 11 months, up 31% year on year.

In addition, some exports made impressive growth. The export
value of bags, suitcases, hats and umbrellas soared 39%; the export
of textiles and garments jumped 18.5%, and the export of minerals
and fuels surged 33.5%, over the same period last year.

The impressive export outcome in 2022 comes from good
opportunities generated by free trade agreements (fTas). all
fTa partner markets grew well, with shipments to the
European union (Eu) rising by 23.5% and exports to
Southeast asia going up by 23.3%.

Potential challenges
Despite good performance, exports will still face

numerous challenges in the coming time. Inflation will cause
prices to escalate, weaken purchasing power, and increase

inventories. moreover, military conflicts in the world will
disrupt supply chains and pose many risks to the input
supply. Production and export of most industries will meet
with difficulties as input costs increase, especially in inputs
for garment production and seafood production.

according to the Vietnam association of Seafood
Exporters and Producers (VaSEP), November exports
slumped 14% year on year. The sharp drop in orders was not
only seen in high-priced items such as black tiger shrimp,
large-sized vannamei shrimp, squid, octopus and tuna, but
also in moderately priced products such as small shrimp,
pangasius, fish cakes and surimi. The development is likely
to continue in December of 2022 and last into the first
quarter of 2023.

Without exception, for the first time in two years, the
textile and garment industry recorded negative growth.
according to the Vietnam Textile and apparel association
(VITaS), orders for the first quarter of 2023 of garment
companies in ho chi minh city all decreased by 20%-30%.

a representative of the ho chi minh city rubber and Plastic
association said that exports to European and american markets
weakened since late September, with export orders falling by nearly
half. Worse, domestic orders also dropped 20%.

regarding solutions to deal with difficulties and challenges,
the ministry of Industry and Trade has stepped up measures to
utilize fTas, popularized and implemented the regional
comprehensive Economic Partnership (rcEP) to diversify
export markets as well as import supply sources. The ministry
has also strengthened supply-demand matching for domestic
manufacturers and foreign partners. for the first time, the
ministry has periodically held briefings between its agencies and
the overseas Vietnamese trade system with localities, industry
associations and enterprises; and organized trade promotion
events and developed innovative markets based on information
technology applications and digital transformation.

The ministry of Industry and Trade recommended that relevant
agencies closely monitor market developments and proactively
assess impacts on production, export and import of Vietnam in
order to promptly make appropriate adjustments and responses. at
the same time, information and forecasts of domestic and global
commodity markets, as well as new policies and regulations in
major markets for Vietnamese goods, will continue to be
strengthened to facilitate prompt responses by businesses.

The ministry recommended companies continue to tap the
advantages from fTas and apply digital transformation in
communication, trade promotion and brand development.
Besides, businesses must invest in improving competitiveness
and create high-quality products that meet strict world market
standards. Business associations and industries need to further
promote the connection between authorities and companies,
and protect the legitimate rights and interests of businesses in
international trade disputes.n
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Exports End 2022 as Expected Despite Pressures
The import and export value in 2022 set
many historical milestones, exceeding
uS$700 billion for the first time, and
taking in a trade surplus of uS$10 billion.

Huong Ly

có sự điều chỉnh, ứng phó thích hợp. Đồng thời, tăng cường
thông tin dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và
thế giới; chính sách, quy định mới của các quốc gia là thị
trường lớn của hàng hóa Việt Nam, để giúp doanh nghiệp có
phản ứng kịp thời.

Đối với doanh nghiệp, Bộ công Thương khuyến nghị cần
tiếp tục khai thác các lợi thế từ fTa và ứng dụng chuyển đổi số

trong hoạt động truyền thông, xúc tiến thương mại, phát triển
thương hiệu,… Bên cạnh đó, đầu tư nâng cao năng lực cạnh
tranh, tạo ra sản phẩm chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn
khắt khe của thị trường thế giới. các hiệp hội, ngành hàng cần
tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà
nước với doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh
nghiệp trong các tranh chấp thương mại quốc tế.n



Việt Nam đã có hơn ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế
liên tục để trở thành điểm đến được các nhà đầu tư
tư nhân lựa chọn. Tuy nhiên, những thách thức về
kinh tế - xã hội và tác động của đại dịch covid-19
đã khiến quá trình này chậm lại. Vốn tư nhân và

đầu tư tài chính hỗn hợp sẽ tiếp tục là một cấu phần quan trọng
đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, chính phủ đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDgs) với Kế
hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030.
Như được thể hiện rõ trong nhiều văn bản pháp luật, khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động
lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, đồng
thời là yếu tố hỗ trợ chính để đạt được SDgs. 

Tuy nhiên, đầu tư công và tư nhân của Việt Nam vào khoa
học và công nghệ tương đối thấp so với mức trung bình toàn
cầu. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Văn
Tùng, đầu tư tư nhân cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng
tạo ngày càng gia tăng so với đầu tư công và khung pháp lý
cũng dần được cải thiện. mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp
đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng
tạo tương đối thấp. Việc sử dụng quỹ phát triển khoa học, công
nghệ trong doanh nghiệp còn khiêm tốn. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ đầu tư vào khoa học và công nghệ
của Việt Nam mới chỉ ở mức 0,5% gDP, thấp hơn gần 5 lần so
với mức trung bình trên thế giới là 2,23%.

Bởi vậy, theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, tăng cường đầu tư

tư nhân trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố sống còn để
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Bà ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú của uNDP tại
Việt Nam cho rằng, điều quan trọng là cần phát triển khu vực
doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà
nước nhằm củng cố môi trường đầu tư kinh doanh tổng thể về
cạnh tranh, tiếp cận tài chính và các yêu cầu hành chính. một
chương trình thí điểm hợp tác công tư được điều chỉnh phù hợp
cho nghiên cứu và phát triển (r&D) và đổi mới sáng tạo có thể
giúp tập trung và tận dụng các nguồn lực, đồng thời cải thiện hợp
tác giữa các chủ thể nghiên cứu và doanh nghiệp, bao gồm cả các
công ty nước ngoài. Đặc biệt, để khuyến khích các doanh nghiệp
thuộc mọi loại hình sở hữu đầu tư vào khoa học và công nghệ,
nhất là trong các ngành công nghệ cao, sáng tạo và các ngành
công nghiệp bổ trợ, cần sử dụng một loạt các ưu đãi và không
khuyến khích về thuế để thu hút vốn đầu tư, cả từ trong nước và
các nguồn lực nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên này.

Việc ra mắt Bản đồ cơ hội đầu tư hướng đến các mục tiêu
SDg tại Việt Nam (Bản đồ) vừa qua tại hà Nội được cho là một
đóng góp vào nỗ lực để tăng cường các nguồn tài chính để phát
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, bản đồ cung cấp cho các nhà hoạch định chính
sách, nhà đầu tư và các bên liên quan thông tin thị trường để
định hướng dòng vốn và các hoạt động theo các chủ điểm
đầu tư và mô hình kinh doanh phù hợp với SDg, được gọi là
lĩnh vực có cơ hội đầu tư tiềm năng. Đây là cơ sở để Việt
Nam đầu tư vào các lĩnh vực SDg ưu tiên nhằm thực hiện
mục tiêu kép là tạo lợi nhuận và đạt được các kết quả môi
trường và xã hội. Bản đồ được thực hiện với sự hỗ trợ của
Trung tâm Thực hành và Đầu tư tạo tác động (cIIP), đối tác
chính của SDg Impact tại khu vực aSEaN. 

Bản đồ sẽ giúp định hướng cho khu vực tư nhân về các
lĩnh vực đang cần đầu tư nhất trong nước, đồng thời khuyến
khích áp dụng đổi mới khoa học công nghệ và nỗ lực để hiện
thực hóa các lĩnh vực có cơ hội đầu tư. Sử dụng phương pháp
luận chặt chẽ của SDg Impact, Bản đồ đã xác định được 14
lĩnh vực có cơ hội đầu tư trên 6 ngành cần ưu tiên đầu tư
SDg và phù hợp với các chính sách của chính phủ, bao gồm
giáo dục, y tế, thực phẩm & đồ uống, cơ sở hạ tầng, năng
lượng tái tạo và dịch vụ tài chính.n
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Khơi thông đầu tư tư nhân 
cho phát triển khoa học, công nghệ

BUSINESS 

Đầu tư của Việt Nam trong khoa học và
công nghệ tương đối thấp so với mức trung
bình toàn cầu. Ở mức 0,5% gDP, tỷ lệ đầu
tư của Việt Nam thấp hơn gần 5 lần so với
tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ trung
bình trên thế giới là 2,23%.

QuỳnH CHi



Vietnam has had more than three decades of
continuous economic growth to become the
choice destination for private investors.
however, the socio-economic challenges and
the impact of the coVID-19 pandemic have

slowed this process down. Private capital and mixed financial
investment will continue to be an important component of
Vietnam's sustainable development.

In that context, the government of Vietnam has made a
strong commitment to the implementation of the Sustainable
Development goals (SDgs) with the National action Plan to
implement the 2030 agenda. as shown in many legal
documents, science, technology and innovation are one of the
main drivers of socio-economic development in Vietnam, and
a key factor to support the achievement of the SDgs.

however, Vietnam's public and private investment in
science and technology is relatively low compared to the global
average. according to Deputy minister of Science and
Technology Tran Van Tung, private investment in science,
technology and innovation is increasing compared to public

investment and the legal framework is also gradually
improving. however, the number of enterprises investing in
research, development and innovation activities is relatively
low, and the use of funds for scientific and technological
development in enterprises is still modest.

according to statistics, the rate of investment in science
and technology of Vietnam is only 0.5% of gDP, nearly five
times lower than the world average rate of 2.23%.

Therefore, according to Deputy minister Tran Van
Tung, increasing private investment in science and
technology development and innovation toward sustainable
development goals is a vital factor to promote
socioeconomic development in Vietnam.

ms. ramla Khalidi, uNDP resident representative in
Vietnam, said it was important to develop the business
sector by promoting reform of state-owned enterprises to
strengthen the overall business investment climate in
competition, access to finance and administrative
requirements. a tailored public-private partnership pilot
program for research and development (r&D) and
innovation can help centralize and leverage resources and
improve collaboration among public and corporate research
entities, including foreign companies. In particular, to
encourage enterprises of all ownership types to invest in
science and technology, especially in high-tech, creative and
supporting industries, it is necessary to use a range of
incentives and tax incentives to attract investment, both
from domestic and foreign sources, into these priority areas.

The recent launch of the Investment opportunity map
toward SDgs in Vietnam in hanoi is considered a
contribution to the efforts of the government of Vietnam in
increasing financial resources for science and technology
development and innovation.

accordingly, the map provides policymakers, investors
and stakeholders with market information to orient capital
flows and activities according to investment themes and
business models suitable to SDg, known as a field with
potential investment opportunities. This is the basis for
Vietnam to invest in prioritized SDg areas to realize the dual
goals of generating profits and achieving environmental and
social results. The map was made with the support of the
center for Impact Investment and Practice (cIIP), SDg
Impact's main partner in the aSEaN region.

The map will help orient the private sector to the areas that
are most in need of investment in the country, while
encouraging the application of science and technology
innovation and efforts to realize areas of investment
opportunities. using SDg Impact's rigorous methodology, the
map has identified 14 areas with investment opportunities
across six sectors that need to prioritize SDg investment and
are consistent with government policies, including Education,
healthcare, food & Beverage, Infrastructure, renewable
Energy and financial Services.n
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Unlocking Private Investment 
for S&T Development
Vietnam's public and private investment in
science and technology (S&T) is relatively
low compared to the global average. at
0.5% of gDP, Vietnam's investment rate is
nearly 5 times lower than the world
average investment rate in science and
technology of 2.23%.

QuynH CHi



Những đánh giá của bà về công tác xúc tiến, thu hút
đầu tư và phát triển doanh nghiệp (dN) tỉnh Bắc Giang
thời gian qua? 

Thời gian qua, Bắc giang đã đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến, thu hút đầu tư, qua đó thu hút nhiều DN lớn đến tìm
hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tính đến ngày
30/11/2022, toàn tỉnh đã thu hút được trên 1,3 tỷ uSD vốn
đầu tư quy đổi, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong
đó, cấp mới 26 dự án DDI (vốn đăng ký 6.731 tỷ đồng), 36
dự án fDI (vốn đăng ký 444,4 triệu uSD); điều chỉnh 9 dự
án DDI (vốn đăng ký tăng thêm 438,2 tỷ đồng), 43 dự án
fDI (tổng vốn tăng thêm 628,85 triệu uSD). Lũy kế đến
nay, toàn tỉnh có 1.360 dự án DDI (vốn đăng ký 102.146 tỷ
đồng); 516 dự án fDI (vốn đăng ký 7,35 tỷ uSD). Vốn thực
hiện của các dự án đầu tư trong nước trong 10 tháng đầu
năm ước đạt 4.231 tỷ đồng; vốn thực hiện của các dự án
fDI đạt khoảng trên 710 triệu uSD.

riêng về fDI, Bắc giang hiện xếp thứ 9 cả nước, sau các
địa phương là TP.hồ chí minh, Bình Dương, Quảng Ninh,
Bắc Ninh, Thái Nguyên, hải Phòng, hà Nội, Đồng Nai. các
dự án fDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, gia công
các sản phẩm linh kiện điện tử, may mặc, logistics,... hiện có
27 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn, trong
đó lớn nhất là Trung Quốc với trên 170 dự án (tổng vốn
đăng ký 3,41 tỷ uSD); kế đến là hàn Quốc (trên 300 dự án và
số vốn đăng ký đạt 2,1 tỷ uSD).

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.488 DN và 145 chi
nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 23% so với
năm 2021 với tổng vốn đăng ký 26.830 tỷ đồng, tăng 18%
và có 472 DN quay trở lại hoạt động. Lũy kế đến nay, trên
địa bàn tỉnh có 13.537 DN, 1.509 chi nhánh, văn phòng đại
diện đang hoạt động. Trong đó, có khoảng trên 42% DN
hoạt động có hiệu quả, 40% DN hoạt động cầm chừng,
18% DN mới đăng ký, đang trong quá trình chuẩn bị các
thủ tục gia nhập thị trường.

Để có được những kết quả ấn tượng nêu trên đó là trong
những năm qua tỉnh Bắc giang luôn thể hiện nhất quán
chủ trương “đồng hành cùng DN”; không ngừng nỗ lực
trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI); các cấp, các ngành
trong tỉnh luôn chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các
doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó kịp thời tháo những khó
khăn, vướng mắc cho DN, từ đó tạo dựng được niềm tin đối
với các nhà đầu tư, điều đó được thể hiện thông qua việc
các nhà đầu tư đang đầu tư trên địa bàn không ngừng điều
chỉnh đăng ký tăng tổng vốn đầu tư thêm.

Để thực hiện các mục tiêu: vốn đầu tư thực hiện
giai đoạn 2021 - 2025 đạt 230.500 tỷ đồng, thành lập
mới 6.900 dN, để đến năm 2025 trên địa bàn có 17.700
dN, tỉnh Bắc Giang đang tập trung vào các nhiệm vụ
nào, thưa bà?

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 26/6/2021,
uBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 293/Kh-uBND về cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao PcI trên
địa bàn tỉnh Bắc giang giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch có
mục tiêu tổng quát: Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh
doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân
thiện để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao
PcI,... cùng với đó, Kế hoạch cũng đề ra một số mục tiêu cụ
thể: Vốn đầu tư thực hiện của DN giai đoạn 2021 - 2025 đạt
230.500 tỷ đồng, chiếm 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bao
gồm cả vốn đầu tư trong nước (DDI) và vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (fDI); thành lập mới thêm 6.900 DN, đến năm
2025 tổng số DN trên địa bàn là 17.700 DN.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đang tập trung đẩy
mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư
kinh doanh thông thoáng, minh bạch, chính quyền thân
thiện, mến khách. Đồng thời, tiếp tục duy trì tốc độ tăng
trưởng cao, tạo thêm thế và lực cho phát triển; tập trung
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Bắc GianG

Gắn xúc tiến đầu tư với 
cải thiện môi trường kinh doanh

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Bên cạnh đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư theo đối tác
và địa chỉ cụ thể, tỉnh Bắc giang cũng chú trọng “xúc tiến
tại chỗ” thông qua hỗ trợ hiệu quả các dự án đang triển
khai trên địa bàn, tháo gỡ những “nút thắt” về môi
trường đầu tư, kinh doanh. Phóng viên đã có cuộc phỏng
vấn bà Bùi thị thu thủy - giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Bắc giang về nội dung này.

ngô KHuyến



đầu tư phát triển mạnh hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch
vụ, đặc biệt là dịch vụ logistics, kho bãi để phát huy lợi 
thế của trung tâm đầu mối về thương mại vận tải kho bãi
của vùng. 

Tỉnh luôn cam kết tạo lập môi trường đầu tư tốt nhất cho
các DN, nhà đầu tư bằng việc áp dụng đầy đủ các chính sách
ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định thống nhất của quốc
gia; triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
riêng của tỉnh đối với một số lĩnh vực cụ thể.

Không ngừng cải cách TThc thông qua việc đơn giản
hóa, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TThc của các cơ
quan đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là các TThc liên quan
đến DN, nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong
việc thành lập DN cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh
tranh cho các DN trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của hội
nhập kinh tế quốc tế.

Công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư được
tỉnh Bắc Giang quan tâm ra sao trong thời gian tới,
đâu là nét mới nổi bật?

hằng năm, Sở đã tham mưu cho uBND tỉnh ban hành
chương trình Xúc tiến đầu tư trên cơ sở bám sát các nội
dung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó
xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong việc thu hút đầu
tư, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị
trên địa bàn; không ngừng đổi mới phương thức, cách thức
quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc giang
đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa ứng dụng
Qrcode vào trong việc xây dựng các tài liệu Xúc tiến đầu
tư. Tham mưu cho uBND tỉnh xây dựng đề án thông tin
chuyên biệt về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên
địa bàn. Qua đó, đưa hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư
đi vào hệ thống, bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc giang còn tập trung đẩy mạnh làm
tốt công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc kiện toàn
lại Ban chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển DNcủa tỉnh; yêu
cầu các sở, ngành chủ động trong việc nắm bắt và kịp thời
giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN, rà soát, tăng
cường phân cấp, ủy quyển cho các cơ quan, địa phương; hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ gPmB các dự án
giúp cho các dự án sớm triển khai đi vào hoạt động,... 

Năm 2021, Chỉ số Gia nhập thị trường của Bắc
Giang đạt 6,76 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố
(giảm 0,23 điểm, tăng 19 bậc so với năm trước). Bà có
đánh giá thế nào về kết quả này? sở đã và đang tham
mưu, thực hiện giải pháp nào để cải thiện Chỉ số Gia
nhập thị trường trong thời gian tới?

chỉ số “chi phí gia nhập thị trường” năm 2021 của tỉnh

tuy giảm 0,23 điểm, nhưng tăng 19 bậc, thể hiện nỗ lực,
quyết tâm trong việc cải thiện thứ hạng chỉ số trên. 

Sau khi kết quả PcI năm 2021 được công bố, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 418/Kh-uBND ngày 07/7/2022 về Nâng cao PcI
năm 2022; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị
đầu mối phụ trách nâng hạng chỉ số thành phần “gia nhập
thị trường” các Sở công Thương, Sở Nội vụ đồng chủ chì
các chỉ tiêu thành phần. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở đã đề nghị các đơn
vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch hành
động, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng
cao điểm số các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần “gia nhập
thị trường”. 

Sở đã tham mưu uBND tỉnh và đề nghị các cơ quan,
đơn vị thực hiện một số giải pháp như:

Thực hiện việc phân cấp, phân công, ủy quyền tối đa
cho công chức, viên chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thủ
tục hành chính (TThc) ngay tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa của uBND cấp
huyện/thành phố. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TThc với nguyên tắc “5 tại
chỗ”: Tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - đóng dấu - trả
kết quả tại cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao chất lượng giải
quyết hồ sơ TThc các cấp, giảm thời gian đi lại, chờ đợi,
tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN. 

Tham mưu uBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa
phương rà soát, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết
TThc so với quy định hiện hành, nhất là các TThc liên
quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
như: Đăng ký thành lập DN, chấp thuận chủ trương đầu tư,
giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng,... 

Đề nghị Sở công Thương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ
sung các TThc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm
cắt giảm thời gian giải quyết và đưa vào thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 và 4. công khai danh mục và nội
dung chi tiết TThc mới sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực
kinh doanh có điều kiện như an toàn thực phẩm, đa cấp,
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, sản xuất rượu. 

Đề nghị Phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện
việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn
phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số
đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn
của DN. Thay vì thực hiện 4 thủ tục đăng ký thành lập DN,
khai trình việc sử dụng lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, đề
nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in một cách riêng lẻ tại 4 cơ
quan khác nhau, DN chỉ cần thực hiện một thủ tục duy nhất
tại một cơ quan đầu mối là cơ quan đăng ký kinh doanh.

trân trọng cảm ơn bà!

www.vccinews.com  9

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn Hòa Phát



What do you think about investment promotion and
attraction and business development in Bac Giang
province over the past time?

Bac giang has stepped up investment promotion and
attraction in a bid to woo big companies to study and
research investment opportunities in the province. as of
November 30, 2022, the province attracted over uS$1.3
billion of investment capital, up 17.1% over the same period
of 2021. The province licensed 26 domestic direct

investment (DDI) projects with VND6,731
billion and 36 foreign direct investment
(fDI) projects with uS$444.4 million. It
allowed nine DDI projects to add
VND438.2 billion to their registered capital
base and 43 fDI projects to supplement
uS$628.85 million. at present, Bac giang
is home to 1,360 DDI projects (with a
registered capital of VND102,146 billion)
and 516 fDI projects with uS$7.35 billion.
DDI projects and fDI projects spent
VND4,231 billion and over uS$710 million
in the first 10 months of 2022.

Bac giang province is currently ranked
9th in fDI value in the country after ho
chi minh city, Binh Duong, Quang Ninh,
Bac Ninh, Thai Nguyen, hai Phong, hanoi
and Dong Nai. fDI projects focus mainly
on manufacturing and processing
electronic components, apparels and
logistics. Presently, investors from 27
countries and territories are investing in
projects in the province. china is the
largest investor with over 170 projects
(uS$3.41 billion), followed by South Korea

with over 300 projects (uS$2.1 billion).
The province has 1,488 new companies and 145 new

company branches and representative offices with a total
registered capital of VND26,830 billion in the year to date, up
23% and 18% year on year, respectively. Bac giang also saw
472 suspended companies resume normal operations. To
date, the province has 13,537 companies and 1,509 company
branches and representative offices in operation. among
them, 42% are operating effectively, 40% are running in
moderation, and 18% are preparing for market entry
procedures.

These impressive successes come from the province’s
consistent policies on business support, ongoing efforts to
improve the business investment environment to enhance the
Provincial competitiveness Index (PcI). all levels and
branches of authority always actively meet, contact and talk
with local businesses to promptly remove difficulties and
obstacles, thus building investor trust, expressed by the fact
that investors keep adding to their investment capital.

What tasks does Bac Giang province adopt to have
realized investment capital of vNd230.5 trillion (Us$10
billion) in 2021 - 2025 and have 6,900 new companies to
bring total companies in the locality to 17,700 by 2025?

In response to the policy of the Provincial Party
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In addition to promoting and attracting
investment by specific partners and
addresses, Bac giang province focuses on
localized investment promotion by
providing effective support for ongoing
projects in the province, removing
bottlenecks in the investment and business
environment. our reporter has an
interview with ms. Bui thi thu thuy,
Director of Bac giang Department of
Planning and Investment, on this topic.

Ms. Bui Thi Thu Thuy, Director of the Department of Planning and Investment (5th from the
left), honors winners of the contest on initiatives to improve the business environment in Bac

Giang province in 2022



committee, on June 26, 2021, the Provincial People's
committee launched Plan 293/Kh-uBND on improving the
investment and business environment and enhancing the
Provincial competitiveness Index (PcI) in 2021 - 2025.
general objectives of the plan include creating a favorable,
equal, fair, open, transparent and friendly investment and
business environment to woo investors, developing
enterprises and improving the Provincial competitiveness
Index (PcI). Besides, the plan sets specific goals: VND230.5
trillion will be realized by investors from 2021 to 2025,
accounting for 49% of total social investment fund and
including DDI and fDI fund; and 6,900 new companies will
be established to bring total companies in the province to
17,700 by 2025.

To achieve the above objectives, the province is focusing
on accelerating investment promotion, creating an open and
transparent business and investment environment, and
upholding friendly and hospitable administration. at the
same time, Bac giang is maintaining high economic growth
to create more power and strength for development; focus
on strong development investment of industrial, urban and
service infrastructure, especially logistics and warehousing
services, to tap its advantages of being a regional hub for
trade, transportation, and warehousing.

The province is always committed to creating the best
investment environment for businesses and investors by fully
applying the highest investment incentive policies of the
government and offering its own investment support and
incentives for specific fields.

Bac giang will continue administrative reform by
simplifying administrative procedures and reducing
settlement time, especially by agencies that serve enterprises
and investors; and provide the most favorable conditions for
business facilities and help them sharpen their
competitiveness to meet requirements of international
economic integration.

How will investment promotion and attraction be
focused by Bac Giang province in the coming time? What
will the province focus on in the coming time?

Every year, the Department of Planning and Investment
advises the Provincial People's committee to launch an
investment promotion program based on the guidance of the
ministry of Planning and Investment. The department clearly
defines central contents of investment attraction, assigns
specific tasks to each agency in the locality, and constantly
reforms methods and ways of promoting and introducing
local potential and advantages to domestic and foreign
investors, including Qrcode application in investment
promotion documents. The department consults the
Provincial People's committee to develop a specialized
information project on improving the local business
investment environment, thus making investment promotion
and attraction more systematic, methodical and professional.

In addition, Bac giang province will focus on fostering
localized investment promotion by consolidating the
Provincial Steering committee on Investment Support and
Business Development; request relevant bodies to seize and
promptly solve difficulties for enterprises; review and
strengthen decentralization and authorization for agencies
and localities; support them to remove difficulties and speed
up site clearance for projects to start operation soon.

in 2021, Bac Giang's market Entry index scored 6.76
points, ranking 37th out of 63 provinces and cities (down
0.23 points but up 19 places compared to the previous
year). What do you think about this result? What
solutions has the department advised and adopted to
enhance the market Entry index in the coming time?

although the market Entry Index decreased by 0.23
points in 2021, it climbed 19 places, demonstrating 
the province’s endeavor and resolution to raise 
its ranking.

after the PcI 2021 was announced, the Department of
Planning and Investment advised the Provincial People's
committee to issue Plan 418/Kh-uBND dated July 7, 2022
on PcI improvement in 2022. accordingly, the department
was assigned to lead the market Entry Index improvement
while the Department of Industry and Trade and the
Department of home affairs work together to upgrade
subindices.

Based on its assigned tasks, the Department of Planning
and Investment proposed responsible bodies to work out
action plans, introduce solutions and tasks to improve and
raise subindex scores of market Entry Index.

The department advised the Provincial People's
committee and proposed relevant agencies to execute
following solutions:

authorizing public employees to appraise and approve
administrative procedures and documents right at the
Provincial Public administration Service center, the Single-
window Bureau of the District/city People’s committee;
reforming single-window policies to integrate five steps of
settling administrative procedures “receiving - appraising -
approving - stamping - delivering results”; and improving the
quality of handling administrative procedures at all levels,
reducing time and cost of dealing with administrative
procedures for enterprises.

advising the Provincial People's committee to request
relevant agencies and localities to review and reduce the
time of handling administrative procedures by at least 30%
compared to current regulations, especially investment and
business-related administrative procedures such as
corporate establishment registration, investment
certification, land allocation, land lease and construction
permission. 

requesting the Department of Industry and Trade to
review, amend and supplement administrative procedures
within its jurisdiction to reduce the settlement time and provide
online public services of Level 3 and Level 4; publicizing the list
and content of new administrative procedures to be amended,
supplemented and replaced conditional business sectors such as
food safety, multi-marketing, petroleum, liquefied petroleum
gas and alcohol production.

requesting its professional bureaus to adopt interagency
procedures for establishment registration for enterprises,
branches and representative offices, declare employment and
issue business codes for companies joining social insurance.
Instead of carrying out four procedures for business
establishment registration, employment declaration, social
insurance registration and invoice printing at four different
agencies, enterprises only need to do these at one place - the
business registration office.

thank you very much!
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Năm 2021, Bắc Giang có kết quả tốt về Chỉ số CCHC (Par
index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (siPas). Ông
có thể chia sẻ thêm về kết quả này? tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các
giải pháp nào nhằm phát huy kết quả trên, thưa ông?

Theo kết quả Par Index năm 2021, Bắc giang xếp thứ 07/63 tỉnh,
thành phố, tăng 06 bậc so với năm 2020. chỉ số SIPaS đạt 90,01%,
đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố. có được kết quả này là nhờ sự lãnh
đạo của Tỉnh  ủy, chỉ  đạo, điều hành của uBND tỉnh và sự  nỗ  lực,
quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo hiệu
ứng lan tỏa trong các cơ quan quản lý nhà nước, nhân dân và doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Để duy trì và cải thiện kết quả này, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục
triển khai theo mô hình “5 tại chỗ” sau khi trụ sở mới của Trung
tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Thường xuyên tập
huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cchc đối với lãnh
đạo, công chức. Xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các
đơn vị 2 năm liên tục đứng cuối hoặc 3 năm liên tục đứng trong
nhóm 3 đơn vị cuối cùng của khối (huyện, tỉnh) về Par Index.

Năm 2022, Sở đã tham mưu cho chủ tịch uBND tỉnh thành lập
05 tổ kiểm tra, kết quả đã kiểm tra 15 cơ quan, địa phương đảm bảo
100% theo kế hoạch. Tổ kiểm tra công vụ đã tiến hành kiểm tra trực
tiếp tại 44 cơ quan, địa phương. 

Bên cạnh đó, triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-cP ngày
24/6/2022 của chính phủ, chủ tịch uBND tỉnh đã kịp thời ban
hành Quyết định 2876/QĐ-uBND ngày 31/8/2022 phê duyệt Danh
mục dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết
TThc tỉnh, gồm 657 dịch vụ. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm
TThc, đảm bảo tối thiểu 30% theo Kế hoạch kiểm soát TThc và cơ
chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ
TThc trước và đúng hạn đạt trên 99%.

về kết quả PCi năm 2021, ông đánh giá thế nào về các chỉ số do
sở Nội vụ phụ trách theo dõi như: “tính minh bạch”; “Chi phí thời
gian” và “tính năng động của chính quyền”?

Năm 2021, PcI Bắc giang đạt 64,74 điểm, tăng 0,76 điểm so với năm
2020; xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố. Trong các chỉ số thành phần do
Sở phụ trách có 1 chỉ số tăng điểm là “Tính minh bạch” (đạt 6,27 điểm,
tăng 0,88 điểm so với năm 2020) và 2 chỉ số giảm điểm là “chi phí thời
gian” (đạt 6,99 điểm, giảm 1,69 điểm) và “Tính năng động của chính
quyền” (đạt 5.66 điểm, giảm 1,09 điểm so với năm 2020).

Để khắc phục và nâng điểm những chỉ số này, ngay sau khi uBND
tỉnh ban hành Kế hoạch 418/Kh-uBND ngày 07/7/2022  về Nâng cao
PcI năm 2022, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch
hành động số 45/Kh-SNV ngày 29/7/2022. Theo dõi, đôn đốc triển
khai nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương đảm bảo đạt và vượt chỉ
tiêu nâng điểm và tăng hạng được giao.

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và
đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, phát huy hiệu quả phong trào
thi đua “Nụ cười công sở”. Tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn
chỉnh, xử lý đối với công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiền
hà, nhũng nhiễu cho người dân,…
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Cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả 
để nâng cao năng lực cạnh tranh

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Với việc chủ động tham mưu,
triển khai nhiều giải pháp
nhằm đẩy mạnh cải cách hành
chính (cchc), Sở Nội vụ tỉnh
Bắc giang đã góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả điều
hành của các cấp chính quyền
nói riêng, chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PcI) nói chung.
Xung quanh những nỗ lực này,
ông Nguyễn văn Phương -
Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh
Bắc giang đã có cuộc trao đổi
với phóng viên Vietnam
Business forum.

Hương giang



Cùng với ban hành Kế hoạch nâng cao
PCi năm 2022, Bắc Giang cũng đề ra hàng
loạt nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cải
thiện môi trường kinh doanh thực chất. Là cơ
quan tham mưu về CCHC của tỉnh, ông có
thể cho biết những điểm nổi bật trong công
tác CCHC giai đoạn 2021-2025? sở đã xây
dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể thế nào?

Nhằm đẩy mạnh công tác cchc, Sở Nội
vụ đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế
hoạch số 402/Kh-uBND ngày 21/8/2021 của
uBND tỉnh về cchc nhà nước tỉnh Bắc
giang giai đoạn 2021-2030, trong đó cải cách
TThc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. 

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, cắt giảm,
đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định, tối
thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan
đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản
đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày
31/5/2020; tối thiểu 80% TThc có yêu cầu
nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán
trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh
toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. 

Ngoài ra, 80% TThc của các sở, ngành,
địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp
trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ
công của tỉnh; mức độ hài lòng của người dân,
doanh nghiệp về giải quyết TThc đạt tối
thiểu 90%; 90% TThc nội bộ giữa cơ quan
hành chính nhà nước được công bố, công khai
và cập nhật kịp thời;...

Quyết tâm của ngành Nội vụ trong công
tác CCHC nhằm cải thiện môi trường kinh
doanh, tạo hài lòng cho doanh nghiệp, nhà
đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh?

hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh
thông thoáng; xây dựng chính quyền phục vụ,
góp phần thu hút đầu tư, Sở Nội vụ tỉnh sẽ tiếp
tục tiến hành rà soát, chủ động tham mưu uBND
tỉnh thực hiện có hiệu quả nội dung cải cách tổ
chức bộ máy và cải cách chế độ công chức, công
vụ; tập trung nâng cao các tiêu chí, tiêu chí thành
phần thấp điểm của Par Index, PcI, SIPaS,... 

Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, mạnh dạn, chủ động tham mưu thí
điểm những cách làm mới - mô hình hay, đột
phá về cchc; khắc phục giải quyết trễ hạn hồ
sơ; thực hiện đúng quy trình trên phần mềm một
cửa điện tử của tỉnh; trả lời đúng, đủ, kịp thời
các nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân
và công khai kết quả giải quyết theo quy định,... 

Sở luôn xác định lấy sự hài lòng của người
dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu
lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà
nước và năng lực phục vụ nhân dân của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

trân trọng cảm ơn ông!
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in 2021, Bac Giang province secured high standings in
the Public administration reform index (Par index) and
the satisfaction index of Public administrative services
(siPas). Could you please tell us about these results? What
solutions will the province continue to take to promote
these results?

In 2021, Bac giang province ranked 7th on the Par Index
out of 63 provinces and cities, six places higher than in 2020.
SIPaS Index scored 90.01%, ranking 8th out of 63 provinces
and cities. These results came from the leadership of the
Provincial Party committee, the direction and administration
of the Provincial People's committee and the effort and
determination of relevant agencies and localities, thus creating
ripple effects on governmental agencies, citizens and businesses
in the province.

To maintain and improve these outcomes, in the coming
time, the province will continue to carry out new service forms
after the new head office of the Vinh Phuc Public
administration center comes into operation. The province will
regularly train and improve professional skills in the Par Index
for leaders and public employees and consider agency leaders
responsible if their performance drops two consecutive years or
stays in the bottom group for three consecutive years.

Consistent, Effective
Administrative
Reform to Improve
Competitiveness

By actively advising and adopting many
solutions on stronger administrative reform,
the Bac giang Department of home affairs has
helped improve the effectiveness and efficiency
of all levels of administration, as well as the
Provincial competitiveness Index (PcI. mr.
Nguyen van Phuong, Deputy Director of the
Department of home affairs, has an exclusive
interview on these issues with Vietnam
Business forum’s reporter.

Huong giang

F



In 2022, the department
advised the chair of the
Provincial People's committee
to set up five inspection teams
and inspected 15 agencies and
localities as scheduled. official
inspection teams conducted
direct inspections at 44
agencies and localities.

In addition, carrying out
Decree 42/2022/ND-cP dated
June 24, 2022 of the
government, the chairman of
the Provincial People's
committee promptly issued
Decision 2876/QD-uBND
dated august 31, 2022 approving a list of online public
services on the Provincial administrative Procedure
Information System, which delivers 657 services. The
province continued to review and propose reducing
administrative procedures, ensuring the delivery of at least
30% of administrative procedures to be provided in
accordance with the administrative Procedure control
Plan and the single-window mechanism in 2022. over 99%
of administrative procedures were handled in time or
before time.

regarding the PCi results in 2021, how do you
assess the indicators monitored by the department of
Home affairs such as “transparency”, “Cost of time”
and “dynamism of Government”?

In 2021, the Provincial competitiveness Index (PcI) of
Bac giang province scored 64.74 points, 0.76 points
higher than in 2020, to rank 31st out of 63 provinces and
cities. among component indices administered by the
Department of home affairs, only one index gained. The
Transparency Index was 6.27 points, 0.88 points higher
than in 2020, while two indices declined: “Time cost” fell
1.69 points to 6.99 points and “Dynamism of
government” tumbled 1.09 points to 5.66 points.

To raise these indicators, right after the Provincial
People's committee issued Plan 418/Kh-uBND dated July
7, 2022 on PcI improvement in 2022, the Department of
home affairs actively worked out and carried out action
Plan 45/Kh-SNV dated July 29, 2022. The department also
monitored and urged tasks performed by agencies and
localities to ensure that they met and exceeded their tasks
concerning index performance.

In addition, the Department of home affairs trained
and fostered communication skills and civil service ethics
for public employees, effectively promoted the "office
Smile" emulation movement; strengthened inspection of
official duties to promptly rectify and handle public
employees who are irresponsible or bureaucratically
harassing people.

in addition to launching the PCi improvement
Plan in 2022, Bac Giang also announced many tasks
and solutions to substantively upgrade the business
environment. as the provincial Par advisory body,
would you be kind enough to tell us key Par actions

in the 2021-2025 period?
How did the department
develop specific plans and
goals?

In order to speed up
administrative reform, the
Department of home affairs
advised the Provincial People's
committee to issue Plan
402/Kh-uBND dated august
21, 2021 on Bac giang Public
administration reform in
2021-2030, which includes
drastic, consistent and effective
administrative procedure
reform.

The province determined to reduce and simplify at
least 20% of regulations and at least 20% of compliance
costs of business-related documents with effective date
until the end of may 31, 2020 and at least 80% of
administrative procedures regarding financial obligations
to be delivered online by 2025, with online payment
transactions accounting for 30% or more.

In addition, 80% of administrative procedures
delivered by relevant provincial and local agencies are
provided online on the Provincial Public Service Portal
where at least 90% of people and businesses are satisfied
with administrative procedures provided and 90% of
internal administrative procedures among governmental
administrative agencies are published, publicized and
updated in a timely manner.

How is the department of Home affairs
determined to reform public administration to
improve the business environment, build up business
and investor satisfaction, and enhance the province's
competitiveness?

To build an open business environment and create an
enabling administration in a bid to draw more investors to
the province, the Department of home affairs will
continue to review and advise the Provincial People's
committee to effectively carry out apparatus reform and
public personnel reform and focus on upgrading
underperforming indicators of the Public administration
reform Index (Par Index), the Provincial
competitiveness Index (PcI) and the Satisfaction Index of
Public administrative Services (SIPaS).

In particular, the department will foster information
technology application, boldly and actively advise on
piloting new ways of doing things - a good, breakthrough
model in Par; deal with belated settlement of
administrative procedures; strictly follow the process on
the electronic single-window software; answer correctly,
sufficiently and promptly feedback and recommendations
from people, and publicize settlement results of
administrative procedures.

The Department of home affairs always takes public
and business satisfaction as a measure to evaluate the
effect and performance of governmental agencies’
operations and service capacity of public employees.

thank you very much!
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sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết số 111-
NQ/tU ngày 11/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Bắc Giang về chuyển đổi số giai đoạn 2021 -
2025, định hướng đến năm 2030, Bắc Giang đã đạt
kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Năm 2022, uBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập
trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành 01 Nghị
quyết, 16 Quyết định, 23 Kế hoạch, 26 văn bản chỉ đạo về
chuyển đổi số để cụ thể hóa văn bản do Trung ương ban hành
và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, tập trung
chỉ đạo triển khai có hiệu quả 06 định hướng xuyên suốt và 22
nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính
ưu tiên triển khai trong năm 2022 của Bộ TTTT; chỉ đạo ưu
tiên nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng được
giao chủ trì thực hiện trong năm 2022 

Kết quả, năm 2022, Bộ TTTT xếp hạng chỉ số chuyển
đổi số - DTI tỉnh Bắc giang năm 2021 đứng thứ 10/63 tỉnh,
thành phố (tiếp tục giữ hạng). Những kết quả nổi bật trong
thực hiện Nghị quyết năm 2022 cụ thể như sau:

Về phát triển hạ tầng số: Sở TTTT tiếp tục đầu tư, duy
trì, quản trị, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu, hệ
thống hội nghị truyền hình, mạng truyền số liệu chuyên
dùng, mạng WaN hoạt động ổn định, thông suốt đáp ứng
24/7 để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh
đạo các cấp, các ngành và giải quyết công việc của các cơ
quan, đơn vị. 

Về phát triển các hệ thống nền tảng số, các ứng dụng,
cơ sở dữ liệu, dịch vụ số của tỉnh: Nền tảng tích hợp chia
sẻ dữ liệu tỉnh Bắc giang (LgSP) đã kết nối đến nền tảng
tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NgSP) với 9 dịch vụ;
đến các bộ, ngành trung ương, kết nối nội tỉnh thông qua
LgSP 03 dịch vụ.

Kho dữ liệu số tỉnh Bắc giang đã xây dựng, vận hành
chính thức từ ngày 10/10/2022; cổng thông tin không gian
(SDI) đang được xây dựng để tạo nền tảng triển khai các ứng
dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý phát triển đô thị nhằm

thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển đô thị thông minh.
Về phát triển thương mại điện tử (TmĐT), hỗ trợ DN

chuyển đổi số: Trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hỗ
trợ 312 DN công nghệ số thành lập; tổ chức 05 khóa đào tạo
chuyển đổi số cho DN; hỗ trợ khoảng 30 DN nhỏ và vừa tỉnh
Bắc giang tham gia vào chương trình chuyển đổi số DN. Đến
nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ đề xuất hỗ trợ
chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho 13 DN.

Sở TTTT đã tổ chức 10 hội nghị tập huấn hỗ trợ hộ sản
xuất nông nghiệp lên sàn TmĐT Postmart.vn và Voso.vn;
phấn đấu đưa 100% sản phẩm ocoP đáp ứng tiêu chí 3 sao
của tỉnh Bắc giang lên sàn TmĐT Postmart.vn và Voso.vn. Số
hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TmĐT đạt 113.670 hộ (trong
đó, sàn Postmart.vn là 85.344 hộ, sàn Voso.vn là 28.326 hộ).

Quá trình xây dựng chính quyền số của Bắc Giang
hiện đáp ứng nhu cầu người dân, dN trên địa bàn tỉnh ra
sao, thưa ông?

Bắc giang là một trong những địa phương đi đầu cả nước
về xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công để phục vụ
người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính
(TThc) được thuận lợi. Sở TTTT được uBND tỉnh giao vận
hành phần mềm hệ thống thông tin giải quyết TThc tỉnh
Bắc giang, đây là hệ thống phần mềm được phát triển trên
cơ sở hợp nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử và cổng
dịch vụ công. Sở TTTT đang thực hiện bổ sung các phân hệ
chức năng phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và
cơ quan quản lý nhà nước. 

cùng với cả nước, Bắc giang đang tập trung triển khai các
phần việc theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án
06). Qua khai thác, sử dụng các tiện ích liên quan, công tác
giải quyết TThc cho người dân đã nhanh, hiệu quả hơn. 

Thực hiện Đề án 06, uBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị
hoàn thiện tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu toàn phần

Đẩy nhanh chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp
Tỉnh Bắc giang đang tích cực đẩy mạnh phát
triển hạ tầng số, ứng dụng hiệu quả các công
nghệ cốt lõi trong quản lý điều hành, phát
triển chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, đẩy
nhanh chuyển đổi số trong mọi hoạt động
sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh
nghiệp (DN). Ông Nguyễn Gia Phong - Phó
giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
(TTTT) tỉnh Bắc giang đã có cuộc trao đổi
với Vietnam Business forum.
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lên cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ nhu cầu giao
dịch của nhân dân. Bắc giang là một trong 14 tỉnh được Bộ
công an triển khai chia sẻ kết nối giữa hệ thống thông tin
giải quyết TThc tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
phục vụ giải quyết TThc cho công dân.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 46
nghìn hồ sơ thuộc nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu, tỷ lệ
nộp trực tuyến khoảng 60%. Trong đó đã xác thực gần
1,4 nghìn thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư phục vụ giải quyết TThc. Toàn tỉnh đã thiết lập
được hơn 40 nghìn tài khoản định danh điện tử cho cán
bộ, công chức, viên chức.

theo ông, quá trình ứng dụng công nghệ thông
tin (CNtt) và chuyển đổi số của các dN tỉnh Bắc
Giang có thuận lợi và khó khăn gì, đâu là “nút thắt”
cần tháo gỡ?

hoạt động chuyển đổi số ở các DN thời gian qua được
thực hiện khá mạnh mẽ trên cơ sở ứng dụng cNTT vào
sản xuất, kinh doanh, xuất phát từ nhu cầu nội tại của
chính DN và hiệu ứng tác động của chủ trương, chính
sách mà tỉnh đề ra. 

Bắc giang là địa phương có kết quả nổi bật về doanh thu
cNTT, số lượng DN và lực lượng lao động cNTT. mặt khác,
các DN viễn thông chú trọng đầu tư phát triển, nâng cấp hạ
tầng mạng lưới, mở rộng loại hình dịch vụ theo hướng hiện
đại, đồng bộ, bao phủ cả ở vùng sâu, vùng xa.

Về phát triển công nghiệp cNTT: Đến nay, toàn tỉnh có
1690 DN hoạt động trong lĩnh vực cNTT, điện tử viễn
thông; giá trị sản xuất đạt 244.358 tỷ đồng (tăng 39.927 tỷ
đồng so với năm 2021); thuế và các khoản phải nộp ngân
sách nhà nước đạt 1.003.090 triệu đồng; nhân lực IcT là
194.586 người (tăng 16.499 người). một số doanh nghiệp
tiêu biểu là: công ty TNhh fuhong Precision component
Bắc giang, công ty TNhh New Wing Interconnect
Technology, công ty TNhh hosiden Việt Nam, công ty
TNhh Luxshare-IcT Việt Nam, công ty TNhh Siflex
Việt Nam.

Tuy nhiên, do chuyển đổi số là hoạt động mới, phức tạp,
có nhiều nội dung cần thực hiện nên vẫn còn không ít DN,
nhất là DN nhỏ và vừa thụ động, mức độ thực hiện hạn chế,
gặp rào cản. Nhiều DN còn lúng túng, chưa xác định rõ lộ
trình, kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, triển
khai số hóa để đổi mới, đáp ứng xu hướng phát triển.

hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và
nhỏ, thiếu nguồn vốn, nguồn nhân lực, phương pháp
quản lý điều hành phần lớn vẫn theo mô hình truyền
thống; việc ứng dụng công nghệ số, TmĐT vào quá trình
quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh còn
chưa chủ động do ngại thay đổi, khó tiếp cận hệ thống
cNTT hiện đại. hầu hết các DN, đơn vị tham gia sàn
TmĐT không có nhân viên quản trị mạng, dữ liệu
cNTT, quản trị các sản phẩm, gian hàng của mình trên
sàn giao dịch, dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc tiếp
nhận các thông tin, đơn hàng và giải quyết đơn hàng cho
khách hàng. các hoạt động TmĐT ở các vùng nông thôn,
miền núi còn chưa phát triển, việc mua hàng trực tuyến
hay thực hiện các giao dịch trên internet còn xa lạ với
hầu hết người dân vùng sâu, vùng xa.

trân trọng cảm ơn ông!
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POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Đào tạo nghề 
gắn với nhu cầu
thị trường 
Bắc giang được đánh giá là một
trong những địa phương trên cả nước
có sức thu hút đầu tư lớn, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch tích cực theo hướng
gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch
vụ. Nắm bắt xu hướng này, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội (LĐ-
TB&Xh) tỉnh đã chủ động hoạch
định, gắn kết công tác giáo dục nghề
nghiệp (gDNN) với nhu cầu thị
trường, tạo việc làm và thu nhập ổn
định cho lao động địa phương.

Hà THànH

Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Đào Ngọc Dung và lãnh đạo UBND tỉnh
Bắc Giang, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang thăm và làm việc tại 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn
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Gắn kết cơ sở GdNN với doanh nghiệp  
Theo ông Nguyễn Tiến cơi  - giám đốc Sở LĐ -

TB&Xh tỉnh Bắc giang, giai đoạn 2021-2025, tỉnh xác
định công tác gDNN là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm. Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án tham mưu
Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh ban hành nghị quyết chỉ đạo
tới toàn thể cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực
hiện hiệu quả các nội dung chủ yếu như: chiến lược phát
triển gDNN giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số
219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng chính phủ
phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc giang thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 20-Kh/Tu ngày
09/6/2021 của Tỉnh ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ
mới; Nghị quyết số 61/2021/NQ-hĐND ngày 10/12/2021
của hĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ
gDNN trên địa bàn tỉnh Bắc giang giai đoạn 2021 –
2025,…

Đồng thời, Sở đã chỉ đạo các cơ sở gDNN thường
xuyên hợp tác với doanh nghiệp trong các hoạt động
như: Xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo,
đào tạo lại cho người lao động; tư vấn giới thiệu việc
làm và cung ứng nhân lực,… cùng với đó liên kết với
các cơ sở gDNN trong và ngoài tỉnh đào tạo theo nhu
cầu thị trường. Qua đó, tạo điều kiện cho người học có
nhiều cơ hội được tuyển dụng, ổn định cuộc sống, nâng
cao thu nhập và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.

Kết quả, năm 2022, các cơ sở gDNN, hoạt động
gDNN và doanh nghiệp tuyển sinh khoảng 28.700 người,
đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch (Trong đó: cao đẳng 1.650
người, đạt 198,8% kế hoạch năm; trung cấp 4.634 người,
đạt 168,5% kế hoạch năm; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

ước 22.416 người, đạt 89,2% kế hoạch năm). hoàn thành
vượt mức tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có
bằng cấp, chứng chỉ ước đạt trên 26,7%; vượt 4,2% so với
kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp cao (trên 90% tốt
nghiệp ở trình độ cao đẳng, trung cấp; trên 80% tốt
nghiệp ở trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên). Đối
với trình độ cao đẳng của một số ngành nghề trọng điểm
như: Điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại, công nghệ ô
tô,... tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt
trên 95%.

Cải thiện chỉ số “Đào tạo lao động”
giám đốc Sở LĐ - TB&Xh Nguyễn Tiến cơi nhấn

mạnh: Để cải thiện chỉ số thành phần “Đào tạo lao
động”, góp phần nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI), thời gian tới, Sở sẽ tích cực
tham mưu uBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời,
phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và uBND
các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả
một số giải pháp:

một là, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các
doanh nghiệp thành lập cơ sở hoạt động gDNN hoặc liên
kết với cơ sở gDNN để tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại
lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp. 

hai là, tập trung thực hiện đúng quy định chính sách
hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá kỹ
năng nghề quốc gia cho nhà giáo gDNN, người lao động
trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy. Triển khai các
hoạt động đào tạo nghề cho người lao động theo chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ba là, chỉ đạo các cơ sở gDNN, các trường
cao đẳng, trung cấp công lập, các trung tâm
gDNN, giáo dục thường xuyên và các doanh
nghiệp đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, phối hợp
xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo,
bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho người lao động.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước đối với hoạt động dịch vụ việc làm; đẩy
mạnh kết nối cung - cầu lao động nhằm giúp các
doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhanh nhất
với chi phí hợp lý.

Năm là, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm
tỉnh và các doanh nghiệp dịch vụ việc làm chủ
động liên kết, thu thập, phân tích và tổng hợp
thông tin về nhu cầu tuyển dụng làm cơ sở tổ
chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ
doanh nghiệp tuyển lao động. 

Sáu là, chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Dịch vụ
việc làm tỉnh nâng cao hiệu quả, chất lượng, số
lượng các phiên giao dịch việc làm (năm 2022 tổ
chức 81 phiên giao dịch việc làm, tăng 5 phiên so
với năm 2021) để kết nối cung - cầu lao động,...n

Ông Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thăm, kiểm tra các mô hình và
động viên các nhà giáo của tỉnh Bắc Giang tham gia Hội thi Hội thi thiết bị 
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Những năm gần đây, Bắc Giang đã tháo gỡ “điểm
nghẽn” về hạ tầng Gtvt với hàng loạt công trình, dự án
lớn được triển khai. Ông có thể cho biết rõ hơn về những
nỗ lực này?

Bắc giang có địa hình phức tạp, gồm cả đồng bằng, trung
du, miền núi. hệ thống gTVT có ba loại hình: Đường bộ có
cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và giao thông nông
thôn với tổng chiều dài 15.054km; đường thủy nội địa có ba
tuyến chính là sông cầu, sông Thương, sông Lục Nam với
tổng chiều dài 354km; đường sắt có ba tuyến đường sắt quốc
gia chạy qua với tổng chiều dài 95km. 

Thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên giải quyết “điểm nghẽn” về
gTVT bằng các dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp các tuyến
đường hiện trạng, xây dựng mới nhiều tuyến đường theo quy
hoạch có tính kết nối liên vùng cao. cụ thể như: mở rộng làn
2 cầu Như Nguyệt bảo đảm quy mô cao tốc 6 làn xe; xây dựng
cải tạo 05 nút giao với cao tốc; xây dựng 03 cầu vượt dân sinh
trên cao tốc và QL37 phục vụ công nhân các khu công nghiệp
(KcN); mở rộng quy mô đường gom hai bên thuộc huyện
Việt Yên và TP.Bắc giang phục vụ các KcN hai bên cao tốc
hà Nội - Bắc giang; cải tạo nâng cấp QL31 đoạn TP.Bắc
giang đi chũ, QL37, QL17; nâng cấp các đường tỉnh ĐT 291,
ĐT 292, ĐT 294, ĐT 295B, ĐT 298,… 

Tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai xây dựng các tuyến đường
mở mới và các cầu lớn vượt sông đến các tỉnh lân cận như:
Đường nối QL37- QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên); cải tạo,
nâng cấp ĐT 291 kết nối với QL 279 đi TP.hạ Long (Quảng
Ninh); dự án xây dựng cầu Đồng Việt (hải Dương); dự án
đường và cầu kết nối huyện hiệp hòa với TP.Phổ Yên (Thái
Nguyên); dự án cầu hà Bắc 2 (Bắc Ninh); dự án nâng cấp
tuyến đường từ Bố hạ đi hữu Lũng (Lạng Sơn),... 

Ngoài ra, tỉnh đã đề nghị Bộ gTVT đầu tư xây mới cầu
đường bộ cẩm Lý tách riêng với cầu đường sắt; xây dựng làn
2 cầu Xương giang trên cao tốc, đồng thời quy hoạch, kêu gọi
đầu tư vào các cảng cạn, cảng IcD, cảng đường thủy nội địa
thuộc tỉnh nhằm giảm chi phí vận tải, góp phần hạn chế tai
nạn giao thông.

có thể nói, hệ thống kết cấu hạ tầng gTVT hiện đã và
đang sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và
phục vụ nhà đầu tư đến tỉnh.

Qua gần 02 năm triển khai Kết luận số 55-KL/tU
ngày 07/3/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang về
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đạt kết quả nổi
bật nào, thưa ông?

Với tư duy đổi mới về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
(thể hiện trong quy hoạch tỉnh Bắc giang), Ban thường vụ
Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 55-KL/Tu ngày 07/3/2021 về
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/Tu ngày
22/7/2016. Qua gần 02 năm triển khai đã đạt kết quả nổi bật:

- Tranh thủ tối đa các nguồn vốn để đầu tư với mục tiêu
tăng chiều dài đường, nâng quy mô cấp đường (từ cấp III trở
lên), có tính kết nối liên vùng và kết nối đối ngoại, gồm 08 dự
án với tổng vốn đầu tư 4.212 tỷ đồng, nổi bật như: Đường nối
QL37 - QL17 - Võ Nhai (Thái Nguyên); xây dựng cầu hà Bắc 2
nối tuyến nhánh 2, đường vành đai IV với KcN Yên Phong và
QL18 (Bắc Ninh) vốn đầu tư 324,91 tỷ đồng; đường nối từ
QL37 - QL17 – ĐT 292 (đoạn Việt Yên, Tân Yên, Lạng giang)
vốn 576 tỷ đồng;… Tỉnh cũng tập trung cải tạo, mở rộng, nâng
cấp một số tuyến đường tỉnh như ĐT 292 (đoạn từ cầu Bố hạ
đến thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) 133,3 tỷ đồng; ĐT
291 trên địa bàn huyện Sơn Động 312,7 tỷ đồng; nâng cấp, mở
rộng đường nối từ ĐT 293 đến QL17 tỉnh Bắc giang 487 tỷ
đồng, đặc biệt là xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt 456 tỷ
đồng và xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện
Yên Dũng 1.493 tỷ đồng.
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Dồn lực tháo gỡ “điểm nghẽn” 
hạ tầng giao thông

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Với việc khơi thông các “điểm nghẽn”,
nhất là về hạ tầng giao thông vận tải
(gTVT), Bắc giang đã trở thành điểm
sáng trong tăng trưởng kinh tế và thu hút
đầu tư. Trao đổi của ông trần Xuân Đông
- Phó giám đốc Sở gTVT tỉnh Bắc giang
với Vietnam Business forum xung quanh
vấn đề này.

ngô KHuyến



- Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thuận lợi thu hút nguồn vốn
ngoài nhà nước: Đầu tư phát triển giao thông nông thôn gắn
với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, cải tạo nâng cấp  đường huyện quy mô mặt đường
rộng tối thiểu 6m. Thu hút và tạo điều kiện để các nhà đầu tư
vào cảng cạn, cảng đường thủy nội địa (cảng Đồng Sơn, hương
Sơn, mỹ an, Trí Yên, hòa Phú).

- Tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố giáp ranh
đầu tư các công trình liên tỉnh phục vụ kết nối đối ngoại như
với tỉnh Quảng Ninh, hải Dương, Bắc Ninh, hà Nội. 

- Đổi mới công tác quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng
gTVT; quản lý, khai thác sử dụng gắn với xử lý các trường
hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, phối hợp quản
lý chặt chẽ xe quá khổ, quá tải; quản lý cấp phép xây dựng hai
bên đường,...

triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số
219/QĐ-ttg ngày 17/02/2022 của thủ tướng Chính phủ)
ngành Gtvt đã, đang tham mưu tỉnh ủy, HĐNd và
UBNd tỉnh cụ thể hóa các phương án phát triển mạng lưới
giao thông theo quy hoạch ra sao?

Ngành đã tổ chức công khai bản đồ quy hoạch phát triển
gTVT thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (theo
Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng
chính phủ), đồng thời tham mưu uBND tỉnh trình hĐND
tỉnh đặt lại tên đường tỉnh theo quy hoạch phục vụ công tác
quản lý và đầu tư. Tổ chức cắm mốc lộ giới đối với đường tỉnh
và các tuyến đường mở mới theo quy hoạch. Phối hợp với các
địa phương trong việc hướng dẫn thực hiện cắm mốc lộ giới
đường huyện, xã theo quy hoạch; phối hợp quản lý hành lang
giao thông, quản lý chặt chẽ về đất đai theo quy hoạch bến xe,

bãi xe, tuyến vận tải, đường thủy nội địa, đấu nối.
Sở gTVT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu

tư tham mưu uBND tỉnh thực hiện ưu tiên đầu tư
một số tuyến đường tỉnh giai đoạn 2021-2025 và
tham gia đôn đốc tiến độ, chất lượng các công
trình.

Ngoài ra, tham mưu uBND tỉnh đề nghị Bộ
gTVT quan tâm đầu tư công trình do Bộ quản lý
như: cải tạo nâng cấp QL31 đoạn TP.Bắc giang
- chũ đang thi công, mở rộng cầu Xương giang,
xây mới cầu đường bộ cẩm Lý, đường vành đai
V trên địa bàn tỉnh; nâng cấp hệ thống đường
sắt, đường thủy; nâng cao thị phần vận tải đường
sắt, đường thủy nhằm giảm áp lực cho vận tải
đường bộ.

Tham mưu uBND tỉnh ban hành Đề án phát
triển vận tải hành khách đưa đón công nhân giai
đoạn 2021-2025. hiện Sở gTVT đã thực hiện đầu
tư một số điểm đưa đón công nhân trên các trục
đường để tạo điều kiện cho công nhân và xe đưa
đón công nhân được thuận lợi, an toàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư tham mưu uBND tỉnh triển khai đầu tư
các tuyến đường tỉnh, đặc biệt là các tuyến mở
mới. Phối hợp công bố danh mục dự án kêu gọi
đầu tư xây dựng các cảng và bến thủy nội địa,
cảng cạn, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ. hỗ
trợ các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các
thủ tục có liên quan.

trân trọng cảm ơn ông!
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Hạ tầng tháo nút thắt đầu tư

Giao thông đi trước thúc đẩy công nghiệp phát triển

Ngành GTVT đẩy mạnh CCHC
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính

(CCHC) luôn được Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao và thực
hiện đồng bộ nên đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 53/KH-SGTVT
ngày 06/9/2021 về CCHC nhà nước của Sở GTVT giai
đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày
07/01/2022 về CCHC của Sở GTVT năm 2022; Kế hoạch
số 06/KH-SGTVT ngày 19/01/2022 về Thực hiện kiểm
soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên
thông của Sở GTVT năm 2022; Kế hoạch số 54/KH-
SGTVT ngày 18/8/2022 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh năm 2022 của Sở GTVT;…

Triển khai hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả hệ
thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông, phần
mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, Cổng
TTĐT luôn được cập nhật thông tin, đảm bảo tính công
khai minh bạch các thủ tục hành chính (TTHC), nâng
cấp dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, 4; chất lượng
giải quyết hồ sơ TTHC tại các phòng chuyên môn ngày
càng được nâng lên, thời gian trả kết quả rút ngắn.

Hiện số TTHC công mức độ 2 là 54/110, mức độ 3 là
36/110 và mức độ 4 là 20/110. Kết quả giải quyết TTHC
từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/11/2022: Tổng số hồ sơ
nhận là 21.252, đã giải quyết xong và trả kết quả 21.224
hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn). 



Đẩy mạnh cải cách hành chính
Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và

công nghiệp Việt Nam (VccI), chỉ số “Tiếp cận
đất đai” của tỉnh Bắc giang có xu hướng tăng trong
những năm gần đây. Năm 2017 đạt 6.54 điểm, năm
2018 đạt 6.66 điểm, năm 2019 đạt 6.84 điểm, năm
2020 đạt 6.30 điểm và năm 2021 đạt 7.09 điểm
(tăng 0,33 điểm, 13 bậc so với năm 2020). 

Để có được kết quả này, Sở Tài nguyên và môi
trường (TN&mT) tỉnh và uBND các huyện,
thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các
giải pháp, trong đó, trọng tâm liên quan đến cải
cách thủ tục hành chính (TThc), cắt giảm tối đa
thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai.
Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp.  

Theo đó, Sở TN&mT tỉnh thường xuyên rà
soát, đánh giá các TThc, kiến nghị sửa đổi, bổ
sung đơn giản hoá, rút ngắn quy trình, thời gian
xử lý, giảm số lượng, đơn giản hoá nội dung, hồ sơ
trong lĩnh vực quản lý đất đai như: Thời gian thực
hiện giao đất, thu hồi, cho thuê đất, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cập nhật,
niêm yết công khai các TThc mới ban hành,
thực hiện giám sát, theo dõi, đôn đốc tiếp nhận
và trả kết quả đảm bảo đúng tiến độ, không để
xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho
người dân và tổ chức.

hiện Sở TN&mT tỉnh đang thực hiện 128
TThc. 100% TThc được công khai tại trụ sở
tiếp công dân các cấp, trang thông tin điện tử của
Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
theo quy định. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, Sở đã đưa vào vận hành ổn định hệ
thống cơ sở dữ liệu TN&mT; phần mềm quản lý
văn bản. Tỷ lệ trao đổi văn bản của Sở với cơ
quan hành chính nhà nước, áp dụng chữ ký số
đạt 100%. 10/10 huyện, thành phố giải quyết
TThc đất đai trên phần mềm chung; tích hợp dữ
liệu đất đai của các xã, thị trấn; cơ bản xây dựng
xong dữ liệu không gian địa chính. Dự án VLIg
cũng từng bước hiện đại hóa và minh bạch công
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nGành Tài nGuyên và Môi TrườnG

Tăng cường đổi mới, tạo thuận lợi     

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PcI), một trong
những giải pháp được Bắc giang
luôn coi trọng là nâng cao chỉ số

thành phần “Tiếp cận đất đai”. Tỉnh
xác định đây là nhiệm vụ thường
xuyên nhằm tạo thuận lợi, hài lòng
cho doanh nghiệp và cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy

thu hút các nhà đầu tư.

ngọC Tùng



tác quản lý đất đai, đảm bảo
quyền tiếp cận thông tin đất đai
của người dân, doanh nghiệp.

tăng cường các giải pháp
cốt yếu

Theo kết quả xếp hạng chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và huyện, thành phố
(DDcI) tỉnh Bắc giang năm 2021,
Sở TN&mT đạt 63.74 điểm, xếp
thứ 5/15 sở, ban, ngành. Trong đó,
các chỉ số về Tính năng động, sáng
tạo; Tính minh bạch và tiếp cận
thông tin; Thiết chế pháp lý được
đánh giá, xếp hạng cao. Kết quả
trên cho thấy sự nỗ lực của Sở
trong giải quyết công việc, đặc biệt
là vai trò của người đứng đầu, thể hiện năng lực và sự
quyết liệt trong chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp
nhằm cải thiện chỉ số “Tiếp cận đất đai”, góp phần nâng
cao PcI của tỉnh cũng như thứ hạng DDcI. Bên cạnh
những giải pháp đã và đang triển khai, Sở sẽ tăng cường
đối thoại với người dân và doanh nghiệp về TThc trong
lĩnh vực TN&mT. hoàn thiện thể chế, chính sách về đất
đai, kịp thời tham mưu uBND tỉnh ban hành sửa đổi các
văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực, không
phù hợp. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, với mục tiêu
số hóa thông tin về đất đai, quy hoạch,... hiện nay Bắc
giang đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 6
huyện, tiến tới triển khai trên toàn tỉnh. 

Tiếp tục công khai tất cả các quy hoạch, kế hoạch sử
dụng, thông tin về quỹ đất sạch bán đấu giá, kêu gọi nhà
đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư,… để
người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

cùng với đó, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức công
vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác
quản lý đất đai. Phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ
phận, từng người và quy định nếu xảy ra chậm trễ. 

Ngoài ra, tích cực tham mưu, nâng cao hiệu quả công
tác giải phóng mặt bằng; rà soát, xây dựng khu tái định
cư; kế hoạch triển khai cụ thể đến từng công đoạn của dự
án;… Tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất

đai, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm nhằm gỡ “nút thắt”, tạo
quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư.

Ông Bùi Quang huy – giám
đốc Sở TN&mT tỉnh Bắc giang
chia sẻ: Lĩnh vực TN&mT, đất
đai là vấn đề hết sức phức tạp;
nhiều TThc, nhiều quy định,
luật liên quan, chồng chéo với
nhau. Khối lượng hồ sơ phát sinh
nhiều, có thời điểm xảy ra tình
trạng quá tải. Trong khi đó, số
lượng cán bộ hạn chế.

Bên cạnh đó, nhiều nơi nguồn
gốc đất đai, hiện trạng sử dụng
đất phức tạp, xảy ra tranh chấp
kéo dài; khó khăn trong công tác
xác định, quy hoạch, thu hồi,
nhất là đất công ích,… Do đó, rất

mong có sự cảm thông, chia sẻ, phối hợp của người dân
và doanh nghiệp.

“Về phía ngành TN&NT, với sự quyết liệt và đưa ra
định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, chúng tôi sẽ
quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. chỉ số
“Tiếp cận đất đai” nói riêng và DDcI, PcI nói chung sẽ
tiếp tục được cải thiện, là đòn bẩy góp phần thúc đẩy thu
hút đầu tư vào Bắc giang”, giám đốc Bùi Quang huy
nhấn mạnh.n
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n lợi         trong tiếp cận đất đai

Những năm gần đây, tỷ lệ
các dự án phải tổ chức cưỡng
chế GPMB của Bắc Giang rất
thấp; tỷ lệ diện tích (số hộ
dân) phải cưỡng chế trên mỗi
dự án cũng khá thấp.

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC liên quan đến đất
đai giúp nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án.
Trong ảnh: Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi

(huyện Lạng Giang)



Ông có thể điểm lại những thành tựu nổi bật mà ngành
Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm 2022?

Ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành chương
trình hành động số 37-cTr/Tu ngày 5/10/2022 về thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khoá XIII) đối với nông nghiệp, nông dân,
nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó,
định hướng được nêu rõ là: Nông nghiệp phát triển nhanh, ổn
định, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương
thực, an toàn thực phẩm; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông
nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Nông dân và cư
dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất, tinh thần ngày
càng cao. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu kinh tế
đồng bộ, hiện đại.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, năm 2022, sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản tiếp tục tăng trưởng khá, cả năm đạt 2,08%
(kế hoạch là 1,0%), đây là năm thứ ba liên tiếp đạt mức cao. giá
trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 135 triệu
đồng/ha/năm. 

Trong lĩnh vực trồng trọt, mặc dù diện tích một số cây
trồng giảm nhưng do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật,
quy trình canh tác mới vào sản xuất nên năng suất, sản lượng
vẫn tăng. cụ thể, từ chính sách hỗ trợ giống lúa chất lượng,
năng suất lúa cả năm ước đạt 58,3 tạ/ha, cao hơn 0,1 tạ/ha so
với năm 2021, đây là năm có năng suất lúa cả năm cao nhất từ
trước đến nay. Diện tích lúa chất lượng được mở rộng, chiếm
46% diện tích gieo trồng (tăng 3,3% so với năm 2021). Bên cạnh
đó, chất lượng các loại cây ăn quả được nâng cao, tiêu thụ
thuận lợi, giá bán tương đương hoặc cao hơn so với năm 2021.
Vải thiều đạt sản lượng trên 199,5 nghìn tấn, thị trường tiêu
thụ mở rộng, diện tích sản xuất theo hướng VietgaP,
globalgaP mở rộng. Nhãn được mùa, lần đầu tiên xuất khẩu
được 10 tấn (gồm nhãn tươi và cấp đông) sang thị trường Úc và
hàn Quốc,... 

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được
kiểm soát tốt, chăn nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng tập trung
quy mô trang trại và chăn nuôi theo chuỗi khép kín, an toàn sinh
học. Trong năm 2022, huyện Yên Thế được chứng nhận vùng an
toàn dịch bệnh cúm gia cầm, Niu-cát-xơn (Yên Thế là huyện
đầu tiên tại khu vực miền Bắc và miền Trung), khẳng định chất
lượng thương hiệu gà Yên Thế, mở ra cơ hội xuất khẩu.

Về lâm nghiệp, diện tích trồng rừng tập trung được
10.000ha, vượt 38% kế hoạch; khai thác gỗ đạt 1 triệu  m3, vượt
11% kế hoạch. Trồng cây phân tán được 6,1 triệu cây, đạt 100%
kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%. Đơn cử như công ty
TNhh hTV Lâm nghiệp Lục Ngạn, căn cứ vào nhiệm vụ được
giao, năm 2022, công ty đã bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh
và bảo vệ hành lang ven suối: 1.398,85ha. Khai thác tiêu thụ sản
phẩm gỗ rừng trồng đạt 12.032,58 m3, doanh thu 15.809 triệu
đồng. Tổng doanh thu của công ty đạt 17.434 triệu đồng; nộp
BhXh, BhYT, BhTN, KPcĐ là 1.083 triệu đồng; lợi nhuận
trước thuế 3.700 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt
9,6 triệu đồng/tháng.

chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục đạt nhiều kết
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Chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Năm 2022, ngành Nông nghiệp
tỉnh Bắc giang tiếp tục phải đối
mặt với nhiều khó khăn, thách
thức. Thời tiết diễn biến khá bất
thường; xung đột quân sự Nga -
ukraine làm đứt gãy các chuỗi
cung ứng và đẩy giá vật tư đầu
vào của sản xuất nông nghiệp
tăng cao,... Trong bối cảnh đó,
ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo đẩy mạnh số hóa, chuyển
dịch cơ cấu ngành nhằm nâng
cao giá trị nông sản. Phóng viên
đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Bá
thành - Phó giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) tỉnh Bắc giang. 

Hà THànH



quả tích cực, đến hết năm 2022 dự kiến có khoảng 205
sản phẩm đạt ocoP từ 3 sao trở lên (thuộc tốp đầu cả
nước); trong đó có 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao (Vải
thiều Lục Ngạn) và 01 sản phẩm điểm du lịch nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đi vào chiều sâu,
thực chất, đến hết năm 2022 có 147/184 xã đạt chuẩn
nông thôn mới, 41 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã
nông thôn mới kiểu mẫu, 236 thôn nông thôn mới kiểu
mẫu và 06/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngành Nông nghiệp Bắc Giang đang phải đối mặt
với nhiều thách thức như: Không gian phát triển
nông nghiệp ngày càng hẹp; nhu cầu lương thực, thực
phẩm thế giới chuyển sang sản phẩm chất lượng cao,
truy xuất nguồn gốc, hướng đến các sản phẩm hữu
cơ, tiết kiệm năng lượng,… trước tình hình này,
ngành sẽ đưa ra những giải pháp nào?

Trước thực tế trên, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xác
định các giải pháp cụ thể sau: 

một là, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp
đã xác định trong chương trình hành động số 37-cTr/Tu
ngày 05/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số
19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung
ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số
575/Kh-uBND ngày 27/10/2022 của uBND tỉnh về thực
hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy.

hai là, tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển
nông nghiệp, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang kết hợp hỗ
trợ gián tiếp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực và địa
bàn trọng điểm; tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước giai
đoạn 2021 - 2030 cho nông nghiệp, nông thôn ít nhất gấp
2 lần so với giai đoạn 2011 - 2020.

Ba là, rà soát hiện trạng đất đai, lợi thế của từng địa
phương và nhu cầu thị trường để xác định không gian
phát triển nông nghiệp, trọng tâm là các vùng sản xuất
tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực, đặc trưng
của tỉnh; rà soát bản đồ số hóa các vùng sản xuất tập
trung các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng; các vùng
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa
bàn tỉnh phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp
thời gian tới.

Bốn là, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu
thị trường, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây lương thực,
tăng tỷ trọng cây ăn quả, cây rau, cây công nghiệp, lúa
chất lượng; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, hình
thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, đưa cơ giới
hóa vào sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp, đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

Năm là, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các
hợp tác xã (hTX) nông nghiệp, khuyến khích người dân
tham gia hTX nông nghiệp để cùng nhau tham gia sản
xuất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, liên kết từ
đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cơ giới hóa, tự
động hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là
trong các khâu có mức độ cơ giới hóa còn thấp như: gieo
cấy, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật; ứng dụng tiến
bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực
nông nghiệp. Đào tạo, nâng cao kỹ năng, tri thức hóa
người nông dân để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

trân trọng cảm ơn ông!
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Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Lục Ngạn thực hiện trồng và phát triển rừng
kinh tế với diện tích được giao 2.241,75ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa

bàn 11 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến và đoàn công tác thăm
mô hình nuôi gà đồi tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế

Tỉnh Bắc Giang đầu tư trên 23 tỷ đồng để xây
dựng, lắp đặt thiết bị quan trắc quản lý an toàn
đập, hồ chứa (Cấm Sơn, Khuôn Thần, Suối Nứa,
đập dâng Cầu Sơn) và cảnh báo lũ lụt giai đoạn

2021 - 2023



Hoàn thiện mạng lưới y tế
Những năm gần đây, tỉnh Bắc giang rất chú trọng đầu tư,

phát triển hệ thống y tế và đạt nhiều kết quả tích cực.
hiện tại, hệ thống y tế tỉnh gồm: 01 bệnh viện đa khoa, 07

bệnh viện chuyên khoa; 02 trung tâm tuyến tỉnh; 11 trung tâm
y tế tuyến huyện, 01 phòng khám đa khoa giao thông vận tải;
209 trạm y tế trực thuộc trung tâm y tế các huyện, thành phố
quản lý. Đến năm 2022, toàn ngành Y tế Bắc giang đã có 17/22
đơn vị sự nghiệp thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên
(chiếm 77,27%).

Tỉnh Ủy, uBND tỉnh đặc biệt quan tâm, dành nguồn lực
đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện, từ tuyến tỉnh đến
tuyến huyện và trạm y tế xã. hàng loạt bệnh viện cấp tỉnh được
xây mới, cải tạo, nâng cấp như: Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh, Bệnh viện ung bướu,... các trung tâm y tế huyện
cũng đã và đang được xây mới, như: Tân Yên, hiệp hòa, Sơn
Động, Yên Thế, Việt Yên,...

Bên cạnh y tế công lập, hệ thống y tế ngoài công lập cũng
ngày càng tăng cao về quy mô và số lượng. Tính đến tháng
11/2022, toàn tỉnh có 630 cơ sở y, y học cổ truyền ngoài công
lập (trong đó có 12 bệnh viện tư nhân đang hoạt động với tổng
số 881 giường bệnh) và 1.577 cơ sở kinh doanh thuốc (trong đó
có 35 doanh nghiệp kinh doanh thuốc, 1.542 cơ sở kinh doanh,
bán lẻ thuốc). có thể kể đến như: Bệnh viện đa khoa anh
Quất, Bệnh viện đa khoa quốc tế hà Nội – Bắc giang,... 

Song song với hoàn thiện mạng lưới y tế, các cơ sở y tế trong
toàn tỉnh cũng tăng cường trang bị máy móc, thiết bị hiện đại.
Nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được thực hiện hiệu quả không chỉ
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh mà còn giúp tiết kiệm chi phí
cho người bệnh, giảm áp lực cho tuyến trên. Năng lực chuyên
môn của bác sĩ cũng được nâng lên thông qua việc cử cán bộ luân
phiên từ tuyến trên về tuyến dưới làm việc và ngược lại; đẩy
mạnh liên kết, hợp tác với các bệnh viện lớn tuyến Trung ương,... 

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành nhiều cơ chế, chính
sách khuyến khích xã hội hóa y tế; củng cố và nâng cao hiệu

quả mạng lưới y tế các cấp. giai đoạn đến năm 2030, ngoài các
vị trí hiện có của các bệnh viện ngoài công lập; tỉnh đã bố trí
33 vị trí quy hoạch cơ sở y tế ngoài công lập tại 10 huyện,
thành phố với tổng diện tích đất 107,1ha để thu hút đầu tư
phát triển y tế tư nhân. 

Phấn đấu đến năm 2030, quy mô giường bệnh ngoài công
lập đạt 1.231 giường bệnh. Qua đó không chỉ góp phần giải
quyết bài toán quá tải ở bệnh viện công mà còn giúp đa dạng
hóa dịch vụ, tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch
vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu. 

tăng cường chuyển đổi số
Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân, thời gian

qua, Sở Y tế tỉnh đã tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông
tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, khám, chữa bệnh: Quản
lý bệnh viện, cơ sở y tế; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh
từ xa; quản lý đơn thuốc điện tử; quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân;
thanh toán không dùng tiền mặt;... 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/10/2022, có 107.927 lượt
giao dịch thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác
bằng hình thức không dùng tiền mặt, tương ứng 16,25%; giá trị
thanh toán của bệnh nhân qua hình thức không dùng tiền mặt là
59.951.294.015 đồng, tương ứng 19,82%. 

giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc giang Từ Quốc hiệu cho biết,
thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất
lượng công tác khám chữa bệnh; trang thiết bị kỹ thuật hiện
đại; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; nâng
cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ hướng tới sự hài
lòng của người bệnh.

“Qua đó góp phần xây dựng, phát triển y tế tỉnh Bắc giang
từng bước hiện đại, đồng bộ. Phấn đấu để mọi người dân được
tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất
lượng, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, góp phần cải thiện chất
lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực”, ông Từ Quốc
hiệu khẳng định.n

24 viEtNam BUsiNEss ForUm DEc 15 – 31, 2022

Nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng yêu cầu 
chăm sóc sức khỏe nhân dân

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; phát
triển, ứng dụng các kỹ thuật, dịch vụ mới; quan tâm
bồi dưỡng nguồn nhân lực; đổi mới phong cách phục
vụ; từng bước chuẩn hóa mạng lưới y tế cơ sở,... là
những giải pháp nâng cao chất lượng y tế của Bắc
giang thời gian qua. Đây cũng là những nền tảng
quan trọng để toàn ngành tiếp tục vươn lên, thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

THái Dương
Thực hiện kỹ thuật đốt u bằng vi sóng dưới hướng dẫn

của công cụ chẩn đoán hình ảnh bằng phương pháp
siêu âm tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang
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Bà Trương Ngọc Bích - Phó giám đốc Sở Tư pháp
tỉnh Bắc giang cho biết: Xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật (QPPL) luôn được xác định là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sở Tư pháp đã
tổ chức thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các quy

định của pháp luật; đồng
thời, chú trọng nâng cao
chất lượng công tác xây
dựng, kiểm tra, rà soát
nhằm bảo đảm các văn bản
QPPL được ban hành hợp
hiến, hợp pháp, khả thi. 

Kết quả, năm 2022,
uBND tỉnh đã ban hành 48
văn bản QPPL trong các
lĩnh vực góp phần đảm bảo
hiệu quả, hiệu lực quản lý
nhà nước ở địa phương. Sở
Tư pháp tỉnh thực hiện
tham gia ý kiến 247 lượt dự
thảo văn bản; thẩm định và
hoàn thiện 48 lượt dự thảo
văn bản QPPL (bằng 100%
văn bản QPPL do uBND
tỉnh ban hành). Trong đó,
cơ bản các ý kiến tham gia,
thẩm định, hoàn thiện của
Sở Tư pháp đã được các cơ
quan chủ trì soạn thảo
nghiên cứu tiếp thu, chỉnh

sửa, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ
thống pháp luật hiện hành, nâng cao chất lượng văn bản
QPPL do hĐND, uBND tỉnh ban hành.

Đặc biệt, năm 2022, tỉnh Bắc giang tiếp tục đề ra mục tiêu
chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” với 18
chỉ tiêu, đạt trên hoặc bằng 7,15 điểm, tăng dần từng chỉ tiêu
đánh giá. uBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa
phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành và tổ chức thực
hiện cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cốt lõi còn yếu,
điểm số thấp.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Trương Ngọc Bích nhấn mạnh:
Xác định rõ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 418/Kh-
uBND, Sở đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiều
giải pháp nhằm nâng điểm chỉ số thành phần này. Sở đã ban
hành Kế hoạch số 73/Kh-STP ngày 23/8/2022 về hành động
chi tiết đối với chỉ số được giao làm đầu mối “Thiết chế pháp
lý và an ninh trật tự”. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ của đơn
vị được giao, đồng thời, đề nghị các cơ quan phối hợp triển
khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo chỉ
đạo của uBND tỉnh tại Kế hoạch số 418/Kh-uBND. 

Với sự tích cực chủ động, ngày 17/10/2022, Sở đã đồng
chủ trì với Thanh tra tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ, công
an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ

Sở Tư pháp Tỉnh Bắc GianG

Nhiều giải pháp thiết thực, 
bám sát yêu cầu cải thiện PCI

Năm 2022, ngành Tư pháp tỉnh Bắc giang
tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ
số thành phần“Thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự” trong chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PcI). Với nhiều giải pháp
hiệu quả, thiết thực, ngành đã tăng cường
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp
phần tích cực vào cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Hà THànH
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POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 32,4% 
Những năm qua, tỉnh Bắc giang đã đẩy mạnh huy động và sử dụng

hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đô thị và đạt được những kết
quả khả quan. hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, đồng
bộ. Nhiều đô thị có không gian mở rộng, chất lượng kiến trúc, cảnh
quan được cải thiện rõ rệt như: TP.Bắc giang, thị trấn Thắng (huyện
hiệp hòa), Bích Động (Việt Yên), Đồi Ngô (Lục Nam), Nham Biền
(Yên Dũng),...

Ngày 05/4/2022, Tỉnh ủy Bắc giang đã ban hành Kế hoạch số 51-
Kh/Tu về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa
đạt trên 32,4%. Toàn tỉnh có 17 đô thị, trong đó 1 đô thị loại II

Phát triển đô thị xanh,
thông minh
cùng với việc chủ động đi trước trong công tác
quy hoạch làm cơ sở xây dựng hạ tầng, tỉnh Bắc
giang cũng tập trung thu hút đầu tư phát triển đô
thị. hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm,
khu đô thị mới hình thành đã góp phần làm thay
đổi diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng
văn minh, hiện đại, từng bước nâng cao chất
lượng cuộc sống người dân.

giang Dương

Đô thị hóa của Bắc Giang diễn ra mạnh mẽ nhờ 
định hướng phát triển đúng đắn và tăng cường thu hút đầu tư. 

Trong ảnh: Một góc trung tâm thành phố Bắc Giang

chức buổi đối thoại với doanh nghiệp về
PcI đối với chỉ số thành phần “Thiết chế
pháp lý và an ninh trật tự”. Thông qua hội
nghị, các doanh nghiệp được nâng cao kiến
thức pháp luật liên quan, được giải đáp kịp
thời những khó khăn, vướng mắc và cung
cấp thông tin về hoạt động của các cơ quan
quản lý nhà nước trong việc thực hiện các
chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự”. 

Bên cạnh đó, ngày 07/11/2022, Sở Tư
pháp đã ban hành công văn đề nghị các sở,
cơ quan thuộc uBND tỉnh; công an tỉnh,
Tòa án nhân dân tỉnh, cục Thi hành án
dân sự tỉnh và uBND các huyện, thành phố
phối hợp thực hiện nâng cao chỉ số "Thiết
chế pháp lý và an ninh trật tự" trong PcI
năm 2022 để tiếp tục thực hiện tốt các
nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số
418/Kh-uBND đó là:

(1) Tiếp tục tuyên truyền, thông tin
hỗ trợ pháp lý, tiếp nhận phản ánh, kiến
nghị của doanh nghiệp; cung cấp thông
tin quản lý được phép công khai theo
quy định thuộc ngành, lĩnh vực của các
cơ quan, đơn vị. 

(2) rà soát, thực hiện các nhiệm vụ
theo Quyết định số 12/QĐ-uBND ngày
05/01/2021 của chủ tịch uBND tỉnh phê
duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên
ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai
đoạn 2021-2025; Quyết định số 233/QĐ-
uBND ngày 17/02/2022 của chủ tịch
uBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai
các hoạt động của chương trình hỗ trợ
pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ
và vừa năm 2022. riêng đối với nội dung
xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông
tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đề nghị các
cơ quan, đơn vị chưa xây dựng hoàn thành
trước ngày 15/11/2022. 

(3) các đơn vị (Sở Khoa học và công
nghệ, Thanh tra tỉnh, công an tỉnh, Tòa án
nhân dân tỉnh, cục Thi hành án dân sự
tỉnh) tiếp tục rà soát toàn bộ các chỉ tiêu
thành phần được giao chủ trì trong chỉ số
“Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” để
đánh giá và đưa ra giải pháp chỉ đạo thực
hiện đảm bảo hoàn thành chất lượng, đúng
tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đồng thời
thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ
đạo tại mục 10 phần IV Kế hoạch số
418/Kh-uBND.

cùng với đó, thường xuyên theo dõi,
phối hợp kiểm điểm, đánh giá việc thực
hiện nâng điểm các chỉ số được giao đầu
mối đảm bảo trong năm 2022 khắc phục
được các hạn chế đã chỉ ra. Thực hiện tổng
hợp kết quả, gửi báo cáo định kỳ hàng quý
và báo cáo năm tới uBND tỉnh và Sở Kế
hoạch và Đầu tư.n
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(TP.Bắc giang mở rộng), 2 đô thị loại IV là thị xã (thị xã
Việt Yên, thị xã chũ), 3 đô thị loại IV là thị trấn (thị trấn
Thắng, thị trấn Đồi Ngô và thị trấn Vôi) và 11 thị trấn là
đô thị loại V gồm 7 đô thị hiện có và 4 đô thị thành lập
mới. 100% các đô thị có quy hoạch chung, tỷ lệ phủ kín
quy hoạch phân khu đạt khoảng 60% - 70% (đối với các đô
thị phải lập quy hoạch phân khu), tỷ lệ phủ kín quy hoạch
chi tiết các đô thị đạt khoảng 45% - 50%,…

Thực hiện Kế hoạch số 51-Kh/Tu, Sở Xây dựng đã tham
mưu uBND tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ
chế, chính sách về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch cho
phù hợp thực tiễn, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khuyến
khích xã hội hóa công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển
đô thị; trọng tâm là các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng
đô thị, khu đô thị, cải tạo, chỉnh trang đô thị. 

Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội theo hướng
đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội và những điều kiện thiết yếu về giao
thông, y tế, giáo dục, văn hóa; đặc biệt là nhà ở cho công
nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp theo Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công
nhân trên địa bàn tỉnh Bắc giang đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030.

Phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững
Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc Sở Xây dựng

tỉnh Bắc giang cho biết, Bắc giang là tỉnh đầu tiên trong cả
nước được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh đã và đang
triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình phát triển đô
thị để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển đô thị;
triển khai các dự án khu đô thị - dịch vụ gắn với khu công
nghiệp, khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao theo quy
hoạch. cùng với đó, phát triển hệ thống giao thông theo
hướng đồng bộ, hiện đại; các khu đô thị, khu dân cư xanh,...

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu các quy
định, quy chuẩn về quy hoạch để đưa vào áp dụng đảm
bảo phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương. Trong quá

trình lập quy hoạch phát huy tính sáng tạo, cập nhật các
xu hướng mới, bảo đảm sự phù hợp, tính kết nối hợp lý
giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch
phát triển ngành khác có liên quan.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về
quy hoạch, chất lượng lập, thẩm định các đồ án quy
hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tham
mưu uBND tỉnh khuyến khích, thu hút nguồn vốn xã hội
hóa vào công tác lập quy hoạch chi tiết đô thị, khu dân cư,
khu chức năng góp phần nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi
tiết và làm cơ sở quản lý xây dựng, đặc biệt với các dự án
nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trường mầm non, nhà
ở cao tầng. Quan tâm đầu tư hệ thống giao thông công
cộng, giảm khoảng cách di chuyển trong đô thị.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư, Sở
chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TThc), góp phần
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Sở đã đề
xuất uBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết TThc cho
50% tổng số TThc có phát sinh hồ sơ, mỗi TThc trung
bình cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết TThc có phát
sinh hồ sơ, đảm bảo tiêu chí do uBND tỉnh đề ra. công
tác số hóa hồ sơ kết quả được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, Sở cũng thường xuyên tổ chức hội
nghị đối thoại với các cá nhân, tổ chức. Năm 2022 đã tổ
chức 03 hội nghị đối thoại trong lĩnh vực xây dựng; 10 hội
nghị phổ biến, đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về
xây dựng tại 10 huyện, thành phố. Qua đó, kịp thời tiếp
nhận, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan,
đơn vị để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao
chất lượng quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. 

“Với lộ trình cụ thể, rõ ràng, cùng sự vào cuộc tích cực,
đồng bộ, thời gian tới Bắc giang sẽ thực hiện thắng lợi
những mục tiêu đề ra; không gian đô thị, chất lượng kiến
trúc, cảnh quan được cải thiện rõ rệt, đảm bảo đô thị “sáng -
xanh - sạch - đẹp”, hài hòa với thiên nhiên”, Phó giám đốc
Sở Xây dựng Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.n

Khu đô thị mới thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên) đang được chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị, triển khai đầu tư



Ông có thể cho biết những thành tựu nổi bật của
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang sau 25 năm
xây dựng và phát triển (1997 - 2022)?

hiện toàn tỉnh Bắc giang có 760 cơ sở giáo dục (tăng 174
cơ sở giáo dục so với năm 1997), đáp ứng tốt yêu cầu nâng
cao chất lượng dạy, học và đổi mới giáo dục. Đặc biệt, tỉnh
có 152 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 710/760 trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tăng 697 trường so với năm
1998; tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 93,1%. 

công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới, năng động
và sáng tạo. Việc ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công
nghệ đã làm chuyển biến rõ nét chất lượng quản lý, chất
lượng dạy và học. chương trình giáo dục phổ thông (gDPT)
2018 được Bắc giang triển khai thực hiện hiệu quả. 

chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học năm sau cao
hơn so với năm trước. Trong kỳ thi tốt nghiệp ThPT năm
2022, tỉnh Bắc giang đạt tỷ lệ tốt nghiệp 99,42%; điểm bình
quân các môn thi tốt nghiệp ThPT của tỉnh Bắc giang đạt
6,58 (xếp thứ 11 toàn quốc, tăng 11 bậc so với năm trước).
học sinh đỗ và điểm trung bình xét tuyển vào các trường đại
học xếp thứ hạng cao, luôn nằm trong tốp 15 toàn quốc. 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đặc biệt được chú
trọng, tỉnh đã ban hành Đề án và cơ chế, chính sách để đầu
tư, phát triển, nâng cao chất lượng Trường ThPT chuyên
Bắc giang và các trường ThcS chất lượng cao tại 10
huyện, thành phố. 

Bên cạnh việc dạy và học văn hóa, ngành giáo dục Bắc
giang cũng chỉ đạo các trường tăng cường việc giáo dục
đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh thông qua việc
dạy lồng ghép vào các môn văn hóa, các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, để tạo ra những thế hệ học sinh phát
triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được
quan tâm xây dựng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến tháng 11/2022, toàn ngành
có 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 887 thạc sĩ. Tỷ lệ cán bộ
quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn bậc mầm
non là 97,29%, trên chuẩn là 65,3%; cấp tiểu học: trình độ từ
đại học trở lên là 67,06%; cấp ThcS: trình độ từ đại học trở

lên là 86,45%; cấp ThPT: trình độ đại học trở lên là 100%,
trên chuẩn 21,81%.

ghi nhận những cống hiến của đội ngũ giáo viên, từ khi
tái lập tỉnh Bắc giang, tính đến năm 2020, qua 15 lần xét
tặng, chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu 3 Nhà giáo
Nhân dân, 93 Nhà giáo Ưu tú cho ngành giáo dục Bắc giang.

Ông có thể cho biết công tác cải cách hành chính
(CCHC), đặc biệt là việc đẩy mạnh chuyển đổi số
(CĐs) nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành và
hiệu quả công tác chuyên môn được ngành Giáo dục
Bắc Giang triển khai ra sao?

cĐS là một trong những trụ cột quan trọng góp phần
thực hiện cchc đáp ứng sự phát triển của đất nước, ngành
gDĐT cũng không nằm ngoài định hướng đó. Những năm
qua, việc chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
(cNTT) đã được toàn ngành quan tâm, chỉ đạo thường
xuyên, liên tục, có tính kế thừa và áp dụng toàn diện các
văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ gDĐT và uBND
tỉnh.

giai đoạn 2010 - 2020, ngành đã triển khai nhiều kế
hoạch mang tính chiến lược cho từng giai đoạn, cụ thể giai
đoạn 2011 - 2015 ban hành Kế hoạch số 355/Kh-SgDĐT
ngày 08/4/2011; Kế hoạch số 34/Kh-SgDĐT ngày
15/01/2015 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang
thông tin điện tử giai đoạn 2015-2020; tham mưu uBND
tỉnh ban hành Đề án 550 ngày 06/9/2017 về đẩy mạnh dạy
tin học và ứng dụng cNTT trong trường phổ thông giai đoạn
2017-2020, định hướng đến năm 2025.

giai đoạn 2021 - 2025 là giai đoạn tiếp theo của ứng dụng
cNTT, đó là ứng dụng cNTT và chuyển đổi số. Ngành giáo
dục phối hợp cùng các ngành, đặc biệt là Sở Thông tin và
Truyền thông trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương,
định hướng phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện
tử, đặc biệt các chương trình, đề án về cĐS của tỉnh, của
ngành. Đặc biệt, ngành giáo dục chủ trì tham mưu uBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 224/Kh-uBND ngày 31/3/2022
về triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày
25/01/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề
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Bắc Giang khẳng định vị thế nhóm dẫn đầu
về chất lượng giáo dục và đào tạo

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Trải qua chặng đường 25 năm kể từ ngày tái lập tỉnh,
ngành giáo dục Bắc giang đã khẳng định vị thế tốp
đầu cả nước về chất lượng. Vietnam Business forum
đã có cuộc trao đổi với ông tạ việt Hùng, giám đốc
Sở giáo dục và Đào tạo (gDĐT) tỉnh Bắc giang. 

ngô KHuyến



án “Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục
và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định
hướng đến năm 2030”. 

Năm học 2021 - 2022, ngoài việc chỉ
đạo rà soát, nâng cấp hạ tầng mạng và
đường truyền internet, ngành giáo dục
chỉ đạo mỗi cơ sở giáo dục trang bị 01
phòng học trực tuyến trên mỗi khối lớp,
triển khai bổ sung trang thiết bị cho các
cơ sở giáo dục xây dựng, nâng cấp các
phòng học để có thể dạy học trực tuyến,
kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực
tuyến,... hưởng ứng phát động của Thủ
tướng chính phủ, uBND tỉnh triển khai
chương trình “Sóng và máy tính cho
em”, ngành vận động được 514 triệu
đồng và 1403 thiết bị (97 máy tính bàn,
106 máy tính xách tay, 608 điện thoại
thông minh, 109 máy tính bảng, 483 sim
di động 4g), đã tổ chức trao tặng kịp
thời cho học sinh. Ngoài ra, phụ huynh
ủng hộ 456 triệu đồng bổ sung thiết bị
phòng học trực tuyến .

Ngoài các nền tảng hỗ trợ dạy học
trực tuyến gồm 500 nghìn tài khoản
microsoft office 365; trên 2000 tài khoản phục vụ dạy học
trên nền tảng google meet và các nền tảng như Zoom, Zavi,
K12,… Sở gDĐT đang tích cực phối hợp các đơn vị liên
quan triển khai xây dựng 03 nền tảng phục vụ cĐS riêng của
ngành, gồm: Xây dựng hệ thống quản lý bài giảng điện tử và
cung cấp dịch vụ khóa học trực tuyến chuẩn hóa phục vụ đổi
mới hoạt động dạy và học; Xây dựng công cụ cĐS toàn diện
công tác kiểm tra đánh giá ở bậc phổ thông; Xây dựng phần
mềm trường học số. Đây là các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
của ngành, dự kiến hoàn thành đầu tư trong năm 2022. các
nền tảng đáp ứng các yêu cầu, kịch bản, định hướng cĐS của
ngành trong năm học 2022 - 2023 và cả giai đoạn 2022 -
2025, định hướng đến năm 2030.

trong thời gian qua, để góp phần cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của
tỉnh, sở GdĐt đã tham mưu, thực hiện các giải pháp,
hoạt động nào?

Ngày 09/8/2022, Sở gDĐT xây dựng Kế hoạch số 71/Kh-
SgDĐT triển khai thực hiện Kế hoạch số 418/Kh-uBND
ngày 07/7/2022 của uBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) năm 2022. Theo đó, các nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm về nâng cao chỉ số PcI năm 2022 của
ngành giáo dục Bắc giang như sau:

một là, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy,
uBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách mới nhằm phát
triển, nâng cao chất lượng gDĐT. 

hai là, tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ từng bước xây
dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ bản
đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng để thực hiện chương
trình gDPT 2018 và Luật giáo dục 2019, đồng thời khắc
phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở mỗi địa
phương, cấp học. 

Ba là, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết
bị dạy học cho các trường; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật

chất, thiết bị bảo đảm phát triển năng lực người học, đáp ứng
yêu cầu chương trình gDPT 2018 và hội nhập quốc tế. 

Bốn là, chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc kiểm tra đánh
giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm thực chất đối với
từng cấp học, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng
dạy học. Ứng dụng hiệu quả cĐS trong trường học, khai thác
triệt để cơ sở dữ liệu ngành và các phần mềm ứng dụng khác.

Năm là, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh để các em yên
tâm trong học tập, có định hướng cho tương lai. giúp học
sinh xác định được mục tiêu học tập để đạt được các phẩm
chất, năng lực theo chương trình gDPT 2018 và theo 4 trụ
cột của uNESco: học để biết, học để làm, học để chung
sống, học để tự khẳng định mình.

Sáu là, tăng cường hội nhập quốc tế, chủ động liên kết,
hợp tác với các địa phương trong nước, khu vực và quốc tế về
phát triển gDĐT, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

trân trọng cảm ơn ông!
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“Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục,
ngành Giáo dục Bắc Giang đã được nhận nhiều phần
thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Trong 40 năm
qua, nhiều cơ sở giáo dục được UBND tỉnh tặng danh
hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Chính phủ, Bộ
GDĐT tặng Bằng khen và Cờ thi đua; nhiều nhà giáo
được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước
phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu
tú, Huân chương Lao động. Sở GDĐT vinh dự được Chủ
tịch nước tặng 03 Huân chương Lao động và 02 Huân
chương Độc lập và được Thủ tướng Chính phủ tặng 3
Bằng khen”,…

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bộ GDĐT và Sở GDĐT Bắc Giang thăm trường học trên địa  bàn
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Ngành tài chính tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực thực hiện
thắng lợi các mục tiêu trong năm 2022, tạo tiền đề phát
triển cho các năm tiếp theo. Ông có thể cho biết rõ hơn về
những mục tiêu và nỗ lực này?

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022,
ngành Tài chính tỉnh Bắc giang đã quyết liệt triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp thu - chi ngân sách. Bên cạnh việc chủ
động rà soát, dự báo yếu tố ảnh hưởng thu ngân sách, kịp
thời đề ra các giải pháp phù hợp, ngành đã tích cực tham
mưu, ban hành các văn bản quản lý, điều hành chi NSNN
chặt chẽ, đảm bảo theo dự toán và tiến độ của các chủ đầu
tư, đơn vị sử dụng. 

Nhờ những nỗ lực đó, thu cân đối NSNN cả năm ước
đạt 17.841 tỷ đồng, bằng 125,2% dự toán. Trong đó thu nội
địa 16.075 tỷ đồng, đạt 128,1% dự toán; thu từ hoạt động
xuất nhập khẩu thực hiện 1.766 tỷ đồng, bằng 103,9% dự
toán và 102,4% so với cùng kỳ. 

Ước thực hiện chi cân đối ngân sách địa phương năm
2022 đạt 38.258,5 tỷ đồng, đạt 181% dự toán năm. Trong
đó, chi đầu tư phát triển 18.396,2 tỷ đồng; bằng 87,7% tổng
nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/01/2022; chi thường
xuyên thực hiện cả năm 11.092 tỷ đồng, bằng 102,7% dự
toán tỉnh giao, bằng 95,5% so với cùng kỳ. 

Trong thời gian cuối năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở
tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ Tỉnh ủy,
hĐND và uBND tỉnh giao với trọng tâm rõ ràng và gắn

trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị. cụ thể, tiếp tục phối hợp
với cơ quan thuế, hải quan và các ngành liên quan xây dựng
các kịch bản phù hợp để chủ động trong quản lý thu; từ đó
nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu hĐND tỉnh, uBND
tỉnh ban hành các văn bản điều hành chi NSNN; kiểm soát
tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập để đề
xuất các biện pháp tăng nguồn thu. Đồng thời tham mưu
uBND tỉnh ban hành chương trình thực hành tiết kiệm
chống lãng phí làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, uBND các
huyện, thành phố triển khai đảm bảo việc quản lý chi
NSNN tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Ngoài ra, căn cứ dự toán chi NSNN, kịp thời tham mưu
uBND tỉnh bố trí khoản dự phòng NSNN (từ 2-4% tổng chi
NSNN); tham mưu sử dụng chi từ nguồn dự phòng đảm
bảo quy định; tăng cường nắm bắt, quản lý, điều hành, bình
ổn giá, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; tham
mưu quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phối hợp với các
sở, ngành và doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi
các đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần;…

Sở còn phối hợp với Kho bạc Nhà nước đôn đốc đẩy
nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tiến độ thanh
toán và thực hiện quyết toán dự án. Đặc biệt, đề cao và thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách
thủ tục hành chính; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
công chức để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

nGành Tài chính

Nỗ lựC vì môI TrườNg kINh doaNh ThuậN lợI
Thời gian qua, cùng với sự phục hồi, lấy
lại đà tăng trưởng của các doanh nghiệp,
thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên
địa bàn tỉnh Bắc giang cũng gia tăng
mạnh mẽ. Do vậy, việc tạo dựng môi
trường kinh doanh thuận lợi là trách
nhiệm của các cấp chính quyền tỉnh nói
chung, trong đó có ngành Tài chính nói
riêng. Đây cũng là giải pháp nuôi dưỡng
nguồn thu ổn định và bền vững nhất.
Phỏng vấn của Vietnam Business forum
với ông Nguyễn Đình Hiếu - giám đốc
Sở Tài chính tỉnh Bắc giang. 

Trần Trang
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thời gian qua, sở đã tham mưu, thực hiện các giải
pháp, hoạt động nào nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCi), tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, thưa ông?

Những năm gần đây, bên cạnh đẩy mạnh cải cách tài
chính công, Sở đã thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ
nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao PcI và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và
nhà đầu tư.

Theo đó, Sở luôn quán triệt để công chức và người lao
động nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, không để phát sinh hành
vi tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong thực
thi công vụ. giám đốc Sở luôn gương mẫu, đi đầu và chịu
trách nhiệm về kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh; kịp thời giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng
mắc liên quan đến lĩnh vực của ngành.

Sở cũng quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc
biệt là thủ tục hành chính theo
hướng đơn giản, thuận tiện và
hiệu quả gắn với chuyển đổi số
nhằm mục tiêu lấy sự hài lòng của
người dân, doanh nghiệp làm
thước đo đánh giá chất lượng
hoạt động.

Sở còn chỉ đạo thực hiện tốt
các nội dung, chỉ số thành phần
liên quan đến PcI như: Tổng
hợp đầy đủ, kịp thời số liệu theo
các biểu mẫu, tiêu chí công khai
ngân sách địa phương và ngân
sách cấp tỉnh đăng tải lên cổng
thông tin điện tử của Sở; thường
xuyên đôn đốc các đơn vị dự
toán thực hiện công khai ngân
sách theo đúng quy định; chủ trì,
phối hợp với các đơn vị dự toán
cấp tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp
thời báo cáo số liệu công khai
ngân sách đăng tải lên cổng
thông tin điện tử,…

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên

truyền, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao
hiệu quả (thông qua báo, truyền hình, mạng xã
hội, trang web) tạo sự đồng thuận trong cả hệ
thống chính trị và tầng lớp nhân dân trong việc
thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao PcI.

Năm 2022 là năm thứ 3 tỉnh Bắc Giang
triển khai khảo sát Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố
(ddCi) cũng là năm đầu tiên sở tài chính
tham gia. Ông đánh giá thế nào về việc tham
gia này và quyết tâm, nỗ lực của sở nhằm đạt
được kết quả khả quan nhất?

Việc tỉnh triển khai khảo sát DDcI nhằm
tăng cường hình thức đối thoại, nâng cao tính minh bạch,
trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường đầu tư
và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện. Qua 02
năm triển khai, DDcI đã đem lại hiệu quả rõ rệt; tạo sự
cạnh tranh, thi đua giữa các sở, ban, ngành và giữa các
huyện, thành phố về chất lượng điều hành kinh tế và phục
vụ cộng đồng kinh doanh.

Sở Tài chính đồng tình và nhất trí cao khi cùng tham gia
khảo sát DDcI cùng các sở, ban ngành từ năm 2022. Việc
tham gia khảo sát sẽ giúp lãnh đạo Sở càng đề cao quyết tâm
trong công tác quản lý và điều hành với mục đích mang lại
lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao PcI.

hơn thế việc tham gia DDcI còn giúp công chức, người
lao động không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

trân trọng cảm ơn ông!



Bắc Giang từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch
Covid-19 nhưng đến nay tình hình kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh đã từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Để
đồng hành với doanh nghiệp (dN), Công an tỉnh đã tăng
cường những hoạt động nào, thưa ông?

Với vai trò nòng cốt trong giữ vững aNTT, ngay khi dịch
bệnh được kiểm soát, công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy,
uBND tỉnh đồng thời triển khai lực lượng bảo đảm aNTT
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án
phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, chủ động phối hợp với
các sở, ban, ngành hướng dẫn, hỗ trợ DN trong quá trình
triển khai dự án.

Kết quả, đơn vị đã thẩm định yếu tố tác động về aNTT, làm
căn cứ phục vụ uBND tỉnh phê duyệt chủ trương chấp thuận
đầu tư 98 dự án khu đô thị, khu dân cư; 09 hồ sơ dự án đầu tư
của nhà đầu tư nước ngoài; 20 hồ sơ mua phần vốn góp của nhà
đầu tư nước ngoài, phát hiện, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh xử lý 02 người nước ngoài có dấu hiệu đầu tư “núp bóng”. 

Bên cạnh đó, Bắc giang là địa phương có nhiều khu
công nghiệp (KcN) với số lượng người lao động lớn. Để
đảm bảo aNTT cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, công

an tỉnh thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn các DN
bảo đảm an ninh, bảo vệ tài sản; quản lý, kiểm soát chặt chẽ
hoạt động lưu trú của công dân và người lao động. Phối hợp
tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ đình công,
ngừng việc tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động,
không để xảy ra phức tạp tại DN.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo
tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong các KcN
nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi, lành
mạnh, bình đẳng. cụ thể, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu
quả các biện pháp nhằm kiềm chế và giảm tội phạm; mở 05 đợt
cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vận động, truy bắt đối
tượng truy nã, trong đó tập trung đấu tranh với loại tội phạm
liên quan đến các công ty, DN, KcN. 

mặt khác, làm tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác về
tội phạm; điều tra, phát hiện và xử lý nhanh các vụ án, vụ
việc, băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động “núp bóng”
DN, “tín dụng đen” trá hình với tỷ lệ giải quyết cao. Qua
đó, không còn tình trạng hình thành các băng nhóm tội
phạm hình sự “bảo kê”, chèn ép DN; tội phạm liên quan
đến “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản;
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Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Thời gian qua, công an tỉnh Bắc giang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nghiệp
vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa
bàn tỉnh. cùng với tăng cường cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự (aNTT),
đơn vị đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh. Phóng viên Vietnam Business forum đã có cuộc trao đổi với Đại tá
Nguyễn Quốc toản, giám đốc công an tỉnh Bắc giang xung quanh vấn đề này.

ngọC Tùng

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại tá
Nguyễn Quốc Toản cùng tập thể Công an tỉnh Bắc Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021



các đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà
có; tội phạm sử dụng công nghệ cao; các tụ điểm hoạt động
tệ nạn xã hội quy mô lớn gây bức xúc trong nhân dân,… 

Lãnh đạo Công an tỉnh đặt nhiều quyết tâm cho
công tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC), tạo
thuận lợi cho người dân và dN. Ông có thể chia sẻ sâu
hơn về mục tiêu này?

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước, công an tỉnh Bắc giang đã tập trung thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính dân
chủ, hiện đại. Thông qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

công an tỉnh đã mở thêm chuyên mục “Thông tin hỗ trợ
DN” trên trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị;
thường xuyên công khai, minh bạch các chủ trương, chính
sách, TThc,… đảm bảo cho người dân, DN được tiếp cận
thông tin nhanh nhất. 

Nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức,
DN, công an tỉnh đã rút ngắn thời hạn giải quyết đối với 43
TThc thuộc thẩm quyền. Trong đó có thể kể đến như: TThc
đăng ký, cấp biển số xe, đăng ký sang tên xe trong tỉnh, đăng ký
xe từ tỉnh khác chuyển đến được cắt giảm thời hạn giải quyết từ
02 ngày xuống chỉ còn 01 ngày (bằng 50%); thủ tục cấp thẻ tạm
trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được cắt
giảm thời hạn từ 05 ngày xuống còn 04 ngày,... 

Trong năm 2022, tỷ lệ giải quyết trước hạn đối với các
TThc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công đạt tỷ lệ trên 90%.

Ngoài ra, duy trì tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 đối với 109 TThc thuộc thẩm quyền
giải quyết. Trong năm 2022, đã giải quyết 93.307 hồ sơ trực
tuyến. Tiếp tục triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ
bưu chính công ích đối với các TThc lĩnh vực phòng cháy,
chữa cháy và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử,
cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử,...

Đối với công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
đường bộ, công an tỉnh phối hợp, kết nối dữ liệu điện tử với
cơ quan hải quan sử dụng “Tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu
điện tử” và cơ quan thuế tiến hành “Nộp lệ phí trước bạ đăng
ký xe điện tử”.

thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp

tỉnh (PCi), Công an tỉnh đã có những giải pháp gì để cải
thiện Chỉ số thành phần “thiết chế pháp lý về an ninh
trật tự” được giao phụ trách theo dõi, thưa ông?

công an tỉnh luôn xác định PcI là tiêu chí quan trọng
trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh,
chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính
của chính quyền địa phương. Do đó, bên cạnh bảo đảm
aNTT, tạo môi trường phát triển vững mạnh, lực lượng
công an tỉnh còn quyết liệt cải thiện chỉ số thành phần
“Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”, góp phần cải thiện
PcI nhằm thu hút đầu tư. 

Theo đó, công an tỉnh thường xuyên tham mưu thực
hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bảo aNTT và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các
KcN. hướng dẫn xây dựng DN đạt tiêu chuẩn “an toàn về
aNTT” và “Không có tệ nạn ma túy” năm 2022.

Lập và duy trì hoạt động các trang mạng xã hội (Zalo oa
“Phòng an ninh kinh tế caT Bắc giang” và nhóm Zalo
“caKcN”) nhằm tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm
aNTT của công an tỉnh và lực lượng an ninh kinh tế; phòng
chống tội phạm; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện
các giải pháp nâng cao điểm chỉ số thành phần hỗ trợ DN,
vai trò của người đứng đầu trong khảo sát, đánh giá chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDcI), nhằm thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ của uBND tỉnh về cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh,...

trên cương vị người đứng đầu Công an tỉnh, ông có
thông điệp nào gửi đến các dN và nhà đầu tư về quyết
tâm đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc
Giang của đơn vị?

Thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an
các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban,
ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ
aNTT; chủ động nắm bắt, hướng dẫn, hỗ trợ các DN tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các loại tội phạm và
vi phạm pháp luật;... 

công an tỉnh cũng đề nghị các DN chấp hành nghiêm
các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh
doanh; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về
aNTT; tích cực quan tâm đến công tác bảo đảm aNTT,
phòng chống cháy nổ;... 

Qua đó, góp phần chung tay xây dựng môi trường đầu tư
kinh doanh ngày càng an toàn, lành mạnh, đưa Bắc giang là
điểm đến lý tưởng cho các DN và nhà đầu tư.

trân trọng cảm ơn ông!
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Năm 2022, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ
44 vụ; bắt, giữ, xử lý 87 đối tượng; trong đó, bắt giữ, khởi
tố 05 vụ, 11 đối tượng có hành vi phạm tội về trật tự xã hội
và tệ nạn xã hội tại khu vực dân cư quanh KCN. Tiến
hành hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
1.795 cơ sở; phát hiện, đấu tranh, xử lý 273 vụ vi phạm
trong lĩnh vực môi trường, trong đó xử phạt vi phạm hành
chính nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 7,34 tỷ đồng; 09
vụ có dấu hiệu tội phạm chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều
tra (Phòng PC03) khởi tố vụ án và 21 bị can.

Cán bộ Công an xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) 
hướng dẫn công dân giải quyết TTHC



Quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 được thủ tướng Chính phủ phê
duyệt đã mở ra các tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát
triển gì với ngành du lịch, thưa ông? Đâu là những sản
phẩm nổi bật và chủ trương thu hút đầu tư trong lĩnh
vực này?

Bắc giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng
chính phủ ký phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 219/QĐ-TTg,
ngày 17/02/2022). Đây là kết quả, nỗ lực không ngừng của cả

34 viEtNam BUsiNEss ForUm DEc 15 – 31, 2022

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Xuất phát điểm từ một “vùng trũng” nhưng
bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của
các ngành chức năng, chính quyền địa
phương và nhân dân trong tỉnh, những
năm qua ngành Du lịch tỉnh Bắc giang
đang khởi sắc mạnh mẽ. Để xây dựng
thương hiệu du lịch Bắc giang là điểm đến
hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi
phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 112-
NQ/Tu ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn
2021-2025, định hướng đến năm 2030,
ngành Du lịch tỉnh đang tham mưu, thực
hiện nhiều giải pháp khắc phục các “điểm
nghẽn”. Trao đổi của Vietnam Business
forum với ông Đỗ tuấn Khoa - Phó giám
đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh
Bắc giang xung quanh về vấn đề này.

ngô KHuyến
Chùa Vĩnh Nghiêm

Du lịch Bắc GianG

Lan toả thương hiệu điểm đến hấp dẫn

Khung cảnh mùa Xuân tại bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn



hệ thống chính trị; là tiền đề quan trọng, mở ra các cơ
hội phát triển trong thời gian tới. 

Quy hoạch là căn cứ để tỉnh Bắc giang lập quy
hoạch các không gian du lịch; xây dựng các khu, điểm
đến và cũng là tiền đề để các nhà đầu tư nghiên cứu
triển khai dự án. Từ đó, tỉnh sẽ lựa chọn nhà đầu tư có
tiềm năng, đầu tư các dự án lớn, xây dựng nhà hàng,
khách sạn, công trình văn hóa, thể thao,... công tác xúc
tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch, chất lượng
nguồn nhân lực cũng được quan tâm và nâng cao.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, Bắc giang xác định
tập trung xây dựng và khai thác 04 sản phẩm du lịch
chính gồm: (1) Du lịch văn hóa - tâm linh; (2) du lịch
sinh thái - nghỉ dưỡng; (3) du lịch vui chơi, giải trí, thể
thao (golf); (4) du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn
quả, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp,
nông thôn và các di sản văn hóa được uNESco công nhận.
Trong đó, du lịch văn hóa - tâm linh và thể thao golf là hai
sản phẩm chủ lực hứa hẹn trở thành lĩnh vực quan trọng.

Tỉnh đang hoàn thiện các chủ trương, chính sách và thực
hiện nhiều giải pháp, hoạt động như: Tạo điều kiện để doanh
nghiệp gặp gỡ, trao đổi về các danh mục dự án đầu tư; tìm
hiểu, lắng nghe nhu cầu của nhà đầu tư để điều chỉnh cơ chế,
chính sách phù hợp, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính tạo thuận lợi nhất cho các dự án sớm triển khai.

Tỉnh cũng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du
lịch; tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo, các chương trình
farmtrip; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế
mạnh trên các kênh thông tấn, báo chí gắn với nền tảng số.

Với những chính sách phù hợp, sẽ đưa du lịch lên tầm
cao mới, khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch
Bắc giang.

sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 112-
NQ/tU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát
triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
2030 và Kế hoạch 298/KH-UBNd ngày 28/6/2022 của
UBNd tỉnh triển khai Nghị quyết số 112-NQ/tUđã đạt
được kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Thực hiện Nghị quyết số 112 - NQ/Tu, dưới sự quan
tâm của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh, Ban chỉ đạo phát
triển du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Tổng cục Du lịch, phấn đấu, nỗ lực của các sở,
ngành, địa phương cùng sự tham gia tích cực của doanh
nghiệp và nhân dân, Bắc giang đã tạo được một số chuyển
biến tích cực.

Năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo thẩm định và công nhận thêm
01điểm du lịch, nâng tổng số khu, điểm du lịch của tỉnh lên
12 (01 khu du lịch cấp tỉnh và 11 điểm du lịch). Toàn tỉnh
hiện có 26 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch
(08 lữ hành quốc tế; 16 lữ hành nội địa) và 02 chi nhánh lữ
hành; 445 cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch (21 khách sạn 1 sao;
08 khách sạn 2 sao; 06 khách sạn 3 sao; 01 khách sạn 4 sao và
các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ du lịch). Tổng lượt du khách
cả năm đạt 1.350.000 lượt, trong đó có 15.500 lượt khách
quốc tế; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 650 tỷ đồng;
công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 75%.

có được kết quả trên là nhờ tỉnh đã ban hành các chủ
chương cụ thể và chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý
nhà nước. cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến,

quảng bá các chương trình văn hóa, du lịch, thương mại,
đầu tư;... Đồng thời chú trọng quy hoạch, đầu tư, đưa các
chỉ tiêu phát triển du lịch lồng ghép trong các chỉ tiêu phát
triển kinh tế- xã hội. 

Bắc giang còn dành nguồn lực tài chính đáng kể cho các
hoạt động du lịch như: Phân bổ 09 tỷ đồng cho in, tái bản
các ẩn phẩm, chuyến khảo sát, hội thảo, xây dựng cơ sở dữ
liệu du lịch, hoạt động của hiệp hội du lịch; phân bổ 47 tỷ
đồng thực hiện các dự án có tác động tích cực đến sự phát
triển du lịch,…

Để Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc
Giang giai đoạn 2022 - 2030 triển khai có hiệu quả,
ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đang tham
mưu, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nào? Đâu là
những “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ?

uBND tỉnh Bắc giang đã phê duyệt Đề án phát triển du
lịch cộng đồng tỉnh Bắc giang giai đoạn 2022 - 2030 nhằm
khai thác lợi thế, tiềm năng, làm tiền đề, thúc đẩy các loại
hình du lịch mới, phát huy các giá trị tài nguyên sẵn có.

Để Đề án triển khai có hiệu quả, thời gian tới, Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu: (1) Tổ
chức thành công Tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc giang năm
2023; (2)hoàn thiện và trình uBND tỉnh dự thảo Đề án
"Phục dựng con đường hoằng Dương phật pháp của các
Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử"; (3) hoàn thiện và trình
uBND tỉnh Nghị quyết của hĐND tỉnh Quy định chính
sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2023 - 2030; (4) hoàn thiện phần mềm  hệ thống
thông tin quản lý du lịch thông minh; (5) hoàn thiện và trình
uBND tỉnh dự thảo "chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bắc
giang ứng phó linh hoạt, thích ứng trạng thái bình thường
mới đối với đại dịch covid-19 giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn
2050"; (6) tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực.

giai đoạn 2022-2030, tỉnh tập trung phát triển các mô
hình du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch văn hóa, lịch sử
tâm linh; du lịch trang trại nông nghiệp, sinh thái, trải
nghiệm (farmstay); du lịch ẩm thực, mua sắm;… đồng thời
quảng bá rộng rãi qua công nghệ số.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo hấp
dẫn, thu hút du khách và khẳng định thương hiệu điểm đến
du lịch Bắc giang. 

trân trọng cảm ơn ông!
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the Bac Giang master Plan for 2021 - 2030, with a vision to
2050, approved by the Prime minister, has opened up what
potential advantages and development opportunities for the
tourism industry? What are some outstanding products and
investment policies in this field?

Bac giang is the first province in the country to have its master
plan for the 2021-2030 period, with a vision to 2050 ratified and
approved by the Prime minister (according to Decision 219/QD-
TTg dated february 17, 2022). This resulted from an unremitting
effort of the entire political system and an important premise to
unlock development opportunities in the future.

Planning is a foundation for Bac giang province to plan tourism
spaces, build tourist sites and places of interest and also a premise for
investors to research and implement projects. The planning also
helps the province select potential investors to invest in large projects
and build restaurants, hotels, cultural and sports facilities. Tourism
promotion, advertising and development cooperation and personnel
quality are also improved.

Based on its potential and advantages, Bac giang is determined
to focus on building and exploiting four main tourism products: (1)
cultural - spiritual tourism, (2) ecotourism - resort; (3) tourism,
entertainment and sports (golf); and (4) community tourism
associated with orchards, traditional handicraft villages, agricultural

products, rural areas and cultural heritages recognized by uNESco.
Particularly, cultural-spiritual tourism and golf sports are two key
products promised to become important fields. 

The province is completing guidelines and policies and carrying
out many solutions and activities like facilitating businesses to meet
and discuss investment project portfolios; grasping investors' needs
to make appropriate changes to policies, especially regarding reforms
of administrative procedures, to enable projects to be deployed soon.  

The province is also improving the quality of tourism products
and services; organizing talks, seminars and famtrip programs;
stepping up communications and information on local potential and
strengths on media channels and digital platforms.

With the right policies, Bac giang tourism will be lifted to new
highs and asserted as a popular destination brand.
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Being aware of the low starting point of the
tourism industry, the government and
people of Bac giang province have
endeavored to develop tourism and have
achieved remarkable progress. To make Bac
giang an attractive destination of the
Northern midlands and mountains as
specified in resolution 112-NQ/Tu dated
June 15, 2021 of the Provincial Party
committee on tourism development in
2021-2025 and to 2030, the province's
tourism industry is advising and carrying
out many solutions to address local
“bottlenecks” and “hindrances” in the way.
Vietnam Business forum is granted an
exclusive interview with mr. do tuan
Khoa, Deputy Director of Bac giang
Department of culture, Sports and
Tourism, on this issue.

ngo KHuyen

Yen Dung Golf Course 



after more than a year of carrying out resolution 112-
NQ/tU dated June 15, 2021 of the Provincial Party
Committee on tourism development in the 2021-2025
period, with a vision to 2030 and Plan 298/KH-UBNd
dated June 28, 2022 of the Provincial People's Committee
on implementation of resolution 112-NQ/tU, what are
the outstanding results?

Executing resolution 112-NQ/Tu, with the leadership of the
Provincial Party committee, the Provincial People’s council, the
Provincial People’s committee and the Tourism Development
Steering committee; with direction and guidance of the ministry of
culture, Sports and Tourism and the Vietnam National
administration of Tourism; with effort of relevant agencies and
localities; and with active participation of businesses and people, Bac
giang has achieved positive progress.

In 2022, the province directed appraising and recognizing one
more tourist destination, bringing total recognized tourist attractions
to 12. Bac giang currently has 26 travel service providers (eight
international tour operators and 16 domestic tour operators) and
two travel branches; 445 commercial tourist accommodation

facilities (twenty one 1-star hotels, eigh 2-star hotels; six 3-star hotels
and one 4-star hotel). Total tourist arrivals reached 1.35 million,
including 15,500 international visitors. Tourism revenue was
VND650 billion and room occupancy was estimated at 75%.

The above results came from the province's policies on State
management. Besides, Bac giang stepped up communications on
cultural, tourism and trade promotion and investment programs
and aligned tourism development with socioeconomic development.

Bac giang also spent considerable financial resources on tourism
like allocating VND9 billion for printing and re-issuing publications,
carrying out survey trips and workshops, building tourism database;
and spending VND47 billion to implement projects that have a
positive impact on tourism development.

to effectively realize a community tourism development
project in Bac Giang province in 2022 - 2030, what tasks and
solutions is the department of Culture, sports and tourism
advising and implementing? What bottlenecks need to be
removed?

The Provincial People's committee ratified the Bac giang
community tourism development project in 2022 - 2030 to tap
potential advantages to promote new types of tourism and uphold
existing resource values.

To carry out the project effectively, the Department of culture,
Sports and Tourism will continue to advise on: (1) Successfully
organizing Bac giang Tourism and culture Week in 2023; (2)
completing and submitting a draft project on "restoring the Journey
to enlighten Buddha teachings of Buddhist ancestors of the Truc
Lam Yen Tu Zen sect” to the Provincial People's committee; (3)
completing and submitting the resolution of the Provincial People's
council on community tourism development policies in 2023 - 2030
to the Provincial People's committee; (4) completing the intelligent
tourism management information system software; (5) completing
and submitting the draft strategy on Bac giang tourism development
in flexible response to and adaption to the new context of the
coVID-19 pandemic in 2022-2030, with a vision to 2050, to the
Provincial People's committee; and (6) organizing professional
training courses to improve the quality of human resources.

In 2022-2030, the province will focus on developing community
tourism models combined with cultural, spiritual and historical
tourism, agritourism, farmstay and culinary tourism. Bac
giang will also use digital technology for tourism development.

These efforts will help enhance competitiveness, strengthen
attractiveness to tourists and affirm the brand name of Bac
giang tourist destinations.

thank you very much!
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NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã có những giải pháp
gì về chính sách tiền tệ nhằm ổn định, tăng trưởng kinh tế
năm 2022, thưa ông?

Thời gian qua, NhNN chi nhánh tỉnh Bắc giang đã chủ
động nghiên cứu, đôn đốc, triển khai kịp thời và chỉ đạo các tổ
chức tín dụng (TcTD) trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các cơ
chế, chính sách của NhNN. Trong đó trọng tâm là triển khai chỉ
thị số 01/cT-NhNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NhNN về
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng
năm 2022; công văn số 482/NhNN-TD ngày 26/01/2022 của
NhNN về việc cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản;… 

Đồng thời, triển khai Thông tư số 03/2022/TT-NhNN ngày
20/5/2022 hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi
suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-cP ngày 20/5/2022 của chính
phủ về hỗ trợ lãi suất từ NhNN đối với khoản vay của doanh

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chỉ thị 03/cT-NhNN ngày
16/8/2022 triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn
NSNN 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31 và Thông tư 03.

Ngoài ra, NhNN chi nhánh tỉnh cũng xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-cP ngày 30/01/2022
của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -
xã hội; tích cực cho vay hỗ trợ lãi suất từ NhNN theo Nghị định
31 của chính phủ và Thông tư 03 của NhNN,… Ngày
19/10/2022, NhNN chi nhánh tỉnh Bắc giang đã tổ chức “hội
nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp thúc đẩy triển khai
chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-cP
của chính phủ”, với gần 40 khách hàng là các doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.
Kết quả, đến ngày 30/11/2022, vốn huy động trên địa bàn đạt

81.918 tỷ đồng, tăng 8,44% so với ngày 31/12/2021; dư nợ đạt
79.881 tỷ đồng, tăng 12,62% so với ngày 31/12/2021, đã cơ bản đáp
ứng được nhu cầu vốn cho khách hàng phục hồi ổn định sản xuất
kinh doanh.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
đã tích cực rà soát, tiếp cận, đánh giá khách hàng để thực hiện
hỗ trợ lãi suất theo nghị định. Đến nay, dư nợ hỗ trợ lãi suất
trên địa bàn đạt 37.7 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, các TcTD đã
cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 3.060
khách hàng bị ảnh hưởng với số dư nợ lũy kế 3.111 tỷ đồng;
miễn giảm lãi cho 69 khách hàng, với dư nợ được giảm lãi 185
tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm 950 triệu đồng. cho vay
mới để hỗ trợ khách hàng khôi phục lại sản xuất kinh doanh,
tính đến nay là 95.890 tỷ đồng, dư nợ tại cuối kỳ báo cáo là
11.230 tỷ đồng với 6.774 khách hàng còn dư nợ.

NHNN đã ban hành các quyết định điều chỉnh tăng lãi
suất điều hành và mức lãi suất đối với loại tiền gửi dưới 06
tháng. Điều này tác động tích cực đến quá trình khai thác, sử
dụng vốn của các tCtd và chủ động vốn vay cho các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thế nào, thưa ông?

Ngày 22/9/2022, NhNN đã ban hành Quyết định số
1607/QĐ-NhNN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi
bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TcTD, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-
NhNN ngày 17/3/2014. Theo đó quy định mức lãi suất tối đa tiền
gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5%/năm (tăng 1%).

Ngày 24/10/2022, NhNN ban hành Quyết định số
1812/QĐ-NhNN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền
gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TcTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư
07/2014/TT-NhNN ngày 17/3/2014, theo đó quy định mức lãi
suất tối đa tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là
6%/năm (tăng 1% so với tháng 9).

Với hai lần điều chỉnh lãi suất, các ngân hàng trên địa bàn
tỉnh đã thuận lợi hơn trong việc huy động, chủ động nguồn
vốn cho vay, đến ngày 30/11/2022, dư nợ đạt 79.881 tỷ đồng,
tăng 12,62% so với ngày 31/12/2021.

trân trọng cảm ơn ông! 
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Đẩy mạnh tăng trưởng 
và đảm bảo chất lượng tín dụng

Năm 2022, trong bối cảnh còn bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh covid-19, sản xuất
kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thực hiện
chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
(NhNN), Tỉnh ủy, uBND tỉnh, NhNN
chi nhánh tỉnh Bắc giang đã đẩy mạnh
tăng trưởng đi đôi với kiểm soát chất lượng
tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu. Thông qua
đó không chỉ đáp ứng nguồn vốn vay phục
vụ phát triển kinh tế mà còn góp phần đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trao đổi
của phóng viên Vietnam Business forum
với ông Nguyễn văn oánh - giám đốc
NhNN chi nhánh tỉnh Bắc giang.

Hà THànH

Ông Nguyễn Văn Oánh - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
phát biểu tại hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp
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Những việc làm cụ thể
Ông Trương Văn Nam - chánh Thanh tra tỉnh cho

biết: Kế hoạch 418/Kh - uBND tỉnh đề ra mục tiêu năm
2022, chỉ số “chi phí không chính thức” đạt 7,75 điểm trở
lên, tăng 0,01 điểm so với năm 2021. Bám sát sự lãnh đạo,
chỉ đạo của uBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có văn bản đề
nghị các đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch hành động
chi tiết, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao điểm số và kết
quả đối với từng chỉ tiêu được giao; định kỳ gửi báo cáo
về Thanh tra tỉnh để tổng hợp; thường xuyên theo dõi,
đôn đốc các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ
theo kế hoạch.  

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị liên quan lồng ghép,
quán triệt các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng
các chỉ số thành phần được giao trong các hội nghị, cuộc
họp của chi bộ, cơ quan. Từ đó, rà soát, đôn đốc, kiểm
tra, giám sát các nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp để xử
lý,… Đặc biệt, đối với người đứng đầu các đơn vị chủ trì
phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện, bằng
nhiều hình thức khác nhau và phù hợp với đặc thù của
từng ngành, từng đơn vị. 

Lan tỏa tín hiệu tích cực
Qua đánh giá từ thực tiễn nhằm nâng điểm số 07 chỉ

tiêu trong chỉ số thành phần “chi phí không chính thức”
do Thanh tra tỉnh chủ trì, cho thấy: chỉ tiêu 5.1: “các

doanh nghiệp cùng ngành thường phải trả thêm các
khoản chi phí không chính thức” (% Đồng ý), mục tiêu
đạt dưới hoặc bằng 47,45%; chỉ tiêu 5.2: “công việc đạt
được kết quả mong đợi sau khi trả chi phí không chính
thức” (% thường xuyên hoặc luôn luôn), mục tiêu đạt trên
hoặc bằng 75%; chỉ tiêu 5.3: “hiện tượng nhũng nhiễu khi
giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến (% Đồng
ý), mục tiêu đạt dưới hoặc bằng 45%. Ngoài ra, chỉ tiêu
5.4: “các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp
nhận được” (% Đồng ý), mục tiêu đạt trên hoặc bằng
91%; chỉ tiêu 5.5: “Tỷ lệ doanh nghiệp có chi trả chi phí
không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra (%), mục
tiêu đạt dưới hoặc bằng 18,5%; chỉ tiêu 5.6: “Tỷ lệ doanh
nghiệp phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí
không chính thức (%), mục tiêu đạt dưới hoặc bằng 1,5%;
chỉ tiêu 5.8: “chi trả “hoa hồng” là cần thiết để có cơ hội
thắng thầu”(% Đồng ý), mục tiêu đạt dưới hoặc bằng
10,9%.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thanh tra tỉnh đã
thực hiện công khai email, số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị,
tổ chức, cá nhân; thường xuyên nắm bắt thông tin phản
hồi của người dân, doanh nghiệp trong việc tố cáo, phản
ánh những hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ,
công chức trong thực thi công vụ. Qua đó, nhằm ngăn
chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây khó
khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải

nGành Thanh Tra

cải thiện chỉ số “chi phí không chính thức”
Thực hiện Kế hoạch số 418/Kh-uBND
ngày 07/7/2022 của uBND tỉnh Bắc giang
về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PcI) năm 2022; trên cơ sở nhiệm
vụ được giao đối với chỉ số thành phần
“chi phí không chính thức”, ngành Thanh
tra tỉnh đã và đang thực hiện nhiều giải
pháp cụ thể, thiết thực. Thông qua đó,
không chỉ tạo hiệu ứng tích cực, mang lại
sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp
mà còn góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh, tạo động lực thu hút đầu tư,
thúc đẩy  phát triển kinh tế - xã hội.

Hà THànH

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bắc Giang luôn lắng nghe những ý kiến
đóng góp của cán bộ thực thi nhiệm vụ trong các buổi họp giao ban
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quyết công việc. Song song đó, thiết
lập mục hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin
điện tử cơ quan để tạo điều kiện cho
cá nhân, doanh nghiệp truy cập thông
tin, nắm bắt các quy trình, thủ tục
thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí.  

Thanh tra tỉnh cũng xây dựng kế
hoạch triển khai đến các đơn vị chủ
trì; tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo
đội ngũ công chức trong toàn ngành.
Tích cực phối hợp với các sở, ngành,
địa phương tuyên truyền, lồng ghép
phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng thông qua
nhiều hình thức như: Qua các cuộc
họp chi bộ, chính quyền, đoàn thể;
qua zalo, cổng thông tin điện tử;…

Đặc biệt, đơn vị đã phổ biến pháp
luật đến công chức, người lao động
thông qua các cuộc thi do uBND tỉnh,
sở, ngành tổ chức như: “Tìm hiểu Luật
an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn
tội phạm lừa đảo trên không gian
mạng”; “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc
giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050”; “Tìm hiểu và sáng
kiến về cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh của tỉnh Bắc giang”,... Đặc
biệt, việc xử lý chồng chéo trong
thanh, kiểm tra doanh nghiệp luôn
được quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã xử lý dứt
điểm việc này.

Đối với công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống
tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã kiến
nghị chủ tịch uBND tỉnh xem xét, chỉ
đạo chủ tịch uBND các huyện, thành
phố chấn chỉnh công tác tiếp công
dân; tập trung chỉ đạo giải quyết vụ
việc ngay từ khi mới phát sinh; xử lý,
giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu
kiện đông người, phức tạp. Đồng thời
có cơ chế kiểm soát, ngăn ngừa cán bộ,
công chức lợi dụng thanh tra, kiểm tra
để nhũng nhiễu, gây bức xúc cho
doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các
yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của doanh
nghiệp; đề xuất các giải pháp phù hợp
nhằm tạo lập môi trường đầu tư “minh
bạch, thông thoáng, năng động, thân
thiện”. 

Ngoài ra, đối với chỉ tiêu do các sở,
ngành khác chủ trì, Thanh tra tỉnh
cũng quan tâm và chủ động phối hợp
tích cực, đưa ra các giải pháp hữu
hiệu, thực hiện kịp thời, được người
dân, doanh nghiệp cũng như các đoàn
kiểm tra đánh giá cao.n

Cùng với các đơn vị trong
ngành, HQKCNBG đang quyết
tâm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu thu ngân sách
trong năm 2022. Ông có
thể chia sẻ về nỗ lực này? 

Trong các năm gần đây,
chi cục đã tổ chức xây
dựng kế hoạch thu ngân
sách hàng năm một cách
khoa học, sát thực tế, có
phân tích, có lộ trình thu
cụ thể; đồng thời đưa ra các
giải pháp có tính đột phá để
làm cơ sở cho việc thực hiện
công tác thu ngân sách. chi cục
cũng thường xuyên rà soát, đánh
giá công tác thu ngân sách để kịp thời
tìm ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nguồn thu.

hQKcNBg còn thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải
quan nhằm quản lý tốt hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), chống thất
thu thuế đồng thời tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa; phối hợp
chặt chẽ với các sở, ban, ngành và ngân hàng thương mại trong hiện
đại hóa thu ngân sách cũng như công tác quản lý doanh nghiệp XNK
cũng như thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

chi cục hải quan quản lý các khu
cônG nGhiệp Bắc GianG

Nâng cao năng lực để
phục vụ tốt hơn
Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
(TThc) gắn với hiện đại hóa, chi cục hải quan quản
lý các khu công nghiệp Bắc giang (hQKcNBg) đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt
hơn các doanh nghiệp (DN). Ông Đinh mạnh Hùng
- chi cục trưởng chi cục hQKcNBg trao đổi với
phóng viên Vietnam Business forum về vấn đề này.

THanH Loan
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Với những nỗ lực trên, số thu NSNN từ ngày
01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 đạt 118 tỷ đồng, lũy kế
đến ngày 31/10/2022 đạt 1.551 tỷ đồng, bằng 100% chỉ tiêu
pháp lệnh năm 2022, bằng 91% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC)
nhằm tạo thuận lợi cho người dân, dN được
HQKCNBG quan tâm triển khai ra sao? Ông có thể
cho biết một số kết quả nổi bật? 

Trong thời gian qua, hQKcNBg đã đẩy mạnh công
tác cải cách TThc ở tất cả các khâu nghiệp vụ và các bộ
phận trong đơn vị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả
công việc.

chi cục đã duy trì triển khai thực hiện tốt Quyết định
số 225/QĐ-TchQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng
Tổng cục hải quan về “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”
và Quyết định số 952/QĐ-TchQ ngày 05/04/2015 của
Tổng cục hải quan về việc sửa đổi một số nội dung của
Tuyên ngôn phục vụ khách
hàng, cán bộ công chức đơn
vị thực hiện theo đúng cam
kết đã đề ra. Do vậy, từ đầu
năm 100% số tờ khai đều
đảm bảo thời gian tiếp
nhận, đăng ký theo đúng
cam kết.

Ngoài ra, về triển khai
hiệu quả việc thực hiện các
hồ sơ hải quan phát sinh
thông qua hệ thống dịch vụ
công trực tuyến: Từ ngày
01/01/2022 đến ngày
15/5/2022, chi cục phát
sinh 1.555 hồ sơ sử dụng
dịch vụ công trực tuyến. 

triển khai Kế hoạch
707/QĐ-tCHQ về chuyển
đổi số ngành Hải quan

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và
Chỉ thị số 384/Ct-tCHQ của tổng cục Hải
quan, HQKCNBG đang nỗ lực ra sao nhằm
xây dựng mô hình hải quan số, hải quan
thông minh? 

chi cục đã tổ chức triển khai phổ biến quán
triệt nội dung Quyết định số 707/QĐ-TchQ
ngày 04/5/2022 của Tổng cục hải quan về việc
phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành hải
quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
đến toàn thể cán bộ công chức trong chi cục. 

Lãnh đạo chi cục thường xuyên chỉ đạo cán
bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong công việc, không ngừng tự nghiên
cứu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ đáp ứng tốt công việc khi Tổng cục
hải quan xây dựng và triển khai xong mô hình

hải quan số, hải quan thông minh.

Năm 2022, ngành Hải quan xác định tiếp tục đưa
quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp ngày càng
thực chất vào các khâu nghiệp vụ. tại Bắc Giang, mối
quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp đang được
phát huy ra sao, thưa ông?

hàng năm, chi cục thường xuyên tổ chức hội nghị đối
thoại hải quan - Doanh nghiệp đồng thời thường xuyên
gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến
chính sách pháp luật về thuế; tháo gỡ kịp thời các vướng
mắc tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đồng hành và chia
sẻ khó khăn với DN nhằm làm tốt công tác thu hút DN,
tạo nguồn thu. Khuyến khích động viên và báo cáo cấp
trên khen thưởng, có chính sách ưu tiên đối với các DN
chấp hành tốt pháp luật về thuế và có số thu lớn.

trân trọng cảm ơn ông!



Ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện thu ngân
sách 11 tháng đầu năm 2022 của Cục thuế tỉnh? Đâu là
những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
được giao đến cuối năm 2022?

Năm 2022, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính
trị, sự phối hợp của các cấp, ngành và nỗ lực vượt khó của
cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn thể cán bộ công
chức ngành Thuế, công tác quản lý thuế đã đạt được
những kết quả quan trọng, thu ngân sách vượt mục tiêu 
đề ra.

cụ thể, tính đến hết tháng 11/2022, thu ngân sách nhà
nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đạt 14.611,253 tỷ đồng, bằng
153,9% dự toán Bộ Tài chính giao; bằng 100,8% so với cùng
kỳ năm 2021. Trong đó: Thu sử dụng đất được 8.354,567 tỷ
đồng, đạt 185,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 103,5% so
với cùng kỳ năm 2021; thuế, phí thu được 6.256,686 tỷ đồng,
đạt 125,4% dự toán Bộ Tài chính giao,...

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm, cục
sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu theo từng sắc
thuế, địa bàn, khu vực thu chiếm tỷ trọng lớn; ... rà soát,
đôn đốc, động viên kịp thời người nộp thuế (NNT) nộp
đúng hạn các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo
Nghị định số 34/2022/NĐ-cP của chính phủ. Tiếp tục
đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế, phấn đấu hoàn
thành 100% kế hoạch năm 2022, đôn đốc thu nộp sau
thanh tra, kiểm tra kịp thời vào NSNN.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức đối
thoại với doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn,
giải thích, hướng dẫn cụ thể các chính sách,...

thời gian qua, Cục thuế tỉnh đã chú trọng đổi mới,
tinh gọn, hiện đại hóa bộ máy và tăng cường cải cách thủ
tục hành chính (ttHC) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, NNt.
Ông có thể chia sẻ sâu hơn về những nỗ lực này?

Thực hiện Quyết định của Bộ Tài chính, cục Thuế tỉnh Bắc
giang đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng quy định. hiện tại
tổ chức bộ máy của cục Thuế Bắc giang sau khi tinh gọn còn 12
phòng thuộc cục, 05 chi cục Thuế khu vực và 43 Đội Thuế
thuộc các chi cục. cục Thuế thường xuyên quán triệt công chức
và người lao động thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức;
Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; tăng cường kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác
phong ứng xử của công chức thuế với NNT.

Bên cạnh đó, với quyết tâm chuyển mạnh sang tư duy
hành chính “phục vụ”, cục Thuế xác định thực hiện cải cách
hành chính (cchc) là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên
quán triệt, chỉ đạo các phòng và các chi cục khu vực triển khai
thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh về công tác cchc. gắn trách nhiệm người đứng đầu
các đơn vị với nhiệm vụ cchc và đưa vào một trong các nội
dung để đánh giá, xếp loại cán bộ.

Đặc biệt, bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia,
cũng như chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, cục
Thuế tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng hiện đại, hiệu
quả. Đến nay, 100% các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
thực hiện khai thuế qua mạng, 100% các doanh nghiệp sử dụng
hóa đơn điện tử. Ngành Thuế đã có hơn 40 ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đáp ứng 95% công
việc. Qua đó, vừa giúp đơn giản hóa TThc, giảm chi phí cho
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hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo 
nguồn thu ngân sách ổn định và bền vững

Từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid-19
nhưng đến nay cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bắc giang đã vượt qua khó khăn, từng bước khôi
phục, lấy lại đà tăng trưởng. Đóng góp vào thành công
này có phần không nhỏ của ngành Thuế với các chính
sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Vietnam Business forum
đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn văn Hùng - Phó
cục trưởng cục Thuế tỉnh Bắc giang.
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doanh nghiệp và người dân,
vừa góp phần quản lý, thúc
đẩy thu ngân sách tăng trưởng
nhanh, bền vững đồng thời cải
thiện môi trường đầu tư, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PcI).

Kết quả, tính đến tháng
11/2022, toàn ngành Thuế đã
tiếp nhận 217.007 hồ sơ
(trong đó: Tiếp nhận bằng
phương thức điện tử: 193.964
hồ sơ, bằng hình thức trực
tiếp, qua bưu chính: 23.043
hồ sơ). Đã giải quyết 216.859
hồ sơ, còn 148 hồ sơ chưa xử
lý (lý do: hồ sơ chưa đến
hạn), không có hồ sơ nào xử lý quá hạn.

Để chủ động trong điều hành thu NsNN, tháo gỡ kịp
thời khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh
doanh, tạo nguồn tăng thu bền vững, Cục thuế tỉnh đã
thực hiện những giải pháp, chương trình hành động cụ thể
nào, thưa ông?

cùng với đà phục hồi và phát triển tích cực của hoạt động
sản xuất kinh doanh, nhiều giải pháp hỗ trợ NNT đã được
ngành Thuế triển khai. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các
gói miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong
chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, góp phần giúp
doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi, tạo đà
tăng trưởng kinh tế.

Song song với đó, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ NNT
dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực thông qua điện
thoại, email của NNT, trên trang thông tin điện tử của cục,
hệ thống thuế điện tử eTax,… đặc biệt là về các chính sách
miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế,…

Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp,
tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc
cho NNT; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát
triển ổn định, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN. Qua đó,
thể hiện mạnh mẽ tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với
người dân và doanh nghiệp.

Góp phần cùng các cấp chính quyền tỉnh tiếp tục cải
thiện Chỉ số PCi cũng như nâng cao điểm số, thứ hạng Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tỉnh Bắc Giang
(ddCi), Cục thuế tỉnh có cam kết nào với doanh nghiệp,
NNt, thưa ông?

Để góp phần cùng các cấp chính quyền tỉnh tiếp tục cải
thiện chỉ số PcI cũng như nâng cao điểm số, thứ hạng DDcI,
cục Thuế tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cụ thể
như: Ban hành Quyết định số 1561/QĐ-cTBgI kèm theo Kế
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-cP ngày
10/01/2022 của chính phủ; Kế hoạch số 4960/Kh-cTBgI ngày
19/8/2022 để thực hiện Kế hoạch số 418/Kh-uBND ngày
07/7/2022 của uBND tỉnh về nâng cao chỉ số PcI năm 2022,…

Bên cạnh đó, để tiếp tục
tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp, NNT, cục Thuế
sẽ thực hiện đồng bộ các giải
pháp như: chú trọng chất
lượng hoạt động của bộ phận
“một cửa”; phấn đấu rút ngắn
thời gian theo quy định. Nâng
cao ý thức, kỷ luật, kỷ cương
đối với công chức trong thi
hành công vụ; nhận thức của
đội ngũ lãnh đạo và công chức
về cải cách TThc, PcI,
DDcI,...

Để công tác Thuế ngày
càng hiệu quả và thuận tiện
hơn nữa với các doanh nghiệp

và NNT, cục Thuế tỉnh Bắc giang mong muốn nhận được
những ý kiến đóng góp một cách thường xuyên. cơ quan
Thuế cam kết luôn lắng nghe, thấu hiểu và tiếp nhận nghiêm
túc các ý kiến phản ánh đến từ NNT. Tất cả những ý kiến đó
sẽ được giải quyết một cách thấu đáo và nhanh nhất với
phương châm cơ quan Thuế luôn là người bạn đồng hành của
NNT, góp phần vào sự phát triển của ngành nói riêng và kinh
tế - xã hội tỉnh Bắc giang nói chung.

trân trọng cảm ơn ông!
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“Những tháng cuối năm, ngoài việc quản
lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa
bàn và các nguồn thu vãng lai, Chi cục
xác định tăng cường các biện pháp đôn
đốc, thu hồi nợ. Phối hợp với các ngành,
đơn vị liên quan trao đổi, nắm bắt thông
tin hoạt động của doanh nghiệp; siết chặt
công tác quản lý, đôn đốc doanh nghiệp
nộp thuế... Để hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao, đặc biệt là về thu NSNN,
đơn vị trân trọng cảm ơn sự quan tâm của
các cấp cấp ủy, chính quyền và sự đồng
thuận, chia sẻ, phối hợp hiệu quả của các
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, NNT trên
địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện
Yên Dũng” - ông Phạm Quang Nguyên,
Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc
Giang - Yên Dũng chia sẻ.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam (Cục Thuế tỉnh
Bắc Giang) hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế



từ đầu năm 2022 đến nay, với vai trò thường trực Ban
Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang, Cục QLtt đã triển khai thực
hiện nhiệm vụ và phối hợp cùng các ngành chức năng tổ
chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đạt kết quả ra sao? 

Đầu năm 2022, dịch covid-19 vẫn còn bùng phát mạnh
trên cả nước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh
doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tình hình
vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian
lận thương mại, hàng vi phạm về nhãn hàng hóa, hàng vi phạm
về vệ sinh an toàn thực phẩm,... vẫn còn diễn biến phức tạp,
nhất là vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, trong 11 tháng đầu năm 2022, với sự chỉ đạo
quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Bộ công Thương, Tổng cục
QLTT, uBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh, lực lượng QLTT
toàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức
năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra 1.162 vụ (tăng 137 vụ so
cùng kỳ năm 2021), xử lý 555 vụ vi phạm (tăng 37 vụ so cùng
kỳ năm 2021) với tổng số tiền phạt hành chính, bán hàng tịch
thu và trị giá hàng tiêu hủy lên tới gần 3,3 tỷ đồng; tổng số thu
nộp ngân sách nhà nước 2,6 tỷ đồng (bằng 83% so cùng kỳ
năm 2021). 

Đồng thời, cục QLTT đẩy mạnh kết hợp giữa kiểm tra,
kiểm soát thị trường với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn thống nhất ký cam kết không sản xuất, buôn bán
hàng giả, không vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu và các
hành vi vi phạm pháp luật khác. Tính đến thời điểm hiện tại, đã
có 1.456 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
tỉnh tham gia. 

Với kết quả đạt được, lực lượng QLTT đã góp phần làm ổn
định và lành mạnh thị trường, tăng thu ngân sách nhà nước,
bảo vệ quyền lợi của các tổ chức, cá nhân làm ăn chân chính,
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục QLtt sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm
nào khi năm mới 2023 và tết Nguyên đán Quý mão đang
đến gần, thưa ông?

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, cục QLTT tỉnh Bắc giang tiếp tục
bám sát chỉ đạo của Bộ công Thương, Tổng cục QLTT, uBND
tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh triển khai quyết liệt một số nhiệm
vụ từ nay đến Tết Nguyên đán Quý mão như sau: 

một là, chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tập trung thực hiện
Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Quý mão năm 2023; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đấu tranh,
phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025.
Trong đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng
chức năng trong tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng thời, chú
trọng trao đổi, cung cấp thông tin về các thủ đoạn mới để kịp
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Đó là quan điểm xuyên suốt của tập thể
cán bộ, công chức, viên chức cục Quản lý
thị trường (QLTT) tỉnh Bắc giang trong
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị
trường, ngăn chặn, đẩy lùi nạn buôn lậu,
sản xuất, buôn bán hàng giả, kinh doanh
tiêu thụ hàng cấm và gian lận thương mại.
Từ đó, góp phần ổn định thị trường,
chống thất thu ngân sách, tạo môi trường
cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư,…
Xoay quanh nội dung này, ông Lê Quang
tú - Phó cục trưởng cục QLTT tỉnh Bắc
giang đã có cuộc trò chuyện với phóng
viên Vietnam Business forum. 

Hà THànH

Cục QLTT tỉnh Bắc Giang báo cáo với lãnh đạo Tổng Cục QLTT
tại buổi làm việc đầu tháng 11/2022



thời phát hiện, đánh đúng, đánh trúng,
xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu,
vận chuyển, buôn bán hàng cấm, gian
lận thương mại, sản xuất và kinh doanh
hàng giả, hàng kém chất lượng. Đặc biệt
trong khâu lưu thông, chú trọng kiểm
tra trên tuyến quốc lộ 1a từ Lạng Sơn về
hà Nội và tuyến từ Quảng Ninh, Lạng
Sơn qua quốc lộ 31, 37 đi qua địa bàn
tỉnh Bắc giang. mặt khác, tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá
cả hàng hóa, dịch vụ theo chỉ đạo của
chính phủ, các bộ, ngành Trung ương
và uBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về đăng ký
giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm
yết, tập trung vào một số mặt hàng thiết
yếu nằm trong danh mục bình ổn giá
của Nhà nước.

hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết của chính phủ,
chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ
trưởng Bộ công Thương, chỉ đạo của
uBND tỉnh và Tổng cục QLTT về việc
đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trong tình hình mới.

Ba là, chủ động thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình
hình thị trường, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối
tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương
mại trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị
trường có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm.

Bốn là, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến
các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; vận động
các tổ chức, cá nhân ký cam kết không sản xuất, buôn bán hàng
giả, không vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu và các hành vi
vi phạm pháp luật khác.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức có
bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; không ngừng
tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống tham
nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo
đức công vụ.

Cục QLtt đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (CNtt), chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Công
thương, tổng Cục QLtt và tỉnh Bắc Giang, ông có thể cho
biết một số kết quả cụ thể?

Đẩy mạnh ứng dụng cNTT là một xu thế tất yếu của xã hội
nói chung và của lực lượng QLTT nói riêng. Thực hiện chỉ đạo
của Bộ công Thương tại Thông tư số 22/2021/TT-BcT ngày
10/12/2021 và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục QLTT, bắt đầu
từ ngày 01/02/2022, lực lượng QLTT đã thực hiện kiểm tra, xử lý
vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ bằng hệ thống phần
mềm cNTT (hệ thống INS). Kể từ đầu năm 2022 đến nay, cục
QLTT đã tiến hành kiểm tra 1.162 vụ, trong đó xử lý 555 vụ vi
phạm trên hệ thống INS. Đồng thời, cập nhật dữ liệu của trên
10.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh vào hệ thống phần mềm
cNTT (hệ thống INS) để làm cơ sở quản lý. Bên cạnh đó, cập

nhập thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu tỉnh Bắc giang về xử
lý vi phạm hành chính. 

về cải thiện chỉ số thành phần PCi liên quan đến nhiệm
vụ của Cục QLtt (Chi phí gia nhập thị trường và Chi phí
không chính thức), ông có quan điểm chỉ đạo như thế nào?

Nhằm khắc phục chỉ số chi phí gia nhập thị trường bị sụt
giảm năm 2021; tiếp tục cải thiện điểm số, thứ hạng của chỉ số
chi phí không chính thức, thời gian qua, cục QLTT đã chỉ đạo,
quán triệt toàn lực lượng trong thực thi công vụ kiểm tra, kiểm
soát thị trường không làm mất thời gian, không gây phiền hà,
sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh.
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Kiểm tra cửa hàng kính Anh Đức

Cục QLTT tỉnh Bắc Giang tổ chức tiêu hủy hàng hóa
có trị giá trên 200 triệu đồng 



Ông có thể cho biết tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của huyện trong năm 2022?

Năm 2022, các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp huyện
Sơn Động đã quyết tâm, nỗ lực vượt khó và đạt kết quả tích cực: Tốc độ
tăng giá trị sản xuất 14,2%, đạt 142% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước
đạt 153,8% dự toán tỉnh giao và 138% dự toán huyện giao. Trong lĩnh
vực nông - lâm nghiệp, đã cấp 06 giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
VietgaP cho 06 hợp tác xã; có 03 sản phẩm đạt ocoP cấp huyện; tổng
thu nhập từ rừng tăng 12,2 tỷ đồng so với năm 2021, đạt 126% kế hoạch.

hoạt động thu hút đầu tư cũng có nhiều khởi sắc với 05 dự án khu
đô thị, khu dân cư được chấp thuận tài trợ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500; 05 dự án khu thương mại dịch vụ đang được lập quy hoạch tổng
mặt bằng và cụm công nghiệp Thanh Sơn đã trình uBND tỉnh xem xét
quyết định thành lập. huyện đã đầu tư, đưa vào vận hành 02 lò đốt rác
thải sinh hoạt công suất 1.000 kg/giờ, tiếp tục đầu tư khu xử lý rác thải
tập trung tại xã Vân Sơn; 100% các xã, thị trấn đều có hợp tác xã hoặc tổ
vệ sinh môi trường thu gom rác thải.

Những kết quả này đã góp phần định hình hướng đi; tạo nền tảng để
huyện bứt phá trong các năm tiếp theo.

Huyện sơn Động đã nỗ lực thúc đẩy phát triển nông- lâm
nghiệp và đạt những kết quả đáng khích lệ. Ông chia sẻ thế nào về
vấn đề này?

Những năm qua, huyện đã ban hành một số chủ trương, nghị quyết
về phát triển nông - lâm nghiệp, đồng thời tập trung chỉ đạo các ngành,
địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là huy động
nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất. Người dân tích cực
chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học kỹ thuật và mô hình
mới, bước đầu hình thành vùng sản xuất theo quy hoạch. giá trị toàn
ngành năm 2022 tăng 7,6% so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực
có hạt đạt 27.672 tấn; tổng sản lượng quả các loại đạt 13.547 tấn; trong
đó vải thiều đạt 9.765 tấn, doanh thu đạt trên 97 tỷ đồng; giá trị sản
xuất/ha đất nông nghiệp đạt 65 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn huyện đã hình thành một số sản phẩm đặc trưng, chủ
lực có nhãn hiệu và tem truy xuất nguồn gốc và xúc tiến đưa ra thị
trường. Trong đó, sản phẩm mật ong Tây Yên Tử được tôn vinh là một
trong 20 sản phẩm của cả nước được bình chọn là “hàng Việt - uy tín
chất lượng tốt năm 2021”. huyện cũng đã xây dựng thành công các dự
án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Bộ mặt nông thôn
đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; thu nhập và điều kiện
sống của người dân được cải thiện đáng kể. 

Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp theo
hướng sản xuất chuyên canh, tập trung, sản xuất sạch, ứng dụng công
nghệ cao và gắn với phát triển du lịch. huyện phấn đấu giá trị gia tăng
ngành giai đoạn 2021 - 2025 bình quân đạt 6,22%/năm; đến năm 2025, tỷ
trọng nông nghiệp 60,2 %; thủy sản 0,7%; lâm nghiệp 39,1%; giá trị sản
xuất/ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,5%; thu
nhập của dân cư nông thôn đạt trên 36 triệu đồng.
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huyện Sơn ĐộnG

Phát triển nông nghiệp gắn với 
du lịch hiệu quả, bền vững

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Nhằm khai thác tiềm năng đất đai
rộng lớn cùng các danh lam thắng
cảnh, di tích lịch sử, nét văn hoá
đặc sắc, huyện Sơn Động đã và
đang thực hiện nhiều hướng đi,
giải pháp thúc đẩy chuyển đổi cơ
cấu sản xuất nông - lâm nghiệp
gắn với phát triển các loại hình du
lịch phù hợp. Ông Hoàng văn
trọng, chủ tịch uBND huyện
Sơn Động đã có cuộc trao đổi với
phóng viên Vietnam Business
forum về vấn đề này.



Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện tiếp tục rà soát, điều
chỉnh quy hoạch, quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp với lợi
thế địa phương và nhu cầu thị trường. Đồng thời nhân rộng
mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn chế biến và tiêu thụ sản
phẩm; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa
học công nghệ mới vào sản xuất; phát triển nông sản sạch, an
toàn, có truy xuất nguồn gốc và đáp ứng theo tiêu chuẩn
VietgaP;... huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông, thủy lợi, nhà lưới, khu sơ chế bảo quản, chế biến
nông sản.

Ngoài ra, huyện sẽ tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp nông thôn nhất là lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc
và các cơ sở giết mổ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
chế biến, bảo quản nông, lâm sản.

sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HU
ngày 16/5/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy về phát
triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025, kết quả đạt được
ra sao, thưa ông? 

Sơn Động là huyện miền núi có cảnh quan thiên nhiên còn
khá nguyên vẹn; rừng già nguyên sinh; là điểm giao nhau của
2 tuyến QL31 và QL279; an ninh, quốc phòng ổn định; trong
vùng có 14 dân tộc sống đan xen tạo lên nét văn hóa đa sắc
tộc.

Nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhiệm
kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã đề ra 02 nhiệm vụ:

Thứ nhất, bảo tồn các di sản văn hóa hiện có để phát triển
thành các địa chỉ đỏ, điểm đến của người dân và du khách. Từ
năm 2020 đến năm 2022 đã huy động đầu tư tôn tạo tu bổ 07
di tích với tổng giá trị 8,5 tỷ đồng. 

huyện cũng đã điều tra, lập hồ sơ đề nghị công nhận, vinh
danh 03 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; tiếp tục lập hồ sơ
tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật
thể, phi vật thể, đặc biệt là di sản của các dân tộc ít người.

Thứ hai, phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên, xây

dựng các khu, điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch
cộng đồng, du lịch tâm linh văn hóa - lịch sử. huyện đã thành
lập 03 hợp tác xã du lịch cộng đồng và từng bước hướng dẫn,
hỗ trợ các hợp tác xã trên đi vào hoạt động.  

Năm 2022, đã đầu tư ngân sách hỗ trợ các hợp tác xã du
lịch cộng đồng với tổng giá trị 01 tỷ đồng: Tổ chức tập huấn,
hướng dẫn, định hướng các địa phương xây dựng sản phẩm
du lịch phù hợp; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị; quy hoạch 3.500ha rừng xây
dựng dự án công viên rừng sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, du
lịch cộng đồng ở thị trấn Tây Yên Tử; quy hoạch 1000ha xây
dựng khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm,
du lịch cộng đồng ở Đồng cao,...

Với quyết tâm cao, huyện đang từng bước tháo gỡ các
“điểm nghẽn”, khơi thông tiềm năng, nguồn lực đưa du lịch
Sơn Động bứt phá trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong
thời gian tới.

trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com  47

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động
được giao đại diện chủ đầu tư các dự án xây dựng trên
địa bàn huyện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như:
Nguồn vốn ngân sách (Trung ương, tập trung, tỉnh,
huyện); các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn
mới, giảm nghèo bền vững,… Với 31 cán bộ, nhân viên,
những năm gần đây, Ban được giao làm chủ đầu tư nhiều
dự án với tổng vốn bình quân trên 100 tỷ đồng/năm.

Ông Khúc Trường Sinh - Giám đốc Ban cho biết:
Với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện
cùng năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, Ban đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều công trình
được đánh giá cao về tiến độ và chất lượng; góp phần
cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Diện mạo Sơn Động tươi mới. Ảnh: Xuân Thỏa 



Biến chủ trương thành hành động
chủ tịch uBND huyện Đặng Văn Nhàn chia sẻ, Lục Nam

là huyện miền núi của tỉnh Bắc giang, có 25 đơn vị hành
chính cấp xã, bao gồm 23 xã và 2 thị trấn. Theo Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025,
huyện về đích NTm vào năm 2024. Tuy nhiên, căn cứ vào điều
kiện thực tế và được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, hĐND, uBND
tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy đã quyết tâm đặt mục tiêu
trong quý I/2023 đưa huyện về đích NTm. 

Đến cuối năm 2022, huyện Lục Nam có 16/23 xã được
uBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTm gồm: Bảo Đài,
Đông hưng, Đông Phú, Bắc Lũng, chu Điện, Khám Lạng,
Bảo Sơn, cẩm Lý, Lan mẫu, Tiên Nha, huyền Sơn, cương
Sơn, Đan hội, Thanh Lâm, Nghĩa Phương, Tam Dị; 02 xã đạt
chuẩn xã NTm nâng cao là Đông Phú, Bảo Đài; có 10 thôn
đạt thôn NTm kiểu mẫu.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, huyện đã hình
thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng sản xuất lúa
chất lượng; rau an toàn, rau chế biến; dưa hấu, củ đậu, cây
ăn quả…. Đặc biệt, huyện có 13 sản phẩm đã được cấp
nhãn hiệu hàng hóa tập thể, 09 sản phẩm được công nhận
sản phẩm ocoP cấp tỉnh hạng 3 sao (chè hoa vàng túi lọc,
rượu núi huyền, rượu nếp cái hoa vàng, Nhãn Lục Sơn,
dầu lạc, dưa lưới, dưa leo quê, dứa Lục Nam, na dai Nghĩa
Phương), 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm ocoP
cấp tỉnh hạng 4 sao (Trà hoa vàng, Đông trùng hạ thảo).
huyện cũng xây dựng 33 cánh đồng mẫu, 41 mô hình sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhiều mô hình sản xuất,
mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân
nông thôn. chất lượng cuộc sống, đời sống vật chất và tinh
thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao; 82,6%
thôn, bản đạt danh hiệu làng văn hóa; 100% trạm y tế xã đạt
chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BhYT trên địa
bàn huyện đạt 99,7%; chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo
có nhiều chuyển biến tích cực, luôn đứng trong tốp đầu 
của tỉnh. 

Đối với tiêu chí về huyện NTm, có 05/09 tiêu chí đạt
chuẩn. Trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn có những
khó khăn, vướng mắc như: Bộ tiêu chí huyện, xã NTm của
Trung ương giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí
yêu cầu mức độ cao hơn; đối với 07 xã còn lại chưa đạt
chuẩn NTm là các xã đặc biệt khó khăn, bình quân tiêu chí
đạt còn đạt thấp.

Các giải pháp mang tính đột phá
Để “về đích” NTm trước thời hạn, huyện Lục Nam đã đề

ra các giải pháp đột phá, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của
các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội trong huyện. 

(1) Đối với uBND huyện: Tập trung chỉ đạo rà soát,
kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTm của huyện, thành
lập các tổ làm việc, hướng dẫn các xã; rà soát, đánh giá lại
các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới; xây dựng kế hoạch cụ thể,
chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện theo lộ trình
thời gian, cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm phụ
trách; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.
hàng tuần báo cáo kết quả tiến độ với Thường trực huyện
ủy, hàng tháng với Ban Thường vụ huyện ủy. chỉ đạo các
phòng, cơ quan chuyên môn huyện có liên quan, uBND
các xã, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
hạng mục công trình để hoàn thành các tiêu chí NTm,
nhất là các tiêu chí mới, khó. chỉ đạo các xã Yên Sơn, Vũ
Xá, Bình Sơn, Trường Sơn, Trường giang tập trung cao độ
để hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích NTm trong
năm 2022; các xã Vô Tranh, Lục Sơn về đích NTm chậm
nhất trong quý I/2023. Tập trung chỉ đạo hoàn thành 04
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Tạo bứt phá để về đích “nông thôn mới”      

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống
chính trị, sự đồng thuận của nhân dân
và doanh nghiệp, huyện Lục Nam quyết
tâm đưa huyện nhà về đích nông thôn
mới (NTm) trong quý I/2023, trước một
năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XXII đề ra.

Ông  Đặng Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam



tiêu chí NTm của huyện chưa đạt, trong đó quan tâm tiêu chí
liên quan các lĩnh vực về môi trường, an ninh trật tự. 

(2) Đối với các cơ quan, ban, ngành của huyện: chủ động
phối hợp, hướng dẫn và giúp đỡ các xã, đặc biệt là đối với các
chỉ tiêu, tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị mình phụ
trách; nắm bắt tình hình, tranh thủ sự giúp đỡ từ các ban,
ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
nhất là đối với các chỉ tiêu, tiêu chí mới. Trong đó, Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, điều chỉnh nguồn vốn
của các công trình chưa cấp thiết, bố trí ưu tiên các công
trình phục vụ huyện về đích NTm.

(3) Đối với các xã, thị trấn: Tập trung quyết liệt trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định xây dựng NTm là nhiệm vụ
trọng tâm, hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm
2022. rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, thực
hiện xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết, phân công thời gian
hoàn thành đảm bảo mục tiêu chung của huyện. Thường
xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì nâng cao các
tiêu chí NTm, đặc biệt quan tâm đến vấn đề cảnh quan môi
trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thiết chế văn hóa,
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và nhân
dân,… nhằm chuyển biến thực chất về đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân.

(4) Đối với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội huyện: chỉ đạo đoàn viên, hội viên tham gia tích cực trong
phong trào xây dựng NTm, chú trọng vận động đoàn viên, hội
viên tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng (gPmB) thực
hiện các công trình, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường,
hưởng ứng thực hiện hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền,
vận động thực hiện xây dựng NTm, đô thị văn minh gắn với
phong trào hưởng ứng Tháng Dân vận năm 2022.n
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 mới”          trước thời hạn

Trên địa bàn huyện Lục Nam, một số dự
án cụm công nghiệp (CCN) và phát triển
công nghiệp đã  hoàn thành GPMB, san lấp
và triển khai xây dựng như: Dự án CCN
Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng, một
số nhà máy gạch tuynel với công suất 20
triệu viên/năm, đáp ứng nhu cầu vật liệu
xây dựng của huyện. 

Các dự án chuẩn bị triển khai: KCN -
Đô thị dịch vụ Bắc Lũng - Yên Sơn, quy mô
662ha; Dự án sân golf và nghỉ dưỡng Bắc
Giang; Dự án đường Vành đai 5 Thủ đô;
Dự án xây dựng chùa Bát Nhã, xã Huyền
Sơn quy mô 200ha,... 

Nhiều công trình, dự án giao thông cũng
được đầu tư xây dựng như: Dự án BT các
tuyến đường trục Khu dân cư thôn Chằm;
tuyến đường nối QL31, QL37 và tỉnh lộ 293
đoạn Phương Sơn - Yên Sơn, Cầu Mẫu Sơn
- Cầu Sen, Cầu Mẫu Sơn - Trung đoàn 111;
Ghi vốn và triển khai dự án Đường tỉnh lộ
293 kéo dài từ Ngã ba Khám Lạng đi xã
Nghĩa Phương,... 

Cùng với đó là các dự án khu dân cư,
khu đô thị đã và đang triển khai tạo nên bộ
mặt đô thị mới khang trang của huyện. 

Đầu tư hạ tầng luôn đi trước trong xây dựng Nông thôn mớiThường trực UBND huyện cùng các cấp, các ngành họp bàn
quyết tâm đưa Lục Nam về đích Nông thôn mới trước thời hạn



Phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ 
huyện Lạng giang nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc

giang, là cửa ngõ nối Bắc giang với Lạng Sơn đến các cửa
khẩu biên giới với Trung Quốc. huyện cũng là địa phương
duy nhất trên địa bàn tỉnh có hệ thống giao thông đa dạng:
Đường sông (sông Thương); đường sắt (hà Nội - Đồng
Đăng, Yên Viên - hạ Long); đường cao tốc (Bắc giang -
Lạng Sơn), các tuyến quốc lộ (QL1a, QL31, QL37),... Đây là

những điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát
triển một nền kinh tế đa dạng gồm cả công nghiệp, dịch vụ
thương mại và nông nghiệp.

Xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là động lực
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huyện đã và đang tập trung
khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa các nguồn lực
để thu hút đầu tư. Trên địa bàn huyện đã quy hoạch 06 khu
công nghiệp (KcN), trong đó, KcN Tân hưng (100ha) đang
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Phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế 
công nghiệp tỉnh Bắc Giang
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Nằm trong vùng trọng điểm phát triển của tỉnh Bắc giang, với tư duy đổi mới, năng
động, sáng tạo, huyện Lạng giang đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh
tế - xã hội. giai đoạn 2021 - 2025, huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đưa Lạng giang trở
thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, trung tâm kinh tế công nghiệp của tỉnh.

pHương vy

Hội Doanh nghiệp huyện Lạng Giang đã thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, 
góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện



đầu tư hạ tầng, năm 2023 sẽ thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Các
lĩnh vực đầu tư vào KCN chủ yếu là: May mặc, cơ khí, sản
xuất linh kiện điện tử, chế biến gỗ, thức ăn gia súc, vật liệu
xây dựng, chế biến thực phẩm,… 

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có thêm ít nhất
03 KCN và 05 cụm công nghiệp (CCN) có hạ tầng đồng bộ,
đưa vào sử dụng và thu hút hiệu quả nhà đầu tư thứ cấp.
Trong đó, 04 CCN (Tân Hưng, Đại Lâm, Nghĩa Hòa, Hương
Sơn) được lấp đầy và 03 KCN (Tân Hưng, Mỹ Thái, Nghĩa
Hưng) lấp đầy 50%. Qua đó, góp phần nâng giá trị sản xuất
công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 25 - 26%/năm trong
giai đoạn 2021 - 2025; đến năm 2025 chiếm 60% trong cơ
cấu các ngành kinh tế của huyện.

Bên cạnh công nghiệp, Lạng Giang cũng chú trọng công
tác quy hoạch, phát triển đô thị gắn với các dự án trọng
điểm nhằm tạo điểm nhấn, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị
với các dự án trung tâm thương mại hiện đại, văn minh,
bệnh viện quốc tế, trung tâm logistics,... Huyện đang gấp rút
thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, các
khu dân cư tập trung có tính chất đô thị, xây dựng thị trấn
Vôi đủ tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Kép tiệm cận tiêu chí
đô thị loại IV; xã Tân Dĩnh đủ tiêu chí đô thị loại V, các xã:
Thái Đào, Nghĩa Hòa, Tiên Lục, Tân Hưng, Mỹ Thái, Xương
Lâm tiệm cận tiêu chí đô thị loại V,...

Về nông nghiệp, Lạng Giang chú trọng phát triển nông
nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gia tăng
giá trị nông sản, phục vụ chế biến tại chỗ. Hiện trên địa bàn
huyện đã có Công ty G.O.C đầu tư vùng sản xuất rau củ quả
gắn với nhà máy chế biến; Công ty CP Rau sạch Yên Dũng
đầu tư khu sản xuất an toàn, hữu cơ. Toàn huyện có 34 sản
phẩm OCOP được chứng nhận và hướng đến huyện đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Năm 2022, Lạng Giang đã thu hút được 29 dự án đầu tư,
với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.740 tỷ đồng và sử dụng
228,6ha đất. Hiện các dự án đang tiến hành giải phóng mặt
bằng và hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định. Toàn
huyện có thêm 62 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thành lập
mới, đưa tổng số doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lên 745
đơn vị; trong đó 628 doanh nghiệp và tổ chức
kinh tế hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất công
nghiệp - xây dựng ước đạt 12.256 tỷ đồng, đạt
100% kế hoạch.

Cải cách hành chính, hỗ trợ nhà 
đầu tư

Lạng Giang là một trong 04 huyện, thành phố
của tỉnh Bắc Giang được xác định là vùng trọng
điểm phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh các
huyện Việt Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc
Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã
hoàn thiện Phương án phát triển để tích hợp vào
Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050. 

Ông Thân Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND
huyện Lạng Giang cho biết, trên cơ sở những kết
quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập
trung chỉ đạo hoàn thành và triển khai hiệu quả
các quy hoạch đã được phê duyệt. Giai đoạn 2021
- 2025, Lạng Giang tập trung xây dựng kết cấu hạ
tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,

làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh thu hút
đầu tư. Địa phương ưu tiên lựa chọn các dự án có công nghệ
mới, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn
nguyên liệu, lao động tại chỗ; kiên quyết kiến nghị thu hồi các
dự án quá thời hạn, chậm tiến độ,…

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, nhất là hạ tầng giao
thông, hạ tầng kỹ thuật tại các khu, CCN,... Quá trình triển
khai sẽ bám sát Phương án phát triển huyện Lạng Giang đã
được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, ngoài các tuyến
chính đã được đầu tư, huyện đang tập trung mở rộng các
tuyến giao thông nông thôn, đường kết nối các xã vùng xa,
khó khăn. Lạng Giang là một trong những địa phương đứng
đầu tỉnh về giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, cải cách thủ tục hành chính. Công bố công khai quy
hoạch, kế hoạch phát triển, danh mục dự án đầu tư trên Cổng
thông tin điện tử của huyện, cung cấp đầy đủ thông tin cho
các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, định kỳ tổ chức đối
thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe và
kịp thời giải quyết các vướng mắc. Trong đó, Hội Doanh
nghiệp huyện Lạng Giang được đánh giá là một trong những
đơn vị hoạt động tốt nhất tỉnh, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa
cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương, nỗ lực
hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Song song với đó, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai
trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, thực hiện
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng ứng dụng
công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. UBND huyện
duy trì thường xuyên kiểm tra tình hình thực thi công vụ, văn
hóa công sở của cán bộ, công chức ở bộ phận “một cửa”; mở
các lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ, tăng thời lượng tuyên
truyền những nội dung về chuyển đổi số,… 

Theo ông Thân Hải Nam, đây là những nỗ lực góp phần
đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa
Lạng Giang trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp của tỉnh,
phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.n
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Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn chạy qua KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang



trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển 
công nghiệp 

Nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên
được xác định là một trong ba trọng điểm phát triển của
tỉnh; cửa ngõ đầu mối giao thông cấp vùng, có vai trò
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là cơ
hội để huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt
là công nghiệp, đô thị và dịch vụ - thương mại. Ngày
29/11/2021, Việt Yên đã được công nhận đạt tiêu chí đô
thị loại IV trực thuộc tỉnh Bắc Giang, là tiền đề quan
trọng để huyện tiếp tục nâng cao vị thế và thu hút đầu tư.

Những năm qua, Việt Yên là một trong những địa
phương đứng đầu tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao.
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng
tăng giá trị ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm
dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thu
nhập bình quân đầu người cao. 

Đặc biệt, Việt Yên nổi lên như một điểm sáng về thu
hút đầu tư, điển hình là các khu công nghiệp (KCN):
Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu,… Hiện huyện có

04 KCN (Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn)
và 03 cụm công nghiệp (Vân Hà, Hoàng Mai, Việt Tiến)
đang hoạt động, có 02 cụm công nghiệp đang đầu tư hạ
tầng (Tăng Tiến, Trung Sơn - Ninh Sơn). Theo quy hoạch
đến năm 2030, toàn huyện có 11 KCN và tăng thêm 05
cụm công nghiệp so với năm 2021. 

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của
huyện đạt 35%, bằng 152% nghị quyết số 70/NQ-HDNĐ;
công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 37%, nông, lâm
nghiệp, thủy sản tăng trưởng 2,5%. Tổng thu ngân sách
nhà nước tính đến ngày 10/11/2022 đạt hơn 2.741 tỷ
đồng, bằng 127% so với dự toán tỉnh giao, 110% so với dự
toán huyện giao. Toàn huyện có 10 thôn được công nhận
nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành 04 xã nông thôn
mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm, huyện đã thu hút đầu tư 05 dự án, trong đó
có 03 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 02 dự án có vốn
đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt
2.932 tỷ đồng và 3,2 triệu USD. Điều chỉnh đầu tư 05 dự án. 

Trong phương án quy hoạch, ngành Công Thương
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Huyện Việt yên

Thu hút đầu tư có trọng điểm, 
tạo bứt phá để sớm trở thành thị xã

Năm 2022, kinh tế - xã hội huyện Việt Yên tiếp tục đà
tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất
và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Với mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2025, huyện
đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong
đó tập trung phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ;
lấy công nghiệp làm động lực, phát triển dịch vụ, đô
thị hiện đại và nâng cao mức sống người dân.

Hương giang
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tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050, Việt Yên tiếp tục được xác định
là huyện trọng điểm công nghiệp. Thời gian tới, huyện sẽ
tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực
công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao; ưu tiên lựa
chọn nhà đầu tư lớn, có uy tín xây dựng hạ tầng công
nghiệp, hạ tầng đô thị, dịch vụ.

Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại và 
bền vững

Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị, đầu tư
kết cấu hạ tầng của huyện phát triển rất nhanh. Với khát
vọng bứt phá, ngay sau khi Nghị quyết số 162-NQ/TU
ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng
và phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm
2025 và Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/10/2021 của
UBND tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số
162-NQ/TU được ban hành; ngày 08/10/2022, Huyện ủy
Việt Yên đã ban hành Chương trình số 21-CTr/HU về
thực hiện Nghị quyết 162-NQ/TU, UBND huyện cũng

ban hành Đề án số 486/ĐA-UBND về đẩy mạnh thực hiện
các tiêu chí phát triển đô thị Việt Yên đến năm 2025 trở
thành thị xã trực thuộc tỉnh.

Theo kết quả rà soát, tính đến ngày 20/9/2022, đối
chiếu với 5 tiêu chuẩn thị xã theo Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, huyện Việt Yên
hiện có 4 tiêu chuẩn đã đạt, gồm: Diện tích, dân số, đô thị
loại IV, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.  Với
các tiêu chí còn thiếu huyện cơ bản đã có phương án giải
quyết. Hiện huyện đang duy trì và nâng cao các chỉ tiêu
của đô thị loại IV, đặc biệt là xử lý nước thải. UBND
huyện đã lập dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập
trung, kinh phí dự kiến khoảng 350 tỷ đồng. Khi dự án
hoàn thành sẽ giải quyết xong 9 tiêu chí còn thiếu về tỷ lệ
xử lý nước thải tại khu vực nội thị.

Bên cạnh đó, để từng bước tiệm cận đến các tiêu
chuẩn của đô thị, Việt Yên cũng chú trọng công tác lập
quy hoạch chung đảm bảo phù hợp với quy hoạch của
tỉnh. Huyện phấn đấu phủ kín 80% quy hoạch chi tiết đối
với 09 xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn của phường bao gồm:
Thị trấn Bích Động, Thị trấn Nếnh và 7 xã là Quang
Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Hồng Thái, Tự Lạn, Quảng
Minh, Ninh Sơn.

Song song với đó, huyện đang tập trung đẩy nhanh
tiến độ một số dự án lớn như: Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng KCN Việt Hàn, KCN Quang Châu mở
rộng; cải tạo, nâng cấp ĐT.298 đoạn qua huyện Việt Yên,
xây dựng cầu Như Nguyệt (mở rộng) trên địa bàn huyện. 

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện cho
biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu
tư, phát triển thương mại - dịch vụ phụ trợ cho ngành
công nghiệp; phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị
mới hoàn chỉnh về hạ tầng, hạng mục thiết yếu (trường
học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, công viên...); các
trung tâm dịch vụ, logistics,… Đồng thời, chú trọng nâng
cao mức sống của người dân,  xây dựng nếp sống văn
minh đô thị.

Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư,
huyện sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đổi
mới sáng tạo. Ngoài ra, công khai các quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất nhằm làm cơ sở thu hút đầu tư. Cùng
với đó là đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu trong tạo môi trường
kinh doanh thông thoáng, thân thiện.

“Với quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy nội lực,
tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân huyện Việt Yên sẽ phấn đấu thực hiện thắng
lợi các mục tiêu đề ra, sẵn sàng đưa địa phương phát triển
thành thị xã vào năm 2024 (trước một năm so với kế
hoạch tỉnh giao)”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thân Văn
Thuần cho biết.n

Thị trấn Bích Động - đô thị trung tâm thị xã Việt Yên tương lai

Công tác CCHC của huyện Việt Yên được đặc biệt chú trọng và
đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Giải quyết TTHC tại bộ phận

một cửa thị trấn Bích Động



Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bắc

Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện
các chức năng về: Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, xác
định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu vật tư, vật liệu; Kiểm định, đánh
giá chất lượng công trình, hạng mục công trình; Tư vấn đầu tư
xây dựng; Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng;…

Nhằm nâng cao năng lực kiểm định, Ban lãnh đạo Trung
tâm luôn quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực; cử các cán bộ học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hội nghị phổ biến văn bản
pháp luật do Sở Xây dựng tổ chức và các khóa đào tạo bồi
dưỡng nghiệp vụ khác do các đơn vị tổ chức. 

Là thành viên của Mạng kiểm định chất lượng công trình
xây dựng Việt Nam, Trung tâm đã tích cực tham gia các hội
nghị của Mạng kiểm định các tỉnh phía Bắc, tiếp tục đóng góp
vai trò tích cực vào việc phát triển mạng kiểm định và xây
dựng các Nghị định, Thông tư, quy định của Bộ Xây dựng,
Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng.
Cũng thông qua hoạt động này, Trung tâm được hỗ trợ tập
huấn, cập nhật thông tin, áp dụng khoa học tiên tiến, bắt kịp
với công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe trong
công tác kiểm định chất lượng xây dựng.

Công tác thí nghiệm của đơn vị có chuyển biến tích cực;
máy móc, thiết bị thí nghiệm cơ bản được trang bị đầy đủ;
số lượng các công trình thí nghiệm năm sau cao hơn năm
trước. Trung tâm đã xây dựng được phòng thí nghiệm LAS -
XD 420 luôn là phòng Las giữ vai trò hàng đầu trong công
tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng trên
địa bàn tỉnh.

Hoạt động kiểm định, thí nghiệm đối chứng phục vụ công
tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng như thí
nghiệm, kiểm định, chứng nhận, trưng cầu giám định chất
lượng công trình xây dựng,… cũng được đảm bảo. Việc thực
hiện các hoạt động kiểm định với chủ đầu tư và nhà thầu xây
lắp được đánh giá cao về chuyên môn.

Chú trọng phát triển bền vững
Những năm gần đây, với sự thông thoáng về môi trường

đầu tư, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu trong
phát triển kinh tế - xã hội, trở thành điểm đến đầu tư hấp
dẫn với nhiều dự án được xây dựng. Điều này đã tạo điều
kiện cho lĩnh vực tư vấn, giám sát, kiểm định xây dựng,... có
nhiều việc làm và cơ hội phát triển.

Ông Đỗ Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm Kiểm định
chất lượng công trình xây dựng Bắc Giang cho biết: Để đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội cũng như các quy
định về lĩnh vực xây dựng, Trung tâm sẽ phát huy tính
chính xác, công khai, minh bạch trong các quy trình hoạt
động. Qua đó, tạo uy tín, vị thế với các chủ đầu tư, các nhà
đầu tư và lãnh đạo các cấp, ngành địa phương.

Song song với đó là thực hiện các giải pháp nhằm nâng
cao năng lực và hiệu quả hoạt động, khẳng định uy tín
thương hiệu. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên
môn, đạo đức nghề nghiệp, đầu tư trang thiết bị, máy móc,
phòng thí nghiệm,…; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm
soát về chất lượng đầu ra các sản phẩm của đơn vị.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao
năng lực quản lý điều hành; Đào tạo và tái đào tạo nhằm
nâng cao năng lực chuyên môn của toàn thể cán bộ công
nhân viên, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất
nước và hội nhập quốc tế. Mặt khác, đáp ứng tốt nhiệm vụ
tham mưu, giúp Sở Xây dựng nâng cao năng lực quản lý nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh” -
ông Đỗ Ngọc Thành nhấn mạnh.n
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trung tâm Kiểm địnH cHất lượng công trìnH xây dựng Bắc giang 

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Với đội ngũ cán bộ kỹ sư, kỹ thuật viên có
trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị
hiện đại, những năm qua Trung tâm Kiểm
định chất lượng công trình xây dựng Bắc
Giang luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ hàng năm đều có sự tăng trưởng
cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu của
các chủ đầu tư; đồng thời góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về
lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

Vương MinH

Dự án Nhà ở xã hội Vân Trung (Việt Yên) do Trung tâm Kiểm định
chất lượng công trình xây dựng Bắc Giang giám sát thi công



Ông Nguyễn Văn Huế - Giám đốc Trung tâm
DVVL tỉnh Bắc Giang cho biết: Năm 2022,
ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát,
Trung tâm đã đẩy mạnh kết nối, tổ chức các
phiên giao dịch việc làm; rà soát, kịp thời nắm

bắt nhu cầu của từng doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền,
kết nối qua Cổng thông tin việc làm, các ứng dụng mạng xã
hội; duy trì hoạt động nhóm zalo “Hỗ trợ việc làm Bắc Giang”;
nhất là tăng cường các phiên giao dịch lưu động tại nhiều
huyện và các tỉnh lân cận như: Thái Nguyên, Hà Giang, Lào
Cai, Tuyên Quang,… để tìm kiếm lao động cho doanh nghiệp.

Qua khảo sát, Trung tâm đã thu thập thông tin về tuyển
dụng lao động của 390 doanh nghiệp; phối hợp với 130 doanh
nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 30 nghìn lao động. Từ cơ
sở dữ liệu cụ thể này, Trung tâm đã tổ chức được 81 phiên
(trong đó có 49 phiên định kỳ; 10 phiên online; 13 phiên lưu
động và 09 phiên chuyên đề); đặc biệt có 03 ngày Hội việc làm
tại các huyện như: Yên Thế, Lục Nam và Lục Ngạn với số lao
động được tư vấn, giới thiệu việc làm là 19.600 người.

Thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả kết nối cung -

cầu lao động, Trung tâm DVVL tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phiên giao dịch
việc làm định kỳ và lưu động; thường xuyên mời gọi các
doanh nghiệp có uy tín, chất lượng và năng lực để thu thập,
cung cấp các thông tin chính xác nhất về nhu cầu tuyển
dụng đến với người lao động. 

Bên cạnh đó, theo Giám đốc Nguyễn Văn Huế, Trung
tâm rất mong sự quan tâm của UBND tỉnh trong việc chỉ
đạo UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên
truyền chính sách giải quyết việc làm đến người lao động
tại các địa phương. Đối với Sở Lao động –Thương binh và
Xã hội, cần sớm có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hiểu
rõ hơn việc khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu tuyển
dụng lao động. Qua đó, Trung tâm DVVL tỉnh có cơ sở để
dự báo thông tin thị trường và tư vấn, giới thiệu việc làm
cho người lao động cũng như định hướng đào tạo, bố trí
hợp lý nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng đúng
theo nhu cầu. Tháo gỡ được những vướng mắc này, tin chắc
rằng: Việc kết nối cung - cầu lao động sẽ theo hướng phù
hợp với số lượng, lứa tuổi và trình độ tay nghề, phát huy tối
đa nguồn lực lao động địa phương.n
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trung tâm dịcH Vụ Việc làm tỉnH Bắc giang

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động
Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc
làm (DVVL) tỉnh Bắc Giang luôn nỗ lực
đẩy mạnh kết nối thị trường lao động
thông qua nhiều hình thức như: Các
phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên
đề, online, lưu động,… Qua đó đã tư vấn,
giới thiệu cho hàng chục nghìn lao động
mỗi năm có việc làm ổn định.

Hà THànH

Ngày hội việc làm huyện Yên Thế năm 2022

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang và
Trung tâm DVVL tỉnh trao đổi với doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm



Hiệu quả trong thu hút
đầu tư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang có 9 KCN được Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận chủ
trương đầu tư, với tổng diện tích
quy hoạch là 1.967ha. Trong đó,
04 KCN đã thu hút đầu tư lấp đầy
100% là: Đình Trám, Quang
Châu, Vân Trung và Song Khê -
Nội Hoàng; 02 KCN thu hút đầu
tư cơ bản lấp đầy: KCN Hòa Phú
có tỷ lệ lấp đầy đạt 95% và KCN
Việt Hàn có tỷ lệ lấp đầy 74%
diện tích đất công nghiệp. 

Có 03 KCN mới được thành
lập và đang triển khai thực hiện
bồi thường giải phóng mặt bằng,
đầu tư xây dựng hạ tầng, gồm:
KCN Tân Hưng, KCN Yên Lư và
KCN Hòa Phú mở rộng giai đoạn
1 (85ha). 

Ngoài ra, có KCN Yên Sơn -
Bắc Lũng (300ha), KCN Phúc Sơn
(124,94ha) và KCN Việt Hàn mở
rộng (148ha) đang được Bộ Kế

hoạch và Đầu tư thẩm định trình
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
chủ trương đầu tư.

Năm 2022, trong các KCN
của tỉnh Bắc Giang đã thu hút 35
dự án đầu tư mới, trong đó có 27
dự án FDI; cấp điều chỉnh 34 dự
án tăng thêm vốn. Nâng tổng vốn
đầu tư cấp mới và điều chỉnh
tăng thêm quy đổi là 1.241 triệu
USD, đạt 124% chỉ tiêu được
giao. Tính đến ngày 25/11/2022,
về xếp hạng thu hút vốn FDI của
tỉnh Bắc Giang đứng thứ 09 so
với toàn quốc. 

Lũy kế trong các KCN của tỉnh
đến nay có 442 dự án đầu tư, gồm
329 dự án FDI và 113 dự án DDI,
tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,373
tỷ USD và 16.890 tỷ đồng. Trong
đó, có 401 dự án đang hoạt động,
sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị
sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp trong KCN năm
2022 ước đạt 293.373 tỷ đồng, tăng
39.006 tỷ đồng so với cùng kỳ năm
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KHu công ngHiệp Bắc giang 

Mở rộng quỹ đất, thu hút đầu tư hiệu quả

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu
tư, phát triển công nghiệp, ngày
23/02/2021, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Công văn số
216/TTg-CN đồng ý điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch phát triển các
khu công nghiệp (KCN) trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó,
tỉnh được bổ sung 3 KCN, mở
rộng 3 KCN tại các huyện: Yên
Dũng, Lục Nam, Lạng Giang,
Việt Yên, Hiệp Hòa với tổng
diện tích 1.155ha. Quyết định
này có ý nghĩa hết sức quan
trọng, góp phần tạo quỹ đất công
nghiệp để thu hút thêm nhiều
nhà đầu tư vào địa bàn, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh Bắc ký biên bản ghi nhớ cho Foxconn thuê đất tại KCN Quang Châu mở rộng 
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2021, đạt 100,5% kế hoạch. Thuế phát sinh phải nộp
(theo báo cáo của doanh nghiệp) ước đạt 4.056 tỷ đồng,
tăng 780 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt 101,4%
kế hoạch. Tạo việc làm cho hơn 188.000 lao động, trong
đó lao động địa phương chiếm 69%; thu nhập bình
quân của người lao động khoảng 08 triệu
đồng/người/tháng.

Ông Đào Xuân Cường - Trưởng Ban Quản lý các
KCN tỉnh Bắc Giang cho biết: Với tốc độ thu hút đầu tư
vào các KCN mạnh mẽ như hiện nay, việc thúc đẩy đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN là một trong các nhiệm
vụ quan trọng cần thiết phải thực hiện ngay. Hiện Ban
Quản lý các KCN đang tích cực phối hợp, hỗ trợ các
chủ đầu tư hạ tầng và đôn đốc UBND các huyện có
KCN thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN đã được
chấp thuận chủ trương đầu tư.

tiếp tục tạo môi trường đầu tư lành mạnh
Với sự quyết tâm của các doanh nghiệp, một số dự

án lớn sẽ đi vào hoạt động như: Fukang, Cheng Long,
Hana Micron Vina,... nhóm ngành dự báo tăng
trưởng cao là thiết bị bán dẫn, điện và điện tử phục
vụ sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng và máy
tính xách tay, cơ khí chế tạo và nhóm ngành sản xuất
pin năng lượng mặt trời. Do đó, tốc độ tăng trưởng về
sản xuất công nghiệp trong KCN năm 2023 hứa hẹn
tăng trưởng cao, tạo thêm nhiều việc làm mới cho
người lao động, dự báo trong các KCN sử dụng
khoảng 200.000 người lao động.

Nhằm giảm thiểu những khó khăn của doanh
nghiệp trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN tỉnh
Bắc Giang đã và đang đẩy mạnh các giải pháp như: 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật đến các doanh nghiệp trong KCN. 

Thực hiện nghiêm cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đảm bảo các thủ
tục hành chính thông thoáng, đơn giản, nhanh chóng,
thuận tiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các
KCN và hạ tầng hỗ trợ phục vụ các KCN (đường giao
thông, nhà ở cho người lao động,...).

Quan tâm, nắm bắt và giải quyết kịp thời những
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đẩy mạnh
các giải pháp vận động, thu hút đầu tư, nâng cao chất
lượng thẩm định đầu tư vào các KCN nhằm lựa chọn
được các nhà đầu tư thứ cấp đáp ứng đủ các tiêu chí:
suất đầu tư dự án; năng lực kinh nghiệm quản lý;
năng lực tài chính; công nghệ hiện đại.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đầu tư, hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tạo
môi trường đầu tư lành mạnh và công bằng giữa các
doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần triển khai thực
hiện đẩy mạnh phát triển thị trường mới, đa dạng hóa
sản phẩm; đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao
chất lượng quản trị doanh nghiệp, nhất là quản lý
hiệu quả chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh
và quản lý nhân sự.n

effective investment attraction
Bac Giang province is currently home to nine industrial

parks approved by the Prime Minister, with a total planned
area of 1,967 ha. Four IPs are fully occupied by tenants,
including Dinh Tram, Quang Chau, Van Trung and Song Khe
- Noi Hoang, while two others are highly occupied by tenants,
with Hoa Phu leasing 95% of its rentable area and Han Viet
reporting the occupancy ratio of 74%.

Three newly established IPs are carrying out land
compensation for site clearance and infrastructure
construction, including Tan Hung, Yen Lu and expanded Hoa
Phu Phase 1 (85 ha). 

In addition, Yen Son - Bac Lung (300 ha), Phuc Son
(124.94 ha) and expanded Viet Han (148 ha) are being
appraised by the Ministry of Planning and Investment and
submitted to the Prime Minister for construction approval.

In 2022, industrial parks of Bac Giang province have
attracted 35 new investment projects, including 27 FDI
projects, and witnessed 34 existing projects to increase the
registered capital, totaling US$1,241 million, equal to 124% of
the assigned target. As of November 25, 2022, Bac Giang
province ranked 9th in the country by FDI value.

Bac giang industrial parKs

Expanding Land
Fund, Attracting
Effective Investment
To meet investment attraction and
industrial development needs, on February
23, 2021, the Prime Minister issued
Official Dispatch 216/TTg-CN to ratify the
revised industrial park development plan
for Bac Giang province. According to the
revised plan, the province can add three
industrial zones and expand three
industrial zones in Yen Dung, Luc Nam,
Lang Giang, Viet Yen and Hiep Hoa
districts, with a total area of 1,155 ha. This
decision is very important to increase the
industrial land fund for more investors
seeking to invest in the locality and boost
socioeconomic development.
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Bac Giang province-based industrial zones are presently
housing 442 investment projects, including 329 FDI projects
and 113 DDI projects, with a combined registered investment
fund of US$7.373 billion and VND16,890 billion. Among
them, 401 projects are in operation, estimated to generate
output value of VND293,373 billion in 2022, an increase of
VND39,006 billion over 2021. They have paid VND4,056
billion of tax in the year, an increase of VND780 billion over
2021, equal to 101.4% of the yearly plan. They are employing
more than 188,000 workers, of which 69% are locals. The
average income of a worker is VND8 million a month.

Mr. Dao Xuan Cuong, Head of the Bac Giang Industrial
Zones Authority, said: With the current speed of
investment attraction in industrial zones, infrastructure
construction investment in industrial parks is one of the
most important and urgent tasks that needs to be done
immediately. At present, the authority is actively
coordinating and supporting infrastructure investors and
urging local authorities to carry out land compensation and
site clearance for infrastructure development investment
projects in approved industrial zones.  

building a strong investment environment
With strong determination of businesses, some large

projects will soon come into operation, including Fukang,
Cheng Long and Hana Micron Vina. High growth is forecast
for semiconductor, electrical and electronic equipment
which serve the manufacturing of mobile phones, tablets and
laptops, mechanical engineering and solar battery
manufacturing. Hence, industrial production growth in

industrial zones was projected to be quite high in 2023 and
create more new jobs for workers. The workforce in
industrial parks will reach 200,000 people soon. 

To minimize difficulties against tenants in the coming
time, the Bac Giang Industrial Zones Authority has adopted
the following solutions: 

Further stepping up legal communication and
information to tenants 

Strictly carrying out administrative reform, improving
the business and investment environment, raising the
Provincial Competitiveness Index (PCI), and providing
open, simple and easy administrative procedures for
investors and businesses. 

Accelerating infrastructure construction investment in
industrial parks as well as supporting infrastructure for
industrial parks (e.g. roads and worker accommodations).

Promptly grasping and addressing difficulties facing
tenants; introducing solutions to mobilize and attract
investment funds, improve investment quality appraisal in
order to select tenants that fully meet following criteria:
project investment rate, management experience capacity,
financial capacity and modern technology. 

Regularly inspecting and supervising investment,
manufacturing and business activities of tenants; building a
healthy and fair investment environment for all.

In addition, tenants need to further develop new markets
and diversify products; innovate production technology and
improve the quality of corporate governance, especially cost-
effective production and business management, and human
resource management. n
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Prime Minister Pham Minh Chinh meets with workers in Bac Giang province, June 2022
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F ACO Việt Nam được thành lập tháng 12/2020
với mục tiêu mở rộng và phát triển dịch vụ tài
chính toàn diện. Khi mới hoạt động, doanh
nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, cơ
hội tiếp cận với khách hàng hạn chế. Tuy nhiên,

với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng của ban
lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, FACO Việt Nam đã
khắc phục khó khăn, ghi dấu ấn tại Bắc Giang và các địa
phương lân cận.

Với phương châm “Giải pháp toàn diện”, Công ty luôn
nỗ lực gia tăng nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí
để doanh nghiệp được hỗ trợ tốt nhất. Các sản phẩm của
FACO Việt Nam mang đến giải pháp toàn diện, hiệu quả
cho từng doanh nghiệp, giúp các doanh nhân có cái nhìn
tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn. 

Hiện Công ty đang cung cấp các giải pháp như: Tư vấn
thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính; tư vấn dự án đầu tư;
các thủ tục liên quan đến thành lập, giải thể doanh
nghiệp,… cho gần 200 khách hàng tại Bắc Giang và gần 80
khách hàng tại công ty thành viên Bắc Ninh. 

Thế mạnh của FACO Việt Nam chính là đội ngũ nhân
viên trẻ, nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra,
Công ty cũng luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ 4.0,
nâng cao hiệu suất lao động, mang đến nhiều giá trị hơn
cho khách hàng và đối tác.

Không chỉ sử dụng phần mềm kế toán online và
khuyến nghị khách hàng sử dụng, FACO còn tăng cường
sử dụng hóa đơn điện tử và dịch vụ kết nối ngân hàng
điện tử. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cũng
như giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp.

Đặc biệt, Công ty đã đầu tư hệ thống máy chủ và sử
dụng hệ thống lưu trữ đám mây (cloud) để quản lý dữ liệu,
thuận lợi cho thao tác xử lý nghiệp vụ. Nhờ đó, mặc dù
trong giai đoạn Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng Công
ty vẫn luôn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Tài chính kế toán, kiểm toán là một trong những lĩnh
vực đặc thù quan trọng giúp các doanh nghiệp phát triển
chuyên nghiệp và bền vững. Định hướng trong tương lai,
FACO Việt Nam sẽ phát triển mở rộng thêm nhiều đơn vị
thành viên tại các tỉnh lân cận và đa dạng hơn hệ sinh thái

là các giải pháp toàn diện. Từ đó, mang lại sản phẩm, dịch
vụ tốt, thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đào tạo, kết hợp một
số nhà cung cấp giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), Internet
vạn vật kết nối (IoT) để hoàn thiện tính năng tự động hạch
toán, nhận diện và xử lý chứng từ trên phần mềm kế toán. 

Bên cạnh đó, để phục vụ nhu cầu lớn hơn của các
doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, Công ty sẽ kết hợp
với các nhà cung cấp phần mềm quản trị để nghiên cứu
giải pháp ứng dụng phần mềm quản trị nguồn lực doanh
nghiệp (ERP). Thông qua đó, không chỉ mang lại những
giải pháp tốt nhất cho khách hàng mà còn giúp minh
bạch, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Đánh giá về môi trường đầu tư tại Bắc Giang, ông
Vương Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Môi
trường đầu tư tại tỉnh ngày càng thông thoáng theo hướng
cởi mở, thân thiện và minh bạch. Trong đó Cục Thuế tỉnh
là một trong những đơn vị đi đầu với nhiều hoạt động
thiết thực như: Đối thoại, tập huấn, ban hành các văn bản
hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình cập nhật
chính sách mới,... 

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Bắc Giang cần
thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực
đất đai, môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng, thực hiện các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chính sách,
pháp luật, đồng thời, tăng cường tuyên truyền về mục
đích, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư,…
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FaCo ViệT NaM

Cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện

Đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết 
và chuyên môn cao là thế mạnh của FaCo Việt Nam

Sau 2 năm xây dựng và phát triển, Công
ty TNHH Tư vấn tài chính - Kiểm toán
FACO Việt Nam đã dần khẳng định vị
thế trong ngành tài chính kế toán, kiểm
toán tại Bắc Giang nói riêng và các tỉnh
lân cận nói chung. Qua đó, hiện thực
hóa mục tiêu trở thành thương hiệu
trong lĩnh vực tư vấn đa ngành, với dịch
vụ tư vấn tài chính làm trọng tâm.

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, FACO
Việt Nam còn luôn đi đầu trong thực hiện trách nhiệm
xã hội. Tổ chức công đoàn của Công ty luôn quan tâm
đến đời sống của người lao động về vật chất và tinh
thần. Môi trường làm việc được đảm bảo, chế độ nghỉ
lễ, tết đầy đủ,… Cùng với đó, Công ty còn tích cực tham
gia các hoạt động an sinh tại địa phương.



Đổi mới quy trình, thủ tục
VPĐKĐĐ tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết

định số 448/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh
Bắc Giang trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền
sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường (TN&MT) và VPĐKQSDĐ các huyện,
thành phố. Hiện, đơn vị có 04 phòng chuyên môn và 10
Chi nhánh đặt tại 10 huyện, thành phố. Tổng số viên
chức, người lao động là 192 người (gồm 146 biên chế và
46 lao động hợp đồng). 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh
đạo Sở TN&MT, VPĐKĐĐ tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành
tốt các nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời nhiều
vướng mắc về chuyên môn; các TTHC liên quan đến Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo tính thống nhất,
đồng bộ về quy trình; chất lượng hồ sơ, đặc biệt là các hồ
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Cải cách thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
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VPĐKĐĐ tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức nhằm đảm bảo hiệu quả công việc

Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động với mô
hình một cấp, Văn phòng Đăng ký đất
đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bắc Giang đã từng
bước thể hiện tính chuyên nghiệp trong
thực hiện nhiệm vụ; bộ máy tổ chức
được sắp xếp theo hướng tinh gọn,
chuyên sâu và hiệu quả. Qua đó, góp
phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục
hành chính (TTHC) về đất đai.

THế Bắc



sơ đăng ký biến động liên quan đến việc thực
hiện quyền của người sử dụng đất được nâng
lên rõ rệt; công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đã
đi vào nề nếp và được thực hiện thường xuyên
hơn; tập trung rút ngắn thời gian thực hiện
TTHC về đất đai,… Thông qua đó, đáp ứng nhu
cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Đến nay, VPĐKĐĐ tỉnh đã xây dựng quy
trình nội bộ để giải quyết 39 TTHC và được
Giám đốc Sở phê duyệt làm căn cứ thực hiện.
Quy trình nội bộ xác định rõ trách nhiệm cụ
thể, thời gian giải quyết từng TTHC để làm cơ
sở đánh giá trách nhiệm của từng cơ quan, cán
bộ trong giải quyết và phục vụ người dân. 

Năm 2022, VPĐKĐĐ đã tiếp nhận và giải
quyết 160.812 hồ sơ các loại. Cụ thể: Cấp Giấy
chứng nhận quyền sở hữu đất lần đầu: 10.860
giấy (Tổ chức: 4.374 giấy, hộ gia đình, cá nhân: 6.486
giấy); Cấp đổi sau đo đạc: 11.091 giấy; Đăng ký biến
động: 138.861 hồ sơ các loại. Trong đó, giải quyết hồ sơ
đúng và trước hạn 160.471 hồ sơ, đạt 99,78%; giải quyết
chậm muộn 341 hồ sơ, chiếm 0,22%.

Bên cạnh đó, VPĐKĐĐ tỉnh đã phối hợp các cơ quan
liên quan tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp liên
thông giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế để
trao đổi thông tin trong việc xác định nghĩa vụ tài chính
về đất đai, tài sản gắn liền với đất, tạo điều kiện cho
người dân được nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trực
tuyến và điện tử. Trong năm 2022 đã có 11.799 lượt công
dân nộp thuế trực tuyến. 

Cùng với đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông tích hợp phần mềm một cửa điện tử với phần mềm
VBDLIS trong giải quyết các TTHC tại 10/10 huyện,
thành phố; xây dựng quy trình tiếp nhận và giải quyết
TTHC liên huyện (người dân có thể nộp hồ sơ giải quyết
TTHC bất kỳ nơi nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang). 

Để rút ngắn và đơn giản hóa các TTHC phục vụ người
dân, VPĐKĐĐ đã tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch
UBND tỉnh cho phép lồng ghép một số thủ tục liên quan
đến nhiều thẩm quyền giải quyết và giao cho một cơ quan
giải quyết.

Đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng phục vụ
Không chỉ đẩy mạnh cải cách TTHC, đổi mới, sáng

tạo trong công tác chuyên môn, VPĐKĐĐ tỉnh còn tổ
chức quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy,
quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên
chức, người lao động; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ
cương hành chính, văn hóa công sở. 

Theo đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt
chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công
vụ; xử lý nghiêm các cá nhân và trách nhiệm của người
đứng đầu để xảy ra tình trạng có hành vi gây khó khăn,
phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho
người dân. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức,
trách nhiệm của cán bộ, công chức, từng bước chuyên
nghiệp, nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ người dân. Tỷ
lệ hồ sơ giải quyết chậm muộn năm 2022 chỉ có 0,22%.

Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, chú trọng áp dụng các phần mềm ứng dụng
theo dõi, quản lý đối với ngành để phục vụ tốt hơn nhu
cầu của người dân; phối hợp triển khai dự án “Tăng
cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu về đất đai” (dự án
VILG) của 6/10 huyện thành phố; triển khai giải quyết
các TTHC trên môi trường điện tử bằng phần mềm
VBDILS; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo sử dụng phần
mềm cho cán bộ liên quan để giải quyết các TTHC trên
môi trường điện tử; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường
điện tử, thực hiện liên thông nghĩa vụ tài chính giữa các
cơ quan. 

Đến nay 100% các đơn vị trực thuộc VPĐKĐĐ tỉnh đều
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và giải
quyết các TTHC. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông
tin tại bộ phận một cửa được quan tâm, tạo thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp tra cứu, nắm bắt thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được, VPĐKĐĐ tỉnh
cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Tại các
chi nhánh, nhân lực còn thiếu về số lượng, một số cán bộ
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thiếu thiết bị làm
việc, nguồn thu từ hoạt động còn hạn chế,… Ngoài ra,
lĩnh vực đất đai là vấn đề phức tạp; nhiều TTHC, nhiều
quy định, luật liên quan, khối lượng hồ sơ phát sinh
nhiều, có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải.

Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, VPĐKĐĐ
tỉnh sẽ tiếp tục rà soát lại các quy trình, TTHC liên quan
đến lĩnh vực đất đai để điều chỉnh, bổ sung nhằm giải
quyết các bất cập. Kiện toàn hệ thống thông tin, kho lưu
trữ hồ sơ tại VPĐKĐĐ tỉnh và Chi nhánh các huyện,
thành phố đáp ứng nhu cầu quản lý, sao lục và khai thác
thông tin dữ liệu về đất đai.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến
khích công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng, nộp hồ sơ trực
tuyến trong đăng ký, thực hiện các TTHC. Toàn bộ các tài
liệu tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ trực
tuyến cũng được đăng tải công khai trên Trang thông tin
điện tử của Sở TN&MT để người dân, doanh nghiệp tiện
tra cứu, thực hiện.n
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Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang



Đ ược thành lập vào tháng 3/1966, Bệnh viện
Đa khoa huyện Sơn Động có quy mô 10
giường bệnh, với 3 bác sĩ và 7 y tá. Sau này
Bệnh viện được đổi tên thành Trung tâm Y
tế huyện Sơn Động và tái lập bệnh viện từ

năm 2005. Hiện nay, Bệnh viện có tất cả 34 bác sĩ và 160
giường bệnh (số giường thực kê 225 giường).

Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động có các khoa như khoa
Nội – Lây, khoa Ngoại tổng hợp, khoa Phụ sản, khoa Nhi –
HSCC, khoa Y học cổ truyền, khoa Khám bệnh, khoa CĐHA
– Xét nghiệm, khoa Dược – TBB, khoa Chống nhiễm khuẩn.

Trước nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, lãnh đạo
Bệnh viện đã chú trọng tổ chức, sắp xếp lại các vị trí làm việc
một cách khoa học, hợp lý; đưa đi đào tạo, bồi dưỡng tay nghề,
kinh nghiệm cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ
theo đúng chuyên môn đào tạo. Nhờ
đó, đến nay Bệnh viện đã từng bước
giải quyết được khó khăn, thiếu thốn;
đồng thời đăng ký và triển khai một số
dịch vụ kỹ thuật mới trong khám,
chữa bệnh.

Bên cạnh đó, với mục tiêu thực
hiện tốt giáo dục tư tưởng, đạo đức,
tác phong cho đội ngũ y, bác sĩ và
từng bước nâng cao tinh thần, thái độ
phục vụ người bệnh, Bệnh viện đã
thực hiện treo các khẩu hiệu về quy

tắc ứng xử tại tất cả các khoa, phòng, khu vực khám bệnh.
Nhờ đó kết quả tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của
người bệnh đạt tới 90%.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động chia sẻ:
Nhiệm vụ của Bệnh viện gồm có tổ chức cấp cứu, khám
bệnh, chữa bệnh, đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ
thuật, tổ chức nghiên cứu khoa học y học, phòng ngừa
bệnh, tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức
trong nước, quản lý kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ khác
do giám đốc bệnh viện đề xuất. Trong năm, đơn vị đã cử
cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên
khoa cấp II và các khóa đào tạo nâng cao,  đào tạo ngắn
hạn, hội thảo khoa học tại các đơn vị chuyên môn trong và
ngoài tỉnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa
khoa huyện Sơn Động sẽ tiếp tục cải
thiện các khoa, phòng, đầu tư, nâng cấp
vật chất, trang thiết bị y tế, ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý và
thanh toán bảo hiểm y tế, tăng cường cải
cách hành chính, triển khai thực hiện tốt
kế hoạch được đề ra. Đồng thời thu hút
nguồn nhân lực và nâng cao trình độ
chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ. Qua
đó, từng bước nâng cao chất lượng công
tác khám, chữa bệnh, phấn đấu thực hiện
đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.n
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Huyện sơn động

Cơ sở khám 
chữa bệnh uy tín 
của người dân 
địa phương
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Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang,
Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động đã vượt qua mọi khó khăn của một bệnh viện
tuyến huyện, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

ngô KHuyến



www.vccinews.com  63

Không ngừng nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được thành lập ngày
05/02/2010 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Chuyên khoa
Phụ sản Bắc Giang và Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa
tỉnh. Bệnh viện hiện là tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực
sản - phụ và nhi khoa với quy mô 650 giường bệnh, gồm
29 chuyên khoa. 

Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh
ủy, UBND, các sở, ban ngành và nhất là sự chỉ đạo trực
tiếp của Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện đã được đầu tư các trang

thiết bị y tế hiện đại, xứng tầm Bệnh viện
hạng I như: Hệ thống mổ tim, dàn máy phẫu
thuật nội soi, máy siêu âm Doppler 3D - 4D,
máy thở cao tần, máy lọc máu, máy xét
nghiệm sinh hóa, lồng ấp sơ sinh,… Đặc biệt,
từ tháng 9/2019, Bệnh viện đã đưa vào sử
dụng máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla
Magnetom Essenza Siemens cùng máy chụp
vú 3D Mammography thế hệ mới, đáp ứng
tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng
cao cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ngoài hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ,
hiện đại, một trong những điểm sáng của
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang là đội ngũ y,
bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.
Với phương châm: “Hài lòng của người bệnh
là sự tồn tại và phát triển của bệnh viện”,
Bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất
lượng khám, điều trị và thái độ phục vụ của
đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ
thông tin đã và đang được Bệnh viện triển khai hiệu quả
như: Hệ thống quản lý bệnh viện His-One, máy POS thanh
toán không dùng tiền mặt, bệnh án điện tử,... Hiện nay,
Bệnh viện đang triển khai Đề án khám, chữa bệnh từ xa
(Telehealth) giai đoạn 2020 - 2025 của Bộ Y tế. Qua đó,
giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiết
kiệm chi phí và giảm quá tải tuyến trên.

Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị
Là đơn vị tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực sản - phụ

- nhi khoa, nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán
và điều trị bệnh lý đã được Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
triển khai có hiệu quả như: Phẫu thuật cấp cứu hồi sức
thành công nhiều trường hợp bệnh nhân tiền sản giật
nặng, sản giật hội chứng Hellp (suy đa tạng trong tiền sản
giật nặng), biến chứng hôn mê do tiểu đường thai kỳ,... 

Bên cạnh đó, các kỹ thuật cao, chuyên sâu về hồi sức
cấp cứu nhi khoa và sơ sinh cũng được triển khai thành
công như: Kỹ thuật thay máu toàn phần ở trẻ vàng da nhân
não, mở màng phổi tối thiểu điều trị tràn dịch - tràn khí
màng phổi, bơm Surfactant theo phương pháp xâm nhập
tối thiểu (LISA),… Trong đó, việc triển khai kỹ thuật đặt
Longline có ý nghĩa lớn trong việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh
non tháng và các trẻ sơ sinh có bệnh lý nặng, giúp giảm tỷ
lệ tử vong và hạn chế tỷ lệ chuyển tuyến. 

Thống kê năm 2021, Khoa Sơ sinh của Bệnh viện đã
nuôi dưỡng được 760 trẻ sinh non (trong đó nhiều trẻ sinh

BệNH ViệN SẢN NHi BắC GiaNG

Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong
chẩn đoán và điều trị

Những năm qua, Bệnh viện Sản Nhi Bắc
Giang đã đổi mới toàn diện, trọng tâm là
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và
triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại
trong chẩn đoán và điều trị. Chất lượng
dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên,
đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức
khỏe của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

THái Dương

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và 
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

F



non cân nặng dưới 1000gr), 500 trẻ bị suy hô hấp, 450
trẻ vàng da bệnh lý, 350 trẻ viêm phổi và nhiều trẻ sơ
sinh mắc các bệnh lý khác.

Đặc biệt, với sự chuyển giao kỹ thuật từ các
chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
(Bệnh viện Phụ Sản Trung ương), từ đầu năm 2022,
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã triển khai kỹ thuật
thụ tinh trong ống nghiệm IVF chắp cánh ước mơ
làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng vô sinh - hiếm
muộn trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. 

Tới thời điểm hiện tại, Khoa Hỗ trợ sinh sản đã
chọc trứng được 24 ca, chuyển phôi IVF cho 19 cặp
vợ chồng vô sinh - hiếm muộn, trong đó 12 ca chuyển
phôi đã có thai và dự kiến sẽ đón em bé đầu tiên chào
đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
IVF vào đầu năm 2023. 

Bác sĩ CKII Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện
Sản Nhi Bắc Giang cho biết, để tiếp tục nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, thời gian tới, Bệnh viện sẽ
tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật
mới vào chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, nâng cao chất
lượng chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp và hiệu
quả. Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
cải tiến quy trình khám bệnh, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và quản
lý khám chữa bệnh,... Qua đó, không chỉ khẳng định
vị thế của Bệnh viện mà còn đáp ứng kỳ vọng của
người dân.n
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Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ
sinh sản Quốc gia chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống
nghiệm iVF cho đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

BệnH Viện ung Bướu tỉnH
Bắc giang

giúp người dân 
tiếp cận các dịch vụ 
y tế chất lượng cao
Những năm qua, Bệnh viện Ung
bướu tỉnh Bắc Giang luôn đi đầu
trong đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin vào
quy trình quản lý, khám, chữa
bệnh theo hướng đơn giản, tiện
ích. Thông qua đó giúp người
dân trên địa bàn tỉnh và khu vực
xung quanh được tiếp cận các kỹ
thuật, dịch vụ khám chữa bệnh
hiện đại, chất lượng cao.

Đốt u bằng vi sóng

F

Với những kết quả nổi bật nhờ liên tục đổi
mới, nâng cao thái độ phục vụ và chất lượng
chuyên môn, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã góp
phần không nhỏ vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức
khỏe, trở thành địa chỉ tin cậy, mang lại nhiều lợi
ích thiết thực cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
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B ệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang là đơn vị
chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, được thành
lập năm 2016 trên cơ sở sáp nhập Khoa Ung
bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh
viện Đa khoa TP.Bắc Giang. Bệnh viện chính

thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2017 với quy mô 100
giường bệnh và 113 cán bộ viên chức. Đến năm 2022,
Bệnh viện được giao chỉ tiêu 280 giường bệnh (260
giường kế hoạch, 20 giường xã hội hóa), nhưng thực tế số
giường thực kê là 389 giường, có 16 khoa phòng chuyên
môn và 221 cán bộ viên chức, trong đó số lượng có trình
độ sau đại học chiếm 30%, tăng 15% so với khi mới 
thành lập. 

Được sự quan tâm của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang và Sở Y
tế tỉnh, đến nay, Bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang

thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại, kỹ
thuật cao như: CT-Scanner, máy
chụp X- quang tuyến vú, hệ thống
xét nghiệm giải phẫu bệnh, máy
cộng hưởng từ, đốt u bằng vi sóng,
hệ thống xạ trị gia tốc, máy nội soi
tiêu hóa,… Trong đó, nổi bật là hệ
thống chụp cắt lớp vi tính, cộng
hưởng từ, hóa mô miễn dịch, sinh
thiết tức thì,… là những thiết bị hiện
đại bậc nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt
động, Bệnh viện thường xuyên nhận
được sự quan tâm hỗ trợ về chuyên
môn của các Bệnh viện tuyến Trung
ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh
viện Việt Đức, Bệnh viện K Trung
ương,… Đây là điều kiện thuận lợi để
Bệnh viện đào tạo và phát triển các

kỹ thuật mới, chuyên sâu.
Nhằm mang đến các dịch vụ tiện ích cho người dân,

Bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không
dùng tiền mặt như: Quẹt thẻ (POS) và mã QR-Code kết
nối trực tiếp với ngân hàng; chuyển khoản,... Ban lãnh
đạo Bệnh viện đã phân công nhiệm vụ chuyển đổi số,
thanh toán không dùng tiền mặt tới từng khoa/phòng,
đồng thời, triển khai tuyên truyền, vận động người bệnh,
người nhà bệnh nhân thực hiện. Bệnh viện cũng triển
khai kết nối trực tiếp phần mềm quản lý với ngân hàng
nhằm tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý
thanh toán.

Thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang sẽ
tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển, mục
tiêu trở thành bệnh viện đầu ngành về ung bướu trên địa
bàn. Đơn vị cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều kỹ

thuật chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện
đại, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận
các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên ngành tại địa
phương, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến
trên. Song để thực hiện mục tiêu và hướng đi
trên, Bệnh viện đang nỗ lực giải quyết bài
toán thiếu hụt đội ngũ cán bộ có trình độ
chuyên môn cao, kỹ năng, kinh nghiệm cũng
như đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho
phát triển chuyên sâu.

Với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực phấn
đấu không ngừng của tập thể cán bộ, y bác sĩ,
người lao động, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc
Giang đang bước đi vững chắc, là hạt nhân
đổi mới và phát triển của ngành Y tế tỉnh.
Nhờ đó, người bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang nói riêng và các địa phương lân cận nói
chung được sử dụng những dịch vụ y tế chất
lượng mà không phải chuyển tuyến, góp phần
giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện
tuyến trên.n

Bệnh viện Ung bướu tỉnh và Vietcombank Bắc Giang ký kết thỏa thuận
hợp tác thanh toán viện phí trực tuyến

Điều trị cho bệnh nhân



Ông có thể cho biết những dấu ấn nổi bật trong hoạt
động của vCb bắc Giang thời gian qua?

Thành quả ấn tượng của Chi nhánh trước hết được
khẳng định qua quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh:
Tính đến thời điểm ngày 30/11/2022, mạng lưới hoạt động
của Chi nhánh gồm 1 điểm giao dịch tại Trụ sở Chi nhánh
và 7 phòng giao dịch; 45 máy ATM và hơn 950 điểm chấp
nhận thẻ; tổng dư nợ đạt trên 13.300 tỷ đồng; huy động vốn
trên 10.500 tỷ đồng, doanh số Thanh toán quốc tế - tài trợ
thương mại (TTQT-TTTM) đạt trên 8,8 tỷ USD. Ba năm
liên tiếp (từ 2019 - 2021), VCB Bắc Giang đạt Chi nhánh
kinh doanh xuất sắc của hệ thống Vietcombank.

Đối với chuyển đổi số, những năm gần đây,
Vietcombank triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số để đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tháng 01/2020, VCB thực
hiện nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core banking);
tháng 7/2020, Vietcombank ra mắt dịch vụ Ngân hàng số
VCB Digibank trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao dịch
trực tuyến và thay thế cho các dịch vụ Internet banking và
Mobile banking trước đây. Tháng 6/2021, VCB ra mắt dịch
vụ Mở tài khoản trực tuyến với công nghệ đột phá, giúp
khách hàng mở tài khoản vào bất cứ thời điểm nào, tại bất
kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
Tháng 11/2021, VCB ra mắt dịch vụ ngân hàng số VCB
Digibiz dành cho khách hàng doanh nghiệp SME, giúp
doanh nghiệp có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, kể từ tháng 10/2020, Vietcombank đã được tỉnh
Bắc Giang lựa chọn là ngân hàng thương mại duy nhất triển
khai các kênh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt
trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tại bộ phận một
cửa các cấp. Vietcombank đã tích cực khẩn trương triển khai
đến toàn bộ các cấp từ sở, ngành đến các huyện, thành phố và
xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Đến nay, Vietcombank đã mở tài khoản cho gần 300 các
đơn vị công; đồng thời lắp đặt hệ thống thanh toán QRcode

cho toàn bộ các đơn vị để phục vụ người dân, doanh nghiệp
thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trên địa bàn
tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
của tỉnh và mang lại những lợi ích thiết thực cho các đơn vị
công, người dân, doanh nghiệp.

Về thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực
tuyến, tính từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/3/2023,
Vietcombank triển khai chương trình: “Thanh toán dịch vụ
công - Thuận tiện, dễ dàng - Trúng ngàn quà tặng” , quay số
trúng thưởng dành cho công dân, doanh nghiệp thanh toán
qua cổng dịch vụ công trực tuyến với tổng ngân sách
chương trình 300 triệu đồng. Theo đó, có nhiều giải thưởng
số hấp dẫn như: Điện thoại, máy tính bảng, loa bluetooth,
tai nghe bluetooth và giải đặc biệt là 01 chiếc xe máy
Yamaha Grande phiên bản Hybrid.

Đặc biệt, VCB Bắc Giang là đơn vị luôn tích cực tham gia
công tác an sinh xã hội tại địa phương, như: Xây dựng trường
học, ủng hộ người nghèo, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam
Anh hùng, xây nhà tình nghĩa,… với tổng số tiền (từ năm
2010 đến nay) trên 22 tỷ đồng. Nhiều công trình phúc lợi do
Vietcombank tài trợ đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu như:
Trường Mầm non xã Nghĩa Phương (Lục Nam), Trường Mầm
non xã Tuấn Mậu (Sơn Động); Trường THCS Biển Động (Lục
Ngạn), Trường PTDTBT THCS Sơn Hải (Lục Ngạn),…

Bên cạnh đó, năm 2021, trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19, VCB Bắc Giang đã chung tay và vận động
các chi nhánh trong hệ thống Vietcombank ủng hộ tỉnh Bắc
Giang với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi
suất, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo
chỉ đạo của ngân hàng nhà nước (nHnn) việt nam và
tỉnh bắc Giang, vCb bắc Giang sẽ tập trung vào những
nhiệm vụ trọng tâm nào?

Một là, cung cấp nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp
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Tiên phong trong chuyển đổi số 
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Ông Lê Hồng Tâm, Giám đốc VCB Bắc Giang phát biểu 
tại ngày hội chuyển đổi số

Sau 12 năm thành lập, Vietcombank Chi
nhánh Bắc Giang (VCB Bắc Giang) là chi
nhánh ngân hàng có quy mô lớn thứ 3 tại
tỉnh nhà và luôn khẳng định vị thế số 1 về
chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt,
đây là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi
số tại địa phương. Vietnam Business
Forum đã có cuộc phỏng vấn ông
Lê Hồng tâm - Giám đốc VCB Bắc Giang. 

Hà THànH



và người dân phát triển kinh tế, phấn đấu trở thành ngân
hàng có dư nợ cho vay cao nhất trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang. Tăng trưởng tín dụng, tập trung tăng tỷ trọng dư nợ
bán lẻ, tín dụng tại Phòng Giao dịch; gia tăng tài sản bảo
đảm trong tổng dư nợ; tăng trưởng tín dụng bán buôn gắn
với phát triển khách hàng và dịch vụ.

Hai là, tiếp tục truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi
suất tới rộng rãi khách hàng. Đồng thời, chủ động tư vấn,
tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn theo chương trình
hỗ trợ lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối
tượng khách hàng, đúng mục đích, thời hạn, mức hỗ trợ lãi
suất, nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, điều kiện hỗ trợ lãi suất và
các nội dung khác liên quan.

Ba là, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng
hiệu quả: Tiếp tục gia tăng quy mô tiền gửi không kỳ hạn
thông qua mở rộng cơ sở khách hàng, chuyển đổi mạnh mẽ
khách hàng giao dịch trên kênh số thông qua miễn, giảm
phí duy trì, miễn, giảm các phí giao dịch hàng ngày của
khách hàng trên kênh số.

Bốn là, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng theo
định hướng nâng cao chất lượng tín dụng và đẩy nhanh
tiến độ thu hồi nợ ngoại bảng.

Năm là, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo
hoạt động an toàn, tuân thủ các quy định của NHNN và
pháp luật.

vừa qua, nHnn việt nam ban hành các quyết định
điều chỉnh tăng lãi suất điều hành và các mức lãi suất đối
với loại tiền gửi dưới 6 tháng. Điều này đã tác động đến
quá trình khai thác và sử dụng vốn vay cho các khách
hàng của vCb bắc Giang như thế nào, thưa ông?

Vietcombank luôn điều hành lãi suất ở mức thấp hơn thị
trường và làm sao đảm bảo phù hợp với tình hình huy động
vốn của ngân hàng. Hiện nay, VCB Bắc Giang đã điều chỉnh
tăng lãi suất huy động, cho vay theo quy định của NHNN.
Tuy nhiên, để hỗ trợ khách hàng, VCB Bắc Giang điều chỉnh
tăng lãi suất theo chiều hướng tăng dần, không tăng đột biến,
tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng thích ứng với tình
hình mới. Vì vậy, dư nợ cho vay của Vietcombank vẫn tiếp
tục tăng trưởng, khách hàng có nhu cầu vay tăng cao vào
thời điểm cuối năm.

Ông có đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư,
kinh doanh tại tỉnh bắc Giang?

Trong những năm gần đây, môi trường kinh doanh của

tỉnh Bắc Giang được cải thiện khá nhiều, thể hiện qua việc
thu hút đầu tư của tỉnh rất tốt, nhất là vốn FDI đem lại giá trị
sản xuất công nghiệp tăng trưởng ngày càng cao. Lãnh đạo
tỉnh cởi mở, có những chính sách ưu tiên để tạo sức hút các
doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, thông qua hỗ trợ về cơ chế
chính sách, mặt bằng sản xuất và lao động.

trân trọng cảm ơn ông!
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VCB Bắc Giang ký kết hợp tác với 
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang 

VCB Bắc Giang hiện chiếm 70% thị
phần giao dịch trong tổng số khoảng
400 doanh nghiệp FDI đang hoạt động
tại Bắc Giang và đạt Chi nhánh kinh
doanh xuất sắc của hệ thống
Vietcombank toàn quốc. 



Ông có thể cho biết những dấu ấn trong đầu tư, phát
triển của PC bắc Giang năm 2022?

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Bắc Giang luôn nằm trong top
các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao nhất cả nước.
GRDP năm 2022 ước đạt 19,8% (gấp gần 2,5 lần bình quân
chung cả nước), cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 cả
nước. Theo đó, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn cũng tăng
cao, đặc biệt là nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp. Giai

đoạn 2017 – 2020, sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân
20,18%. Các năm 2021, 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề
của đại dịch Covid-19 nhưng sản lượng điện thương phẩm vẫn
tăng lần lượt là 10,17% và 17,47%. Sản lượng điện thương phẩm
năm 2016 là 2.430 triệu kWh, đến năm 2021 đã là 4.511 triệu
kWh và năm 2022 dự kiến đạt 5.300 triệu kWh.

Thời gian qua, ngành Điện nói chung, PC Bắc Giang nói
riêng chú trọng đầu tư hạ tầng. Nếu như năm 2016, trên địa bàn
Bắc Giang chỉ có 10 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng là
624MVA, 3.325 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng là
1.350MVA thì đến nay đã có 17 trạm biến áp 110kV với tổng
dung lượng là 1.618MVA, 5.636 trạm biến áp phân phối với
tổng dung lượng tăng lên 3.116MVA.

bắc Giang đang có sức cuốn hút mạnh mẽ các nhà đầu
tư, đặc biệt là doanh nghiệp fDi trong các lĩnh vực công
nghiệp, chế tạo máy, điện - điện tử,… rất cần sự cung cấp
ổn định điện năng để phát triển sản xuất. vậy PC bắc
Giang đã “đón đầu” xu hướng này như thế nào?

Để cung cấp điện ổn định cho phát triển sản xuất, đặc
biệt là doanh nghiệp FDI, PC Bắc Giang đã và đang triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp sau:

Một là, theo dõi chặt chẽ, bám sát làn sóng đầu tư vào
tỉnh Bắc Giang, chủ động nắm bắt thông tin nhu cầu sử
dụng điện theo từng năm, của từng khách hàng lớn, tại từng
khu vực trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều kênh thông tin
(thông tin về tình hình các nhà đầu tư đến với Bắc Giang; kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch của
tỉnh; trực tiếp từ khách hàng hiện có;...), tổng hợp nhu cầu
công suất, sản lượng điện sử dụng điện. 

Hai là, tổ chức rà soát, tính toán, đánh giá khả năng
cung cấp điện ổn định của lưới điện tại từng khu vực và đề
xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu
tư mới, cải tạo lưới điện phù hợp. 

Ba là, triển khai các giải pháp xây dựng lưới điện thông
minh để nâng cao chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện,
đặc biệt đối với các khu, cụm công nghiệp nhằm đảm bảo cấp
điện ổn định phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp.

Bốn là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian
tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với khách hàng, tư vấn cho
khách hàng các giải pháp quản lý vận hành đảm bảo sử dụng
điện an toàn, tiết kiệm.

PC bắc Giang có thông điệp gì gửi gắm đến các nhà đầu
tư, doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh bắc Giang,
thưa ông?

PC Bắc Giang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quý khách
hàng trong việc triển khai các giải pháp đầu tư, quản lý, cam
kết cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định với chất lượng, dịch
vụ ngày càng tốt hơn. Đó vừa là sứ mệnh và cũng là mối quan
tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
của PC Bắc Giang.
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Chú trọng đầu tư hạ tầng lưới điện 
phục vụ sản xuất công nghiệp
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Trên cơ sở nắm bắt, dự báo nhu cầu
sử dụng điện, Tổng Công ty Điện lực
miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc
Giang (PC Bắc Giang) đã chủ động
đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch, thu xếp nguồn vốn đầu tư, cải
tạo lưới điện kịp thời để đảm bảo nhu
cầu sử dụng điện cho sản xuất, đặc
biệt đối với công nghiệp. Phóng viên
đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn
bá sơn - Giám đốc PC Bắc Giang. 

Hà THànH

Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đánh
giá cao sự đóng góp của ngành Điện đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội địa phương



Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định với chất
lượng, dịch vụ ngày càng tốt hơn, PC Bắc Giang đề nghị quý
khách hàng phối hợp chặt chẽ với PC Bắc Giang nói riêng và
ngành Điện lực nói chung trong việc thực hiện các quy định
của pháp luật về lĩnh vực điện lực, đảm bảo hài hòa lợi ích
trong mua bán, sử dụng điện. Cụ thể: (i) Sử dụng điện an toàn,
tiết kiệm; (ii) đăng ký và sử dụng đúng công suất, sản lượng
điện đã đăng ký; (iii) thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý
vận hành, công tác thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng bảo trì, thay
thế vật tư - thiết bị điện; (iv) thực hiện xử lý đảm bảo theo
đúng quy định; (v) thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh phụ
tải và việc dừng, giảm mức sử dụng điện khi hệ thống điện
quốc gia thiếu nguồn,...

trân trọng cảm ơn ông!
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Giám đốc PC Bắc Giang kiểm tra trước khi đóng điện máy biến áp
T2 trạm biến áp Quang Châu 2 (Trạm kỹ thuật số) 

Ô ng Nguyễn Khang - Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp
Bắc Giang cho biết: Trong bối cảnh nền
kinh tế suy thoái; nhiều sản phẩm công
nghiệp, nông nghiệp đang ngày càng gia

tăng, Công ty đã nỗ lực kiện toàn công tác nhân sự và đưa
ra các giải pháp mang tính hữu hiệu cao.

Trong đó chú trọng sắp xếp, ổn định chuỗi cung ứng
trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể là hệ thống các đại lý. Cùng
với đó, đầu tư đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công
nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp. Điển hình như: Đưa
“Máy bay không người lái” vào phun thuốc bảo vệ thực
vật đối với cây lúa; đang nghiên cứu, lan tỏa sang các loại
cây chủ lực khác của tỉnh như cây vải, nhãn,…

Kết quả, sau thời gian ứng dụng, triển khai theo mô
hình mới, Công ty đã dần đi vào ổn định và giữ vững
được thương hiệu. Hệ thống đại lý ngày càng mở rộng,
chính sách bán hàng ngày càng được cải tiến,… Qua đó,
góp phần đảm bảo cung cấp kịp thời các loại vật tư cho
bà con nông dân với giá cả hợp lý.

Tổng Giám đốc Nguyễn Khang cũng đưa ra khuyến

cáo đối với bà con nông dân: Khi mua sản phẩm phục vụ
nông nghiệp ở bất kỳ đâu, cần xem kỹ địa chỉ, số lượng và
chất lượng trước khi mua. Chính những suy nghĩ và việc
làm thiết thực của Công ty đã và đang ngày càng tạo dựng
được uy tín cũng như thương hiệu trên cả nước.n

Mặc dù trên thị trường, các sản phẩm vật tư nông nghiệp
như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… khan hiếm, giá
cả tăng cao nhưng Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật
nông nghiệp Bắc Giang vẫn đảm bảo đầy đủ, đúng chất
lượng và giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người
dân. Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đầu tư, đổi
mới ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy xây dựng

nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Hà THànH

Đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, Công ty
đã đưa ứng dụng công nghệ 4.0 máy bay không người lái

vào phát triển nông nghiệp

Ông Nguyễn Khang – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang

công ty cổ pHần Vật tư Kỹ tHuật nông ngHiệp Bắc giang

Nỗ lực khẳng định thương hiệu 



tăng cường kết nối, khai
thác tiềm năng du lịch

Lãnh đạo tỉnh và các cấp, các
ngành chức năng liên quan đến
phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang
đều có chung quan điểm: “Tập
trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ
tầng, sản phẩm du lịch, kết nối và
đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
quảng bá về du lịch, khai thác hiệu
quả tiềm năng du lịch sườn Tây
núi Yên Tử”.

Ngay sau đại dịch Covid-19
được kiểm soát, để thu hút du
khách đến Bắc Giang nhiều hơn, từ
cuối năm 2021 đến nay, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) tỉnh Bắc Giang phối
hợp với các địa phương tổ chức
nhiều hội thảo liên kết phát triển du
lịch vùng Tây Yên Tử, nghiên cứu
xây dựng các sản phẩm du lịch đặc

trưng. Các hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản
lý, doanh nghiệp lữ hành có uy tín đã gợi mở cho tỉnh nhiều giải
pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch. Sau hội thảo đã có
nhiều doanh nghiệp lữ hành về tỉnh khảo sát, xây dựng tour, tuyến.
Từ ngày 01/8 đến 31/10/2022, Liên minh Du lịch hành trình tâm
linh (chủ yếu là các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội) triển khai
chương trình “Theo dấu chân Phật Hoàng”. Các đơn vị đã đưa một
số đoàn khách đến tham quan, vãn cảnh, trải nghiệm.

Đặc biệt, giữa tháng 8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3
tỉnh Quảng Ninh - Bắc Giang - Hải Dương, giai đoạn 2022 - 2025
trong nhiều lĩnh vực. Theo ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở
VHTTDL, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, hiện
nay, đơn vị đang tích cực phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Hải
Dương và Quảng Ninh tham mưu chương trình ký hợp tác thỏa
thuận phát triển du lịch giữa 3 tỉnh. Đồng thời, tổ chức tọa đàm
giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ du lịch, xây dựng chương trình du lịch với định hướng
“Một hành trình, ba điểm đến”; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm
trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành 5
không gian du lịch chủ yếu, trong đó có không gian du lịch Tây
Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các
Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử”; phục dựng các điểm di
tích “Theo dấu chân Phật Hoàng” và không gian du lịch sinh
thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với du lịch golf. Xây
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Công ty Cổ phần DịCh vụ tây yên tử

Cùng địa phương đẩy mạnh liên kết 
phát triển du lịch

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Nghị quyết số 112-NQ/TU ngày
15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Bắc Giang về phát triển du
lịch giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030 xác định phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế
quan trọng và ngày càng chiếm tỷ
trọng cao trong cơ cấu kinh tế của
tỉnh. Xác định vai trò, trọng trách
của một đơn vị đầu tư vào dịch vụ
du lịch, Công ty Cổ phần Dịch vụ
Tây Yên Tử đã đưa ra nhiều ý tưởng
thiết thực và tích cực chủ động cùng
địa phương đẩy mạnh kết nối và
phát triển du lịch tỉnh nhà theo
hướng hiệu quả, bền vững.

Hà THànH

Lễ ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Hải Dương



dựng, phát triển “Du lịch Tây Yên Tử” thành thương hiệu du
lịch của Bắc Giang. Theo dự thảo Đề án phục dựng “Con
đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử” do Sở VHTTDL tham mưu xây dựng dài
khoảng 95 km trải dài trên địa bàn 3 huyện: Lục Nam, Sơn
Động và Yên Dũng. Không gian của con đường từ chùa Vĩnh
Nghiêm đến các điểm như chùa Hòn Tháp, đền Quan Tuần,
chùa Hóa, chùa Rào, đền Bà Chúa, chùa Đám Trì, thác Giót,
suối nước Vàng (Lục Nam); chùa Đồng (Yên Tử, Quảng
Ninh). Đây được cho là con đường bộ hành tâm linh độc đáo
nhất tại Việt Nam, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch
đặc biệt gắn với vùng đất thiêng Tây Yên Tử.

Cùng với đẩy mạnh liên kết, từ nay đến năm 2025, UBND tỉnh
chỉ đạo tập trung mở rộng, nâng cấp đường tỉnh 293; phối hợp với
tỉnh Quảng Ninh xây dựng tuyến đường nối từ thị trấn Tây Yên Tử
(Sơn Động) đến TP.Hạ Long. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
đầu tư, phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch. Với sự quan tâm
đầu tư của các cấp, ngành, địa phương cùng sự tham gia tích cực
của doanh nghiệp, lĩnh vực “công nghiệp không khói” của tỉnh tiếp
tục có nhiều khởi sắc, góp phần làm thay đổi diện mạo các địa
phương, tạo việc làm, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế
- xã hội (KT - XH) giữa Bắc Giang với các vùng lân cận.

Phục hưng văn hóa vật thể và phi vật thể
Việc triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương, nghị

quyết, đề án quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, quy hoạch phát triển thị
trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 sẽ
góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn huyện Sơn
Động, đặc biệt thúc đẩy các dự án khảo sát, đầu tư phát triển và khai
thác tiềm năng du lịch. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Giám đốc vận
hành Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử chia sẻ: Công ty
đã thực hiện thành công Dự án Tây Yên Tử ở giai đoạn 1. Nhờ có
sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang,
các cấp, các ngành liên quan và huyện Sơn Động nên các thủ tục
pháp lý đã nhanh chóng được hoàn tất để thực hiện dự án với tốc
độ ấn tượng so với các dự án khác. Cụ thể, các hạng mục công trình
được xây dựng, đưa vào vận hành phục vụ đắc lực nhu cầu của du

khách trong, ngoài tỉnh và quốc tế đến thưởng
ngoạn. Trong đó có hạng mục chính là cáp treo để
đi từ khu vực chùa Hạ lên chùa Thượng và sau đó
khách tiếp tục đi bộ hành hương lên đến chùa
Đồng; cùng một số hạng mục công trình, cảnh quan
hiện hữu của giai đoạn 1 sử dụng chừng 15 - 16ha
(chỉ bằng 1/10 của tổng quy mô dự án được chấp
thuận là 136ha).

Điểm nhấn khá ấn tượng là ngay khi đưa vào
vận hành năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức
“Tuần lễ văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Giang” tại Tây
Yên Tử ở cấp tỉnh và đón khoảng 150 nghìn lượt
khách đến tham quan. Bước sang năm 2020, do
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy chỉ mới
hoạt động trong 05 ngày (từ mùng 2 - 6 Tết), Tây
Yên Tử đã đón lượng khách bằng 1/2 năm 2019.
Tính riêng ngày 6 Tết, đã có khoảng 8 nghìn lượt
người đi cáp treo và tổng lượng khách trong ngày
lên tới khoảng 10 nghìn lượt người.

Tái khởi động du lịch ngay sau đại dịch, nhờ
nỗ lực phấn đấu và kết nối với các công ty lữ hành

trong nước, kể từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đến nay,
Công ty đã đón được gần 100.000 lượt khách, trong đó tính riêng
dịp Tết Nguyên đán đón khoảng trên 50.000 lượt khách đến thăm
quan. Công ty cũng đang lên kế hoạch cụ thể và tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực như: Phối hợp với các cơ quan của tỉnh để
chuẩn bị tổ chức Lễ Khai hội và khai mạc Tuần văn hóa du lịch
Bắc Giang năm 2023 (quy mô cấp tỉnh) tại Khu du lịch; ban hành
chính sách kích cầu du lịch; chỉnh trang hệ thống cảnh quan và
các công trình dịch vụ,… để phấn đấu đón khoảng 300.000 lượt
khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Những hoạt
động này nhằm hiện thực hóa mong muốn của lãnh đạo tỉnh và
các cấp, các ngành chức năng cũng như kỳ vọng của lãnh đạo
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử là phục hưng văn hóa vật
thể và phi vật thể; tạo sức cuốn hút mạnh mẽ du khách thập
phương đến trải nghiệm, thưởng ngoạn, chiêm bái. Mục tiêu của
Khu du lịch đến năm 2030 sẽ thu hút được 2,5 triệu lượt du khách. 

Bà Ngân cũng chia sẻ thêm về những ý tưởng thực hiện
cho giai đoạn 2, gồm các hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng sinh
thái, khu Công viên kỳ quan Phật giáo thế giới và Việt Nam,
các khu dịch vụ (ăn uống, mua sắm, trải nghiệm văn hóa bản
địa, nghệ thuật,…) nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của du
khách đến đây nghỉ dưỡng cuối tuần. Hơn nữa, Công ty đang
tích cực thu thập các dữ liệu văn hóa bản địa để phục hưng và
phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc. Kết hợp cùng các hạng
mục tâm linh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dự án vẫn đặt
trọng tâm là tái hiện mang tính kết tinh “Con đường hoằng
dương Phật pháp” và “Lan tỏa dấu ấn Phật hoàng Trần Nhân
Tông” theo đúng những gợi mở của các nhà nghiên cứu khoa
học lịch sử, chuyên gia du lịch, quản lý kinh tế,… tại Hội nghị
khoa học tư vấn, phản biện “Đề án phục dựng con đường
hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Thiền phái Trúc Lâm
Yên Tử, giai đoạn 2022 - 2030” trong tháng 9/2022 vừa qua.

Bên cạnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ tổng thể
đề án Tây Yên Tử đã được phê duyệt, Công ty rất mong sự quan
tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, huyện
Sơn Động cũng như các cơ quan chức năng nhằm khai thác hiệu
quả tiềm năng du lịch, sản vật và văn hóa bản địa vốn có của
đồng bào các dân tộc nơi đây.n
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Du khách thập phương dự Lễ hội Tây Yên Tử 



enhancing connectivity, unlocking tourism
potential

Provincial and local tourism authorities in Bac Giang
province share the same view on “Focusing investment on
infrastructure, tourism products, tourism connection and
promotion; speeding up communications on tourism
promotion; effectively tapping tourism potential on the
western side of Yen Tu Mountain.”

As soon as the COVID-19 pandemic was contained, in
order to attract more tourists to Bac Giang, the Department of
Culture, Sports and Tourism of Bac Giang province
coordinated with localities to organize many seminars to
develop tourism in the western Yen Tu region, and researched
and developed outstanding tourism products since late 2021.
These workshops were attended by many experts, officials, and
reputable travel businesses which put forth many solutions to
boost investment in tourism development. After each

gathering, many travel operators returned to the province to
survey and build tours and routes. From August 1 to October
31, 2022, the Spiritual Journey Tourism Alliance, mainly
membered by Hanoi-based travel agencies, launched the
"Following the Buddha Emperor's Footsteps" Program. Tour
operators have brought travelers to visit, sightsee and
experience the landscape.

Particularly, in mid-August 2022, the Provincial People's
Committee launched a plan to carry out measures to foster
regional linkage of Quang Ninh, Bac Giang and Hai Duong in
many fields in 2022 - 2025. Mr. Tran Minh Ha, Director of the
Bac Giang Department of Culture, Sports and Tourism,
Deputy Director of the Bac Giang Tourism Development
Steering Committee, said that the department is currently
actively coordinating with the Departments of Culture, Sports
and Tourism of Hai Duong and Quang Ninh provinces to
advise on the tourism development cooperation program for
three provinces. At the same time, the department organized
seminars between authorities and tourism service firms to
develop the “One journey, three destinations” tourism
program, and coordinated and exchanged experiences in
training tourism human resources.

Bac Giang province will strive to create five main tourist
spaces by 2025, including the Tay Yen Tu tourism space
linked to the “Journey to enlighten Buddha teachings of
Buddhist ancestors of the Truc Lam Yen Tu Zen sect” and
restoring "Following the Buddha Emperor's Footprints” relic
sites and space for eco-tourism, leisure tourism and
entertainment associated with golfing tourism. The province
will build and develop “Tay Yen Tu tourism" into a tourism
brand of Bac Giang. According to the draft project on
restoration of “Journey to enlighten Buddha teachings of
Buddhist ancestors of the Truc Lam Yen Tu Zen sect”
consulted by the Department of Culture, Sports and Tourism,
a 95-km long journey will be built along three districts of Luc
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WORKING TOGETHER TO BOOST TOURISM       
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Resolution 112-NQ/TU dated June 15, 2021 of the Executive Board of the Bac Giang
Provincial Party Committee on tourism development in 2021 - 2025 defines that
tourism will be developed into an increasingly important economic sector and occupy
an increasing share in local economic structure by 2030. As a responsible tourism
services company, Tay Yen Tu Services Joint Stock Company has adopted many
practical and active ideas and cooperated with the province to boost effective and
sustainable tourism connection and development.

Ha THanH

Tay Yen Tu cable car system



Nam, Son Dong and Yen Dung.
The space of the journey from
Vinh Nghiem Pagoda to Hon
Thap Pagoda, Quan Tuan
Temple, Hoa Pagoda, Rao
Pagoda, Ba Chua Temple, Dam
Tri Pagoda, Giot Waterfall, Vang
Brook (Luc Nam) and Dong
Pagoda (Yen Tu, Quang Ninh
province). This is reportedly the
most unique spiritual pilgrimage
in Vietnam and helps create a
special tourism product linked to
the sacred land of Tay Yen Tu.

In addition to strengthening connectivity, from now to
2025, the Provincial People's Committee will direct focus on
expanding and upgrading Provincial Road 293; coordinate
with Quang Ninh province to build a road to connect Tay Yen
Tu Town (Son Dong) with Ha Long City; and formulate
investment support mechanisms and policies for tourism
infrastructure development. With the support of all-tier
government and localities and the active participation of
businesses, Bac Giang province’s hospitality industry will
continue to thrive, contribute more to local development,
generate more jobs and open up opportunities for cooperation
and investment in socioeconomic development between Bac
Giang and neighboring localities.

tangible and intangible cultural renaissance
Carrying out this project in line with guidelines,

resolutions and tourism development plan of Bac Giang
province in 2021 - 2025 and to 2030, and Yen Tu development
plan of Son Dong district, Bac Giang province to 2035, will
help boost socioeconomic development in Son Dong district,
especially tourism development investment projects. Ms.
Nguyen Thi Kim Ngan, Operation Director of Tay Yen Tu
Spiritual - Ecological Tourist Area, said that Tay Yen Tu
Services Joint Stock Company successfully implemented the
first phase of Tay Yen Tu Project. With the support and
assistance of all relevant bodies of Bac Giang province and Son
Dong district, legal procedures were completed for the project
much more quickly than other projects. Specifically, the
company built and operated major items to effectively serve
domestic and foreign tourists, including the cable car from Ha
(Lower) Pagoda to Thuong (Upper) Pagoda, a walking
pilgrimage to Dong Pagoda and several scenic landscapes
covering 15-16 ha in the first phase (accounting for only 10%
of the total approved area of 136ha).

As soon as the project was put into operation in 2019, Bac
Giang province launched “Bac Giang Culture and Tourism

Week” in Tay Yen Tu and
welcomed about 150,000 visitors.
In 2020, due to the COVID-19
pandemic, although it was open
in just five days (from the 2nd to
the 6th days of the first month of
the Lunar Year), Tay Yen Tu
welcomed up to 75,000 visitors.
On the last open day alone,
about 8,000 people experienced
the cable car and 10,000 people
visited the site.

Tourism was restarted as
soon as the pandemic was contained. With the effort and
cooperation of domestic travel agencies, the company served
nearly 100,000 visitors in 2022, including over 50,000 people
during the weeklong Lunar New Year holiday. The company is
also making detailed plans to organize many practical
activities like coordinating with provincial agencies to prepare
for the opening ceremony of the Bac Giang Culture and
Tourism Week Festival 2023 in Tay Yen Tu tourist area;
launching tourism stimulus policies; and embellishing
landscapes and service facilities to serve 300,000 visitors
during the Lunar New Year of the Rabbit in 2023. These
activities will help realize aspirations of local authorities and
Tay Yen Tu Services Joint Stock Company of reviving the
"tangible and intangible" culture; and strongly attract tourists
from all over the world to experience and sightsee. The tourist
area aims to attract 2.5 million visitors by 2030.

She also revealed ideas for the second phase, including eco-
resort, World and Vietnam Buddhist Wonder Park, service
areas (food and drink, shopping, local cultural and art
experiences) for diverse demands of tourists seeking weekend
getaways. Moreover, the company is actively collecting
indigenous cultural data to revive and promote unique
cultural values. Combined with the spiritual artifacts of the
Unified Buddhist Sangha of Vietnam, the project also focuses
on crystallized reproduction of the "Journey of Enlightening
Dharma Rituals" and "Dispersing imprints of Buddha
Emperor Tran Nhan Tong" as suggested by historians, tourism
experts and economists at the scientific workshop on
consulting and criticizing the "Project of restoring the Journey
of enlightening Buddha teachings of Buddhist ancestors of the
Truc Lam Yen Tu Zen sect in 2022 - 2030” in September 2022.

While striving to complete the Tay Yen Tu project on
schedule, the company hopes for more support and
assistance from Bac Giang and Son Dong authorities, as
well as other stakeholders to effectively untap existing
tourism potential, local products and indigenous cultures of
local ethnic groups.n

www.vccinews.com  73

        DEVELOPMENT LINKS

Bac Giang spends VND60 billion upgrading 
provincial road 293 to Tay Yen Tu tourist site



“Có đức mặc sức mà ăn”
Bà Ngô Thị Ninh sinh ra trong gia đình thuần nông

tại Bắc Ninh nên từ nhỏ luôn ý thức vươn lên để thoát
khỏi cảnh đồng ruộng. Tốt nghiệp cấp 3, bà theo học
ngành kế toán của Trường trung cấp Thương nghiệp và
nhận công tác tại Sở Thương nghiệp tỉnh Hà Bắc (cũ) sau
khi ra trường. Bà xây dựng gia đình và lập nghiệp tại thị
xã (nay là thành phố) Bắc Giang từ đó. 

Giai đoạn cuối thập niên 80, đất nước bước vào những
năm đầu đổi mới, nền kinh tế
thị trường bắt đầu hình thành.
Là người nhanh nhạy, lại có
kinh nghiệm trong lĩnh vực
thương mại, dịch vụ, năm 1990
bà Ninh quyết định nghỉ việc ở
cơ quan nhà nước để làm kinh
doanh. Bước đầu, bà đăng ký hộ
kinh doanh cá thể, nhập các
nhu yếu phẩm như giày dép, xà
phòng, nước mắm, muối, mỳ
tôm,... đưa về vùng nông thôn,
vùng cao trong tỉnh bán.

Bà Ninh tâm sự: “Những
ngày đầu chưa có kinh nghiệm,
thiếu vốn, ít khách hàng,... nên
công việc không mấy thuận lợi.
Không nản chí, tôi vừa tự học
làm kinh doanh, vừa kiên nhẫn
tìm thị trường và nhà cung ứng.
Chồng tôi công tác trong ngành

công an, nên có thời điểm hai vợ chồng cứ biền biệt cả
tháng mới gặp mặt.”

Từng bước một, bà Ninh vượt qua những thách thức
ban đầu. Bà là người tiên phong bán buôn thu tiền ngay
và hạ giá sản phẩm (trong khi các nhà phân phối trong
tỉnh cho trả chậm nhưng lấy giá cao hơn). “Ít vốn nên tôi
nghĩ cách lấy ngắn nuôi dài để có vốn quay vòng và tránh
rủi ro”, bà chia sẻ.

Khi đất nước mở cửa hội nhập, các thương hiệu nước
ngoài đặt chân đến thị trường
Việt Nam và tìm kiếm đối tác
phân phối sản phẩm đã mở ra cơ
hội bứt phá cho bà Ninh. Năm
2000, bà chính thức ký kết hợp
đồng phân phối sản phẩm sữa
Cô gái Hà Lan của Công ty
Friesland Campina Việt Nam.

Với sự lớn mạnh không
ngừng, năm 2007 bà Ngô Thị
Ninh thành lập Công ty TNHH
Thương mại và Dịch vụ Dũng
Tiến và liên tục trở thành nhà
phân phối của hàng loạt thương
hiệu nổi tiếng trong và ngoài
nước, như: Mondelez Kinh Đô
(năm 2007); Massan (năm
2011); Anco - Anco Family Food
(năm 2014); OKIFood (năm
2015); Diana Unicharm (năm
2016),…
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Doanh nhân ngô thị ninh

Kinh doanh gắn với
trách nhiệm xã hội
Bằng tinh thần không ngừng nỗ lực,
doanh nhân Ngô Thị Ninh đã đưa Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Tiến

từ một hộ kinh doanh nhỏ trở thành nhà
phân phối hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu

dùng tại Bắc Giang. Đáng trân trọng hơn, với
tâm niệm: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng

mình”, nữ doanh nhân luôn chia sẻ với cộng đồng,
gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

nguyễn ngọc Tùng

Doanh nhân Ngô Thị Ninh,
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại

và Dịch vụ Dũng Tiến

“Đối với thị trường: Cung cấp sản
phẩm đảm bảo chất lượng, dịch vụ
hoàn hảo; Đối với đối tác: Đề cao

tinh thần hợp tác, tin cậy cùng
phát triển và thịnh vượng; Đối với
nhân viên: Xây dựng môi trường

làm việc năng động, sáng tạo, công
bằng; Đối với xã hội: Hài hòa lợi
ích giữa doanh nghiệp và xã hội;
tích cực đóng góp phát triển địa
phương” - quan điểm phát triển

bền vững của Dũng Tiến.



Công ty Dũng Tiến cũng đầu tư xây dựng trụ sở, kho
quy mô (tại Cụm công nghiệp Thọ Xương, thành phố Bắc
Giang), cùng hệ thống xe vận tải, đội ngũ nhân viên thị
trường,… Với những nỗ lực này, Công ty luôn đáp ứng
tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là ở vùng sâu,
vùng xa, vùng cao trong tỉnh. 

Hơn ba thập kỷ đã qua, từ một hộ kinh doanh quy mô
nhỏ lẻ, người phụ nữ giàu bản lĩnh Ngô Thị Ninh đã xây
dựng nên một doanh nghiệp phân phối hàng đầu, có sức
ảnh hưởng trên thị trường hàng tiêu dùng tại tỉnh Bắc
Giang. Điều bà tâm đắc nhất là việc luôn được đối tác tin
tưởng, người tiêu dùng ủng hộ. Đặc biệt, tài sản lớn của
bà là sự gắn bó của đội ngũ nhân viên, hiện Công ty đang
tạo việc làm ổn định cho hơn 200 người lao động địa
phương, với không ít người đã có trên 20 năm cống hiến.

Công ty Dũng Tiến luôn đề cao chữ tín trong kinh
doanh với chất lượng, giá cả hợp lý. “Có đức mặc sức mà
ăn”, đó là phương châm xuyên suốt trên con đường kinh
doanh của Giám đốc Ngô Thị Ninh. 

sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
Nỗ lực phát triển bền vững, Công ty Dũng Tiến luôn

chú trọng chăm lo, đào tạo đội ngũ nhân sự ổn định,
đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.
Toàn bộ nhân viên ngoài chế độ lương, thưởng, bảo hiểm
xã hội,… vẫn được tặng thưởng nhân dịp lễ, tết hoặc đi
du lịch. Đặc biệt đầu năm 2023, Công ty sẽ tổ chức tặng
quà cho nhân viên có thâm niên 5 - 10 - 15 - 20 năm.

Giám đốc Ngô Thị Ninh cho rằng sự phát triển của
doanh nghiệp đó là may mắn được xã hội giúp sức. Khi đã
thành công, sự may mắn đó cần được sẻ chia, lan tỏa mới
nhiều ý nghĩa.

“Thành quả của tôi hôm nay là đóng góp chung của
tất cả thành viên Công ty và tôi rất trân trọng điều đó.
Bản thân từng trải qua gian khó để lập nghiệp nên với
những hoàn cảnh khó khăn, tôi như thấy mình của hơn

30 năm trước. Vì thế, Công ty Dũng Tiến luôn là mái nhà
chung tạo nguồn thu nhập cho nhiều gia đình và luôn có
trách nhiệm với cộng đồng”, bà Ninh tâm sự. 

Bên cạnh kinh doanh, Công ty Dũng Tiến cũng luôn
song hành với công tác thiện nguyện, là “địa chỉ đỏ”
thường xuyên tham gia các chương trình an sinh xã hội
tại địa phương. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”,
tâm niệm đó luôn là nét văn hóa mà Dũng Tiến và Giám
đốc Ngô Thị Ninh không ngừng vun đắp. 

“Bố mẹ thường ước ao con cái thành đạt để giúp đỡ
gia đình và mọi người xung quanh. Giờ mình chưa phải là
giàu có, nhưng đóng góp đôi chút cho xã hội cũng là niềm
vui lớn. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích
để có phép màu giúp đỡ tất cả, nhưng bản thân tôi sẽ luôn
cố gắng để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng”,
doanh nhân Ngô Thị Ninh bày tỏ.n
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Đến nay, tài sản lớn nhất của Công ty Dũng Tiến là sự đoàn kết, gắn bó, cống hiến của đội ngũ nhân viên

Không chỉ giỏi trên thương trường,
doanh nhân Ngô Thị Ninh cùng lúc
sắm tròn nhiều vai: Làm vợ, làm
mẹ, cáng đáng công việc gia đình
nội ngoại,… đồng thời, đảm bảo đời
sống người lao động. Đến nay, điều
bà cảm thấy tự hào và hạnh phúc
nhất vẫn là sự trọn vẹn của gia
đình. Đặc biệt, hai cậu con trai đã
trưởng thành và đều nối nghiệp
kinh doanh của mẹ.



Kiến tạo diện mạo đô thị văn
minh

Với vị trí vùng đô thị, công nghiệp,
thương mại, dịch vụ phía Tây Nam tỉnh
Bắc Giang, huyện Việt Yên là cửa ngõ
đầu mối giao thông cấp vùng có vai trò
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. Khai thác các tiềm năng, lợi
thế này, huyện đã và đang phát triển
mạnh các lĩnh vực: Công nghiệp, dịch
vụ, đô thị,… Nhờ đó, thu hút lượng lớn
chuyên gia, doanh nhân, người lao
động đến làm việc, sinh sống, gia tăng
nhu cầu về nhà ở. 

Song song với đó, những năm gần
đây, hạ tầng giao thông tại huyện đã
không ngừng được đầu tư, phát triển,
giúp kết nối thông suốt với các địa
phương trong vùng, nhất là thủ đô Hà
Nội. Bộ mặt đô thị của địa phương cũng
chuyển biến mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng
cơ sở, cảnh quan, đời sống, thu nhập của
nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Với quyết tâm nâng tầm Việt Yên,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã
ban hành Nghị quyết số 162-NQ/TU
ngày 10/9/2021 về xây dựng và phát
triển huyện Việt Yên trở thành thị xã
vào năm 2025. Huyện đang tập trung
quy hoạch, tạo tiền đề phát triển kinh tế
đô thị, đồng thời bố trí quỹ đất tối ưu
cho công trình công cộng, hạ tầng xã
hội, phát triển đô thị.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty
TNHH Bất động sản Việt Yên đã triển
khai dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích
Động (huyện Việt Yên). Dự án có quy
mô diện tích 30,1ha, tổng mức đầu tư là
486.587, 84 tỷ đồng. Thời gian thực
hiện dự án là 69 tháng, từ Quý I/2022
đến Quý III/2025.

Thị trấn Bích Động được quy hoạch
là trung tâm đô thị, dịch vụ, với các khu
đô thị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát
triển trong giai đoạn mới của thị xã Việt
Yên tương lai. Do vậy, mục tiêu của dự
án là xây dựng một khu đô thị quy mô,
hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật,
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Dự án Khu đô thị mới thị
trấn Bích Động, huyện
Việt Yên (Bắc Giang) do
Công ty TNHH Bất động
sản Việt Yên làm chủ đầu
tư. Với mục tiêu hình
thành một khu đô thị
hiện đại, có cảnh quan
đẹp và cơ sở hạ tầng đồng
bộ, dự án góp phần phát
triển đô thị và xây dựng
Việt Yên trở thành thị xã
trong thời gian tới.

ngọc Tùng 

Khu đô thị mới thị trấn Bích Động với mục tiêu kiến tạo sự phồn vinh và nâng tầm giá trị cuộc sống, 
sẽ là một khu đô thị hiện đại, quy mô, thiết kế bài bản, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng



nhiều tiện ích văn minh, đặc biệt là có môi trường cảnh quan
đẹp, tiêu biểu tại huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang
nói chung. Qua đó, không chỉ cung cấp cho thị trường những
sản phẩm tốt nhất mà còn góp phần đáp ứng yêu cầu phát
triển và nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao.

Đặc biệt, huyện chủ trương phát triển đô thị theo hướng
đồng bộ, hạn chế việc phân lô, bán nền; tập trung xây dựng
các khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đẹp, hiện đại,
cảnh quan tốt,... Đây chính là tiềm năng và cơ hội để nhà đầu
tư tìm hiểu, tham gia thực hiện dự án.

Đảm bảo thực hiện hiệu quả dự án
Đại diện Công ty TNHH Bất động sản Việt Yên cho biết:

Theo hợp đồng dự án, địa phương sẽ thực hiện giải phóng
mặt bằng (GPMB) và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư
trong Quý IV/2022. Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Giang đã trình
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi mục đích sử
dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp để Bộ xem xét, trình
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tuy nhiên, đây là quy trình cần nhiều thời gian để thẩm
định, phê duyệt nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự
án. Do đó, Công ty đã kiến nghị và được UBND tỉnh đồng ý,
giao UBND huyện Việt Yên bổ sung phụ lục hợp đồng điều
chỉnh tiến độ GPMB đến hết Quý II/2023.

Thời gian tới, Công ty sẽ chủ động kết nối thông tin liên
lạc với các cơ quan, đơn vị liên quan và các cấp chính quyền
địa phương nhằm phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng
mắc phát sinh, thống nhất phương án thực hiện GPMB, tuân
thủ theo quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất. Đồng thời, triển khai các bước khảo sát, đo,
vẽ, lập bản đồ giải thửa, quy chủ thống kê, kiểm soát nguồn
gốc đất chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất khi đủ điều kiện.

Đặc biệt, không chỉ đáp ứng kịp thời về tài chính theo
tiến độ và quy định trong hợp đồng dự án, Công ty cũng sẽ
quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh, thăm hỏi đối
tượng chính sách, người cao tuổi và tham gia tài trợ các
chương trình xã hội hóa tại địa phương.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm, tỉnh Bắc Giang nói
chung và huyện Việt Yên nói riêng đang là điểm đến được
nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn. Bên cạnh lợi
thế về vị trí địa lý, sức hấp dẫn của địa phương còn đến từ
những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, thuận lợi;
quyết tâm cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh. Sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp
chính quyền và ban, ngành đã và đang tạo điều kiện tốt nhất
cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, Khu đô thị mới thị trấn Bích Động là dự án lớn
trên địa bàn huyện Việt Yên. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của
các cấp chính quyền, ban ngành từ tỉnh đến huyện và thị trấn
Bích Động, dự án sẽ sớm được triển khai và đảm bảo tiến độ
theo cam kết, góp phần nâng tầm thị xã Việt Yên tương lai.n
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Công ty TNHH Bất động sản Việt Yên
đang nỗ lực trở thành doanh nghiệp hàng
đầu về đầu tư và kinh doanh dịch vụ bất
động sản tại Bắc Giang; là lựa chọn số một
của khách hàng cũng như chủ đầu tư về
năng lực cung cấp các sản phẩm liên quan
đến bất động sản, nhà ở.

BICH DONG NEW URBAN AREA

Elevating the Class of
Future Viet Yen Town

Bich Dong New Urban Area, located
in Bich Dong town, Viet Yen district,
Bac Giang province, is invested by
Viet Yen Real Estate Company
Limited. With the goal of forming a
modern urban area, with beautiful
landscape and synchronous
infrastructure, the project helps
advance urban development and
build Viet Yen into an urban town in
the coming time.

NGOC TUNG 

Creating an elegant urban look
Located in an urban, industrial, commercial and

service area in the southwest of Bac Giang province,
Viet Yen district is a regional transport hub that is
important to promote the province's socioeconomic
development. Tapping these potential advantages, F
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the district has strongly
developed industry, services and
urban areas. As a result, the
locality has attracted a large
number of experts,
entrepreneurs and migrant
workers to live and work,
resulting in rising demand for
housing.

Besides, in recent years, the
local transport infrastructure
has been continuously invested
and developed to form smooth
connectivity with other
localities in the region, especially Hanoi. The urban face
has also changed dramatically, infrastructure system,
landscape, and people's income have improved markedly.

Determined to uplift the position of Viet Yen district,
the Standing Board of Bac Giang Provincial Party
Committee issued Resolution 162-NQ/TU dated
September 10, 2021 on Viet Yen district construction and
development into a town by 2025. The district is focusing
on planning, creating a premise for urban economic
development, and at the same time, arranging the optimal
land fund for public works, social infrastructure and
urban development.

Grasping this trend, Viet Yen Real Estate Co., Ltd. has
carried out Bich Dong New Urban Area in Bich Dong
town (Viet Yen district). The 30.1-ha project has a total
investment fund of VND486,587.84 billion (US$21.7
million). The project will be implemented in 69 months,
from the first quarter of 2022 to the third quarter of 2025.

Bich Dong town is planned to be a modern urban and
service center to meet new development requirements of
the future Viet Yen town. Therefore, the project is
designed to form a large-scale, modern, synchronous
urban area with elegant infrastructure and utilities,
especially a beautiful landscape, typical of Viet Yen
district in particular and Bac Giang province as 
a whole. For that reason, not only providing the market
with best products, the project also helps meet
development requirements and increasing housing
demand.

In particular, the district
advocates developing a modern,
beautiful urban area with a
synchronous infrastructure and
elegant landscape. This is a
potential opportunity for
investors to learn and
participate in project
implementation.

Ensuring effective
project implementation

A representative of Viet Yen
Real Estate Co., Ltd said, according to the project
contract, the locality will carry out site clearance and
hand over the clean ground to the investor in the fourth
quarter of 2022. Currently, the Bac Giang Provincial
People’s Committee has asked the Ministry of Natural
Resources and Environment to convert rice land to non-
agricultural land and forward the plan to the Prime
Minister for approval.

However, this process takes a long time to appraise
and approve. So, it will affect the project implementation
progress. Therefore, the company proposed and got
approved by the Provincial People's Committee which
assigned Viet Yen District People's Committee to
supplement the contract appendix to adjust the site
clearance progress to the end of the second quarter 
of 2023.

In the coming time, the company will actively connect
information with relevant agencies and local authorities
at all levels in order to coordinate and solve emerging
difficulties and problems, agree on site clearance and
regulations on land compensation and resettlement
support on land reclaimed by the government. At the
same time, the company will carry out survey,
measurement, drawing and mapping of the land, control
land origin, and prepare land recovery documents.

In particular, not only having timely and quick
response to financial matters and project progress, the
company will also pay attention to carrying out welfare,
visiting policy beneficiaries and participating in
socialization support programs.

According to the company, Bac Giang province
and Viet Yen district are now chosen by many
domestic and foreign investors. Beside advantages
of geographical location, the local attractiveness
comes from open and favorable investment
attraction policies; and reform administration and
improve the investment and business environment.
The drastic and close direction of authorities at all
levels has been creating the best conditions for
investors.

Specially, Bich Dong New Urban Area is a big
project in Viet Yen district. With the support and
facilitation of authorities and agencies from the
province to the district and Bich Dong town, the
project will soon be deployed with guaranteed
progress, helping elevate the level of future Viet
Yen Town.n

Viet Yen Real Estate Co., Ltd is
trying to become a leading real
estate investment and service
firm in Bac Giang province. The
company is the No. 1 choice of
customers and investors to access
real estate and housing products.

F



M ột tuần có mấy lần doanh nhân Hoàng
Văn Thao chạy xe từ Hà Nội về TP.Bắc
Giang và ngược lại để quán xuyến công
việc. Ông cho biết: “Công ty có kho hàng
ở nhiều tỉnh, thành đồng thời đang lập

dự án đầu tư tổng kho mới khoảng 02ha tại Bắc Giang nên
rất bận rộn, trong khi mình còn sức thì còn làm việc”. 

Năm 1993 khi đang đảm nhận vai trò Phó Giám đốc
Công ty thuốc lá Hà Bắc, ông đã quyết định xin nghỉ việc
để cùng gia đình kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại xã Mỹ
Độ, TP.Bắc Giang và tìm hướng đi riêng. Từ trải nghiệm
cuộc sống và kinh doanh, ông nhận thấy việc phân phối
lưu thông thời kỳ đất nước mới mở cửa còn khá nhiều bất
cập. Cụ thể như: Doanh nghiệp sản xuất không tiêu thụ

được sản phẩm trong khi nhu cầu của người dân lại lớn.
Cửa hàng tạp hóa gia đình đã cung cấp được rất nhiều
mặt hàng cho người dân khu vực lân cận nhưng vấn đề là
làm sao để mở rộng thành mạng lưới, đưa sản phẩm có
chất lượng và thương hiệu đến tay người tiêu dùng? Sau
nhiều đêm trăn trở, ý định tham gia sâu vào chuỗi kinh
doanh lĩnh vực bán lẻ hình thành, ông quyết định xuống
Hà Nội để tìm hiểu thị trường và bắt đầu tham gia vào
chuỗi phân phối bột giặt. Thành công bất ngờ đã tạo
động lực để ông mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều
mặt hàng khác; các sản phẩm từ bột giặt, mì tôm, dầu ăn,
bia rượu,… được đưa về Bắc Giang và các tỉnh để phân
phối cho cửa hàng, đại lý.

Kinh doanh hàng thiết yếu, nhất là thực phẩm, đồ
uống liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người nên
ông xác định phải đặt chữ “Tín” lên hàng đầu. Nhận thức
từ Ban lãnh đạo lan tỏa đến tất cả cán bộ công nhân viên
và biến thành những việc làm cụ thể: Những mặt hàng
Công ty phân phối đều là các thương hiệu uy tín, chất
lượng sản phẩm đảm bảo an toàn tuyệt đối và được cung
cấp với số lượng, giá cả ổn định. Ông Hoàng Văn Thao
chia sẻ: “Tôi làm theo hướng chuyên nghiệp, không làm
“hàng chợ”; tất cả đều từ các hãng nổi tiếng và hiện Công
ty hợp tác chặt chẽ với 30 nhãn hàng lớn”. 

Từ sự nỗ lực tiếp cận thị trường cùng “tiếng lành đồn
xa”, các sản phẩm do Tiến Thành phân phối ngày càng
mở rộng tại Bắc Giang và một số tỉnh lân cận. Từ năm
2013, Tiến Thành còn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội
chuyên bán buôn, bán lẻ cho một số nhãn hàng lớn:
Johnson, cầu lông Thành Công và các mặt hàng thiết bị
dụng cụ thể thao,… Tập đoàn Thương mại Tiến Thành
được hình thành với quy mô hàng chục nghìn m2 kho
xưởng, hàng trăm phương tiện, thiết bị và 700 cán bộ
nhân viên. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn duy trì
tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 10-20%/năm. Năm 2021,
doanh thu toàn Tập đoàn đạt 2.200 tỷ đồng, trong đó tại
Bắc Giang 1.300 tỷ đồng, năm 2022 riêng địa bàn Bắc
Giang đã đạt khoảng 1.500 tỷ đồng.

Ba thập niên qua, bằng sự tâm huyết và kiên trì, doanh
nhân Hoàng Văn Thao không chỉ mở lối cho ngành kinh
doanh bán lẻ tại Bắc Giang mà còn dẫn dắt Tiến Thành
trở thành doanh nghiệp Top đầu về phân phối hàng tiêu
dùng trên địa bàn. Công ty đã vinh dự được các bộ, ngành
từ Trung ương đến địa phương khen tặng, đặc biệt ông
Hoàng Văn Thao được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2019 - 2022. Song phần thưởng lớn nhất với ông là
người con trai Hoàng Lê Minh đang kế thừa, phát huy
khát vọng và tiếp bước trên con đường ông đã mở lối khi
tự bươn chải, thành lập và điều hành tốt doanh nghiệp tại
Hà Nội với doanh thu năm sau cao hơn năm trước, riêng
năm 2022 dự kiến vượt con số 1.000 tỷ đồng.n

Doanh nhân hoàng văn thao 

Chinh phục thị trường bằng chữ “Tín”

Mặc dù bước sang tuổi 75, tuổi mà hầu
hết mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi,
an dưỡng tuổi già nhưng ông Hoàng
Văn Thao - Giám đốc Công ty TNHH
Sản xuất Thương mại Dịch vụ
(SXTMDV) Tiến Thành vẫn miệt mài
làm việc. Khởi nghiệp khi đã 46 tuổi, với
phương châm đặt chữ “Tín” lên hàng
đầu, suốt ba thập niên qua ông đã chèo
lái doanh nghiệp đến những thành công,
thị trường không ngừng được mở rộng.
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Thông qua việc không ngừng đổi mới công nghệ
năng lượng mặt trời và các giải pháp tài chính
phù hợp, ET SOLAR đang tạo ra các giải pháp
năng lượng thông minh giúp tối đa hóa giá trị,
giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa chi phí điện năng

quy dẫn (LCOE). Hiện nay, Công ty đang tập trung vào công
nghệ PERC và sản phẩm nổi bật là mô-đun bảng nối đa năng
trong suốt hai mặt, có tính đến nhu cầu phát điện hai mặt và
trọng lượng nhẹ; giai đoạn tiếp theo, sẽ tập trung vào nghiên
cứu và sản xuất công nghệ mô-đun hiệu suất cao của dòng
TOPCon. Công ty dự kiến hoàn thành quy hoạch năng lực
sản xuất tấm silicon 5GW, pin 7GW và mô-đun 3GW tại
Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ, đồng thời xây dựng tích
hợp theo chiều dọc của toàn bộ chuỗi công nghiệp. 

Kể từ năm 2012, ET SOLAR tiếp tục được xếp hạng là một
trong số "Các nhà sản xuất mô-đun Cấp 1 toàn cầu (BNEF
Cấp 1)" của Bloomberg New Energy Finance. Tháng 11/2022,
trong báo cáo PV Module and Inverter Bankability 2022 do

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) phát hành, ET
SOLAR từ xếp hạng thứ 36 nhảy lên vị trí 17, khả năng cấp
vốn đạt 61%, tăng 33% so với năm 2021. Năm 2021 và 2022,

ET SOLAR

Với sứ mệnh "Đi cùng ánh sáng và thắp sáng tương lai xanh", qua 17 năm xây dựng và
phát triển (2005 - 2022), Công ty Công nghệ năng lượng ET SOLAR đã không ngừng nỗ
lực, mở rộng đầu tư tại nhiều quốc gia, từng bước khẳng định vị thế là nhà sản xuất tích
hợp theo chiều dọc chuyên nghiệp, toàn cầu của ngành công nghiệp quang điện.

Trần Trang

Nỗ lực “thắp sáng
tương lai xanh”
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ET SOLAR được vinh danh "biểu hiện tốt nhất" về mức
độ tin cậy mô-đun PV của phòng thí nghiệm PVEL -
phòng thí nghiệm hiệu suất mô-đun quang điện độc lập
có thẩm quyền trên thế giới và giành được "Thương
hiệu quang điện hàng đầu” trong khu vực Nghiên cứu
EUPD tại Mỹ. Trong năm 2022, Công ty tập trung phát
triển các thị trường có giá trị toàn cầu, chủ yếu như Mỹ,
châu Âu và Ấn Độ. 

ET SOLAR luôn phục vụ khách hàng toàn cầu với các
sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu các mô
hình ứng dụng khác nhau như: Hộ gia đình, ngành công
nghiệp và thương mại, trạm điện diện tích mặt đất lớn,...
Uy tín của ET SOLAR được tạo nên bởi chất lượng, trách
nhiệm và sự tận tâm. Với bất cứ hệ thống điện mặt trời
nào, dù ở đâu, quy mô ra sao, ET SOLAR luôn cam kết
mang lại chất lượng tốt nhất.

Tại Việt Nam, từ năm 2019, ET SOLAR đã thành
lập Công ty TNHH Công nghệ năng lượng ET Việt
Nam và đầu tư Nhà máy có quy mô 02ha tại KCN
Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chuyên
sản xuất tấm silicon, pin và mô-đun. Ông Liu, Jingqi -
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ năng
lượng ET Việt Nam cho biết: Bắc Giang là địa phương
có vị trí địa lý thuận lợi, chính quyền địa phương luôn
quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhất là hệ
thống giao thông, nguồn lao động dồi dào có thể đáp
ứng một phần về yêu cầu tay nghề kỹ thuật cho ngành
sản xuất quang điện; theo đó các chính sách thu hút
đầu tư ổn định, nguồn cung ứng cùng ngành hoàn
thiện là lựa chọn hàng đầu để các công ty sản xuất
quang điện tham gia đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh đó, nhận thấy môi trường kinh doanh
tại Việt Nam ngày càng cởi mở, ngày 19/5/2022, lễ ký
kết dự án tấm bán dẫn silicon 5GW của ET SOLAR đã
được tổ chức tại UBND tỉnh Thái Bình và giai đoạn
đầu tiên của dự án tấm bán dẫn silicon 2,5GW đã bắt
đầu được xây dựng. 

Trong năm 2021-2022, đại dịch Covid-19 đã tác
động và gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản
xuất kinh doanh như: Giá nguyên vật liệu tăng cao;
giá vận chuyển tăng do phải chuyển đổi hình thức
vận chuyển từ đường bộ, đường thủy sang đường
hàng không;… Ngoài ra, việc thiếu nguyên vật liệu
dẫn tới sản lượng không đạt được mức tối đa; Công
ty phải dừng sản xuất do dịch bệnh nhưng vẫn phải
duy trì trả lương cho người lao động, sản xuất cầm
chừng do thiếu lao động (lao động bị cách ly do
Covid-19, tuyển dụng bổ sung nhân lực khó khăn),...
Tuy nhiên, với những nỗ lực của Ban lãnh đạo, sự
đồng hành của chính quyền địa phương, ET SOLAR
đã từng bước vượt qua khó khăn, đưa doanh nghiệp
hoạt động ổn định. 

Chia sẻ về môi trường đầu tư tại Việt Nam, ông
Liu, Jingqi cho biết: Môi trường đầu tư tại Việt Nam
đã có nhiều cởi mở, thông thoáng. Hy vọng trong
tương lai, thời gian phê duyệt các thủ tục liên quan
đến chấp thuận đầu tư, đặc biệt là báo cáo đánh giá
tác động môi trường sẽ được rút ngắn hơn để kịp
tiến độ đầu tư dự án.n
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Chất lượng - dịch vụ tạo uy tín
Etech Vina là doanh nghiệp chuyên

sản xuất, cung cấp sản phẩm cơ khí phụ
trợ  cho các ngành công nghiệp như điện,
điện tử, ô tô, xe máy, máy in, thiết bị y
tế,… Trong những năm qua, thông qua
Công ty Tunglip Precision Industry
SDN.,BHD (trụ sở Malaysia), Etech Vina
đã, đang cung cấp linh kiện cho các tập
đoàn quy mô toàn cầu như: Canon,
Mitsubishi, Fujitsu, Shimano, Robex,… 

Tại thị trường Việt Nam, sau đơn
hàng đầu tiên với đối tác Hàn Quốc năm
2014, đến nay, Etech Vina đã hợp tác với
trên 50 khách hàng, chủ yếu là các doanh
nghiệp FDI tại các tỉnh, thành phố như:
Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải
Dương,… Không những duy trì được
khách hàng, sản phẩm truyền thống,
Công ty còn đang ngày càng mở rộng với nhiều khách hàng
và dòng sản phẩm mới theo yêu cầu thị trường.

Với phương châm “Chất lượng tạo hiệu quả - Bền vững
tạo niềm tin”, ngay từ khi mới thành lập, còn là một xưởng
sản xuất nhỏ chỉ có 03 lao động, đến nay khi đã có 03
xưởng sản xuất với 70 công nhân, Công ty luôn chú trọng
thực hiện tốt mọi công đoạn, từ lựa chọn nguyên vật liệu
đầu vào đến các quy trình sản xuất. Etech Vina cũng luôn
sáng tạo, có nhiều sáng kiến kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu
khắt khe của khách hàng.

Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, Etech Vina còn
chú trọng công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Mỗi đơn
hàng dù nhiều hay ít sản phẩm, Công ty đều thực hiện tốt các
chính sách về chất lượng và dịch vụ, đồng thời sẵn sàng chia

sẻ, hỗ trợ tối đa để khách hàng luôn cảm
thấy hài lòng. 

Hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp
FDI tại Việt Nam đều muốn các đơn vị
cung cấp linh kiện tại chỗ, Etech Vina đã nỗ
lực đáp ứng. Để minh chứng cho năng lực
của mình, Công ty sẵn sàng sản xuất miễn
phí các đơn hàng thử nghiệm, đơn hàng
nhỏ. Nhờ đó, uy tín và thương hiệu Etech
Vina không chỉ lan tỏa trong các nhà đầu tư
Hàn Quốc nói riêng mà còn mở rộng sang
các doanh nghiệp FDI và cộng đồng doanh
nghiệp trong nước nói chung. Kết quả hoạt
động kinh doanh của Công ty tăng trưởng
đều qua các năm. Hiện Etech Vina đã
khẳng định được thương hiệu và trở thành
một trong những doanh nghiệp cơ khí phụ
trợ hàng đầu tại tỉnh Bắc Giang. 

Dấu ấn người chèo lái
Có được thành công này, trước hết là nhờ ban lãnh đạo

Công ty luôn tận tâm với nghề và đội ngũ cán bộ, công nhân
viên nỗ lực cùng hướng tới khách hàng. Với chiến lược lấy
con người làm trung tâm, sau khi tuyển dụng, mỗi lao động
không chỉ được đào tạo kỹ năng vận hành máy móc, trang
thiết bị mà còn được giáo dục tác phong làm việc theo hướng
công nghiệp. Công ty luôn khuyến khích, tạo thuận lợi để
người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng
như chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo cho
người lao động được hưởng những quyền lợi tốt nhất. 

Bên cạnh đó, Etech Vina cũng huy động tối đa mọi nguồn
lực, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Hiện tại 03 xưởng sản
xuất có diện tích hơn 2.500m2 được đầu tư thiết bị hiện đại như:
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Được thành lập từ tháng 05/2012, sau 10
năm xây dựng và phát triển, Công ty
TNHH Cơ khí chính xác Etech Vina đã
kiên trì tạo dựng niềm tin thông qua việc
thực hiện đúng, đủ các cam kết với đối
tác; cung cấp sản phẩm chất lượng với
giá thành hợp lý. Cùng với đó là các dịch
vụ tận tình, chu đáo, từng bước khẳng
định là doanh nghiệp cơ khí chính xác
hàng đầu tại tỉnh Bắc Giang.



Máy tiện CNC cấp phôi tự động,
máy tiện cam, máy phay CNC,…
đồng thời duy trì hệ thống quản lý
theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Môi
trường, cảnh quan nhà máy luôn
sạch sẽ, gọn gàng, sản xuất an toàn,
đảm bảo chất lượng sản phẩm và
giảm tỷ lệ hàng lỗi hàng năm. 

Cùng với đó là sự hợp tác, hỗ
trợ, đồng hành của các đối tác,
khách hàng, ban ngành, sự chia sẻ
của người dân. Trong quá trình
hoạt động, Công ty đã tham gia
Chương trình hỗ trợ tư vấn nâng
cao năng suất, cải tiến doanh
nghiệp của Bộ Công Thương và mở
rộng hợp tác với các doanh nghiệp
thuộc Bộ Quốc phòng, qua đó nâng
cao năng lực cạnh tranh. 

Đặc biệt, nói đến sự phát triển
của Etech Vina không thể không
nhắc đến vai trò chèo lái của
“thuyền trưởng”- Giám đốc Công ty
Nhữ Văn Hồng, người tiên phong
góp phần phát triển ngành cơ khí
Bắc Giang. Xuất thân như bao con
em nông dân khác tại thôn Đồng
Tiến, xã Đông Phú, huyện Lục
Nam, ông Nhữ Văn Hồng tham gia
xuất khẩu lao động tại Malaysia.
Tròn 10 năm kiên trì gắn bó và học
hỏi, ông đã được Công ty Tunglip
Precision Industry SDN.,BHD tin
mến, dìu dắt, thậm chí bán chịu cho
03 dàn máy chính khi bắt đầu về
nước khởi nghiệp. Không phụ sự
quan tâm, kỳ vọng đó, ông đã dẫn
dắt Etech Vina ngày càng phát triển

và gặt hái được thành quả đáng khích lệ.
Tầm nhìn đến năm 2025, Etech Vina phấn đấu trở thành

doanh nghiệp hàng đầu về tư vấn thiết kế và thi công các
hạng mục trong ngành cơ khí tại Việt Nam và khu vực Đông
Nam Á. Để thực hiện mục tiêu này, Công ty sẽ xây dựng nhà
máy tập trung quy mô 2- 3ha tại Cụm công nghiệp xã Đồng
Phú theo quy hoạch được phê duyệt. Dự án cũng góp phần
thực hiện mong muốn của người con Đông Phú từ buổi đầu
khởi nghiệp: Được làm việc, mang công nghệ hiện đại cùng
nhiều lợi ích đóng góp cho sự phát triển của quê hương. 

“Quá trình hội nhập đang mở ra cơ hội lớn để các doanh
nghiệp như Etech Vina tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Các doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Giang, đặc biệt là các
doanh nghiệp cơ khí cần phải đoàn kết, chia sẻ bảo vệ, hỗ
trợ nhau. Đó là điều cần thiết đưa ngành cơ khí Việt Nam
lên tầm cao mới và các doanh nghiệp khẳng định vị thế toàn
cầu”, Giám đốc Nhữ Văn Hồng khẳng định.n
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“Là doanh nghiệp đầu tiên ở
tỉnh Bắc Giang hoạt động trong
lĩnh vực cơ khí chính xác, Etech
Vina, là một điểm sáng về hiệu
quả sản xuất kinh doanh, đóng
góp cho sự phát triển kinh tế, xã

hội địa phương”.

Ông Nguyễn Khải, 
Chủ tịch Hội các Doanh nghiệp

Cơ khí tỉnh Bắc Giang



V ừa qua, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy
viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh đã có buổi làm việc và dự Lễ ra mắt
Chi bộ Đảng tại Công ty TNHH Compal

Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top.
Tại Công ty TNHH Compal Việt Nam, lãnh đạo Đảng

ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định số
2288 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
tỉnh về việc thành lập Chi bộ cơ sở và Quyết định chỉ
định Bí thư Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Compal Việt
Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Compal Việt Nam
cho biết, Công ty được thành lập từ tháng 7/2007, hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Hiện doanh
nghiệp đang tạo việc làm cho trên 8.950 lao động. Lãnh đạo
Công ty đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho
nhiều chuyên gia, lao động kỹ thuật nhập cảnh vào làm việc

tại Công ty; có giải pháp hạn chế tình trạng lao
động đã qua đào tạo tại doanh nghiệp nghỉ việc.
Đồng thời, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đầu
tư ký túc xá để người lao động yên tâm làm việc,
cống hiến cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chi bộ Công ty Cổ phần
Tập đoàn Vina Top, doanh nghiệp đang có gần
300 lao động, doanh thu từ đầu năm 2022 đến
nay đạt 370 tỷ đồng, nộp ngân sách 44 tỷ đồng,
thu nhập bình quân người lao động đạt gần 6
triệu đồng/người/tháng. Hiện Công ty có 05 đảng
viên. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc chỉ
đạo cơ quan chức năng miễn giấy phép lao động
cho lao động kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài
đến làm việc tại Công ty thời hạn dưới 30 ngày
và không quá 3 lần/năm; quan tâm đấu nối

nguồn nước sạch cho doanh nghiệp,…
Chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp

của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tin tưởng
rằng Chi bộ Công ty TNHH Compal Việt Nam và Chi bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top sẽ là hạt nhân chính
trị lãnh đạo đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, khẳng định được niềm
tin của doanh nghiệp đối với tổ chức Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp tỉnh kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ kiện toàn
tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, trong đó, cần cụ thể
hóa mối quan hệ giữa Chi bộ với Ban Giám đốc Công ty
nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả
sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chi bộ cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn giải
quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tránh đình công,
lãn công trái pháp luật; lãnh đạo tổ chức các phong trào
thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất lao động, đời
sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phát triển đảng
viên, phấn đấu hàng năm kết nạp thêm nhiều đảng viên
mới và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh; tiếp
tục tuyên truyền, vận động nhà đầu tư, người lao động
chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của doanh nghiệp và người lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới,
lãnh đạo doanh nghiệp sẽ tiếp tục dành sự quan tâm tới
hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn, đoàn
thanh niên trong doanh nghiệp. Về phía tỉnh, Vĩnh Phúc
sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ, chung sức vì sự phát triển
thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.n

Vĩnh Phúc chú trọng phát triển Đảng
trong doanh nghiệp

Những năm qua, cùng với các cơ chế,
chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, Vĩnh Phúc còn
luôn chú trọng công tác phát triển
Đảng trong doanh nghiệp, nhằm xây
dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng
trong sạch, vững mạnh. 

Hoàng THắm

Bí thư  Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng 
Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Top
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Quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là
chủ thể của cải cách hành chính, những năm qua, tỉnh Vĩnh
Phúc đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo,
điều hành, nhất là đề ra các mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực
hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước
theo yêu cầu của Chính phủ. Trong đó tập trung 06 nội dung
là: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy
hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài
chính công, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính
phủ số. 

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa
phương đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong
giải quyết TTHC; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ”
gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại Trung
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận "một cửa" các
cấp huyện, xã; yêu cầu cán bộ, công chức phải xin lỗi người
dân khi chậm trễ trong giải quyết TTHC. 

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
sử dụng phần mềm giải quyết TTHC bảo đảm tích hợp, liên
thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia;
bảo đảm tính đồng bộ việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một
cửa liên thông”, đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC trong
tình hình mới. Các cơ quan, ban, ngành công khai, minh
bạch các TTHC; thường xuyên rà soát, cập nhật, công bố
thủ tục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; thực
hiện cắt giảm, rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết
825 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày làm việc;
giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu
tư theo quy định của Trung ương từ 15 ngày xuống còn 11
ngày; thời gian thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 40
ngày xuống 36 ngày,...  

Đồng thời, lãnh đạo các ban, ngành tăng cường kiểm tra,

đôn đốc quy trình xử lý hồ sơ giải quyết hành chính tại các
cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh giải quyết TTHC
trực tuyến, nhất là đối với các TTHC mức độ 3,4;... Hiện
nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng phần mềm zalo trong tra
cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ
sơ TTHC; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa hành
chính công và phần mềm chuyển phát nhanh; cung cấp giải
pháp thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
bằng hình thức quét mã QR; thực hiện số hóa, liên thông hồ
sơ điện tử các TTHC lĩnh vực đất đai giữa cơ quan thuế,
Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường;
cung cấp hệ thống chatbot trả lời tự động các ý kiến, kiến
nghị của người dân,…

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, những năm qua,
Vĩnh Phúc luôn nằm trong top 15 cả nước về cải cách hành
chính (Par Index). Năm 2018, kết quả Par Index của tỉnh đứng
thứ 14/63 tỉnh, thành; năm 2019 xếp vị trí thứ 10; năm 2020
xếp thứ 15 và năm 2021 vươn lên xếp vị trí thứ 5/63 tỉnh,
thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năm
2021, Vĩnh Phúc vẫn có một số chỉ số tụt hạng như: Tính
minh bạch đạt 5,63 điểm; đào tạo lao động đạt 6,81 điểm; gia
nhập thị trường đạt 7,02 điểm,...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra mục
tiêu giai đoạn 2020 - 2025, mỗi năm thu hút được khoảng 400-
500 triệu USD vốn đầu tư từ các dự án FDI, từ 5.000 - 6.000 tỷ
đồng vốn đầu tư các dự án DDI và nằm trong top 15 tỉnh,
thành có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Để đạt được
các mục tiêu này, nhất là thu hút được các dự án đầu tư lớn,
dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, dự án có khả
năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp
tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng thứ hạng,
tăng điểm của cả 10 chỉ số thành phần trong PCI.n

Quyết tâm duy trì thứ hạng PCI cao 

Cải cách hành chính, chìa khóa để thu hút đầu tư

Với nỗ lực, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư,
cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, năm
2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của
Vĩnh Phúc đã vươn lên vị trí thứ 5/63 tỉnh, thành,
tăng 22 bậc so với năm 2020. Năm 2022, tỉnh tiếp
tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm,
cải thiện những chỉ số thành phần giảm điểm, có
thứ hạng thấp; phấn đấu duy trì thứ hạng cao PCI.

Lê nam
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Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý
các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Tính đến
ngày 15/10/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư
trong các KCN là 443 dự án, gồm 96 dự án đầu
tư trong nước với tổng vốn đầu tư 24.275,06 tỷ

đồng và 347 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.679,61 triệu
USD. Các doanh nghiệp trong KCN đã và đang tạo việc làm
cho khoảng 130 nghìn lao động địa phương và các tỉnh lân
cận. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong
các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp
với các ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và
người lao động để đảm bảo các quy định của pháp luật về lao
động được triển khai có hiệu quả.

Theo đó, từ ngày 26/10/2021- 28/10/2021, Ban
Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức 06 hội
nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho các doanh nghiệp và người lao động trong
KCN. Nội dung của các hội nghị tập trung vào
những vấn đề trọng tâm trong công tác triển khai
thực hiện Luật Lao động 2019, tuyên truyền và
triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19 như: Tuyên truyền Bộ luật Lao
động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi
hành, các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về
Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật An toàn vệ sinh
lao động; Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính
phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh trong bối cảnh dịch Covid-19;...

Năm 2022, Ban cũng đã tổ chức 1 hội nghị
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động nước
ngoài cho người sử dụng lao động trong các KCN
với hơn 300 doanh nghiệp và gần 600 cán bộ tham
gia; 1 hội nghị giải đáp khó khăn vướng mắc trong
thực hiện Bộ Luật lao động 2019 với khoảng hơn
300 doanh nghiệp tham gia.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với
các cơ quan liên quan như Liên đoàn Lao động
tỉnh, Công đoàn các KCN, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội nắm bắt tình hình lao động trong
các KCN, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống
cho người lao động. Kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về
lao động cho người sử dụng lao động và người lao
động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Thường xuyên rà soát, nắm tình hình sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp, đề nghị các
doanh nghiệp thực hiện tốt và bảo đảm chế độ
tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi và các
chế độ chính sách cho người lao động.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho
người lao động và người sử dụng lao động trong KCN, Ban
sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, dự báo nhằm
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong các KCN trước mắt
và lâu dài, làm cơ sở cho việc quy hoạch nguồn nhân lực
phục vụ hoàn thiện và phát triển các KCN trong tương lai.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, giám sát các
doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn
định và tiến bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng
dẫn các doanh nghiệp thực hiện các chính sách, văn bản
pháp luật; thường xuyên đổi mới cách thức quản lý lao
động để đạt hiệu quả tốt nhất, tạo mọi điều kiện cho doanh
nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh.n

Tích cực tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lao động

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công
nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến
pháp luật cho người lao động và người sử
dụng lao động trong các KCN; đơn giản hóa
các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý
lao động. Nhờ đó, góp phần tạo môi trường
kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, đảm bảo
quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và
người sử dụng lao động.

THanH Loan



T ừ chỗ không có khu
công nghiệp (KCN)
khi mới tái lập (năm
1997), đến nay, tỉnh
Vĩnh Phúc đã có 19

KCN được quy hoạch, trong đó có
14 KCN được cấp Giấy chứng
nhận đầu tư, trở thành “điểm
sáng” trong thu hút đầu tư của
vùng và cả nước. Thu ngân sách
nhà nước luôn đạt, vượt mục tiêu
đề ra và luôn nằm trong Top các
tỉnh, thành có số thu ngân sách
cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế
chuyển dịch tích cực theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để tăng cường thu hút đầu tư,
tạo đà phát triển khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, ngày 14/12/2020,

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2020 "Quy
định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh"; ngày 10/12/2021,
UBND tỉnh đã ký kết Chương trình số 10 phối hợp hoạt
động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn
2021-2025 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh
Vĩnh Phúc với mục tiêu hình thành và phát triển Trung
tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc giai

đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2030. Đây là tiền đề, dấu mốc
quan trọng, cơ sở pháp lý và là
thực tiễn góp phần hình thành,
thúc đẩy phát triển hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của
tỉnh, đồng thời kết nối với các hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo khác trên cả nước và thế giới
trong tương lai.

Mười tháng đầu năm 2022,
toàn tỉnh đã thu hút được 41 dự
án mới và 39 lượt dự án tăng vốn,
trong đó cấp mới là 16 dự án, điều
chỉnh vốn cho 07 dự án DDI với
tổng vốn đăng ký đạt 9.937 tỷ
đồng; cấp mới là 25 dự án, điều
chỉnh tăng vốn cho 32 dự án FDI
với tổng vốn đăng ký đạt 312,5
triệu USD. Ngoài ra, Vĩnh Phúc
còn có 1.123 doanh nghiệp đăng

ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là
20.531 tỷ đồng, tăng 18,7% về số doanh nghiệp,
tăng gần gấp đôi về vốn đăng ký so với cùng kỳ
năm 2021.

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp tham gia
quay trở lại thị trường có xu hướng tích cực với
407 doanh nghiệp, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm
2021. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
của tỉnh 10 tháng năm 2022 tăng 15,42% so với
cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất của 10 tháng
trong giai đoạn 2019- 2022.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường kết nối với các
chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nguồn lực
khác phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ươm tạo doanh
nghiệp khoa học công nghệ, sàn giao dịch công nghệ.
Trong đó, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động

lực chính để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng
tạo, giúp doanh nghiệp bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh.

Đồng thời xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính
sách kinh tế, tài chính khuyến khích các doanh nghiệp,
đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, ứng dụng, đổi mới công
nghệ, tham gia vào các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị gia
tăng cao và hỗ trợ các startup thành lập doanh nghiệp
khoa học công nghệ,…n
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Thúc đẩy khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo

Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành
nhiều cơ chế, chính sách

thông thoáng, tạo thuận lợi để
thu hút đầu tư, góp phần hình
thành, thúc đẩy và phát triển

các doanh nghiệp khởi
nghiệp, tiến tới hình thành hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới

sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

THanH Loan



T heo báo cáo của Ban Quản lý các khu công
nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc, 10 tháng đầu năm
2022, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được
21 dự án FDI mới và 28 lượt dự án tăng vốn
với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là

292,6 triệu USD (cấp mới 174,04 triệu USD; tăng vốn
118,56 triệu USD), đạt 98% so với kế hoạch năm 2022; thu
hút 14 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng
ký 2.261,58 tỷ đồng, đạt 323% so với kế hoạch năm 2022. 

Tính đến ngày 15/10/2022, số dự án còn hiệu lực đầu
tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 443 dự án, gồm 96 dự án
DDI với tổng vốn đầu tư 24.275,06 tỷ đồng và 347 dự án
FDI với tổng vốn đầu tư 5.679,61 triệu USD. Trong đó, có
385 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm
86,9% tổng số dự án; 13 dự án đang triển khai xây dựng
và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,9% tổng
số dự án; 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển
khai dự án, chiếm 8% tổng số dự án; 05 dự án đang thực
hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, chiếm 1,3% tổng số
dự án. Vốn thực hiện tháng 10/2022  của các dự án đạt
32,2 triệu USD và 50 tỷ đồng. Các dự án đầu tư đều tập

trung vào lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao, thân thiện
với môi trường, có quy trình kiểm soát chặt chẽ, hệ thống
xử lý khói bụi, nguồn nước, công nghệ hiện đại.

Để chủ động đón đầu xu hướng dịch chuyển của dòng
vốn FDI, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kiên định mục tiêu,
định hướng thu hút và xúc tiến đầu tư đối với các dự án
có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi
trường, có giá trị gia tăng cao; chú trọng thu hút đầu tư từ
các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ, các dự án có khả năng tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy chuyển giao công
nghệ, cân bằng giữa dòng vốn FDI và DDI, gắn với phát
triển bền vững, bảo vệ môi trường, tăng nhanh tỷ lệ lấp
đầy KCN. Ban Quản lý các KCN cũng đã hoàn thành dự
thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
về ban hành chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực
công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
giai đoạn 2021 – 2030.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh quyết liệt trong chỉ đạo,
điều hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu
tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh

nghiệp phát triển bền vững; thường xuyên
chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động cải
thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục
hành chính; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh, chuyển đổi số,… Đồng thời,
ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút
đầu tư phù hợp với bối cảnh thực tế của mỗi
địa phương; lựa chọn các nhà đầu tư đủ năng
lực để đầu tư hạ tầng KCN; giảm giá thuê đất
và gia hạn nộp thuế đất; ban hành chính
sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; hoàn
thiện hệ thống cơ chế chính sách về thu hút
đầu tư, tập trung vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật
ngoài các KCN.

Với những lợi thế về vị trí địa lý và điều
kiện tự nhiên, nguồn lao động dồi dào, cộng
với sự năng động, sáng tạo trong công tác
chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, Vĩnh Phúc sẽ luôn là điểm đến
hấp dẫn với các nhà đầu tư.n
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Với những lợi thế sẵn có cùng nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư
kinh doanh, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Vĩnh Phúc đã và
đang ghi dấu ấn tốt với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI có hàm
lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 

mạnH Dũng
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L iên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động,
tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển
khai các chương trình, đề án, dự án xây dựng
công trình phúc lợi, văn hóa quy mô lớn, như:
Khu nhà ở cho công nhân và người có thu nhập

thấp; Trường mầm non công lập cho con em công nhân tại
KCN Khai Quang; Nhà văn hóa công nhân KCN Khai
Quang với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng,... 

Tháng 8/2015, Nhà văn hóa công nhân KCN Khai Quang
(Vĩnh Yên) hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng với
tổng diện tích 2.500m2 gồm các hạng mục: 1 nhà văn hóa đa
năng (gồm 3 sân cầu lông; 1 bàn bóng bàn; 1 sân bóng
chuyền hơi; trụ sở làm việc của Công đoàn các KCN tỉnh); 1
sân bóng đá mini diện tích 1.000m2. Hiện nay, Nhà văn hóa
công nhân KCN Khai Quang đã và đang phát huy hiệu quả là
trung tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa,
thể thao cho hàng nghìn công nhân lao động và đoàn viên
công đoàn trong KCN; tổ chức các hội nghị, hội thảo, phổ
biến, tư vấn pháp luật, đối thoại với người lao động,... Từ đó,
góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần cho người lao động ở các KCN gắn với xây
dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường
văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa,
ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống
văn hóa lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chủ động
phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với Tỉnh ủy,
UBND tỉnh tạo điều kiện về mặt bằng để Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng Khu thiết chế Công
đoàn tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên) với tổng mức đầu tư 310

tỷ đồng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt; tham mưu với tỉnh phê duyệt chủ trương xây dựng 5
nhà văn hóa công nhân tại các huyện: Bình Xuyên, Lập
Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Phúc Yên
trong giai đoạn 2017 - 2020.

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực
hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các
KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp với các
sở, ngành trong tỉnh rà soát, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND
tỉnh mở rộng thêm diện tích 1,2ha bổ sung cho Nhà văn
hóa công nhân KCN Khai Quang. Việc mở rộng này gắn
với xây dựng hạng mục công viên cây xanh, kết hợp khu
vui chơi giải trí cho người lao động và cải tạo, nâng cấp các
hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng, nền sân và rãnh thoát
nước của sân bóng đá mini; quét sơn lại Nhà văn hóa; cải
tạo mái che; hội trường,...

Hiện tại, Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
nhà ở công nhân KCN Bá Thiện đang làm thủ tục bàn giao
đưa vào sử dụng và Dự án đầu tư xây dựng công trình
đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia
KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên đã hoàn thiện và đưa
vào sử dụng.

Thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng cần quy
hoạch, xây dựng thêm các thiết chế văn hóa tại các khu, cụm
công nghiệp có đông công nhân lao động. Tăng cường huy
động các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội
hóa thu hút đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, công
trình phúc lợi nhằm mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống văn
hóa, tinh thần cho công nhân lao động tại các KCN.n

Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa
trong các khu công nghiệp
Cùng với những cơ chế, chính sách đầu tư
phát triển hạ tầng các khu công nghiệp
(KCN), tỉnh Vĩnh Phúc cũng đặc biệt
quan tâm đầu tư xây dựng các công trình
văn hóa, phúc lợi tại các KCN. Thông qua
đó, tạo môi trường lao động an toàn, văn
minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm
việc cho đội ngũ công nhân lao động.

Trần ngọc
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N hật Bản hiện là quốc gia đứng thứ hai về
đầu tư tại Vĩnh Phúc (sau Hàn Quốc) với
gần 60 dự án, tổng vốn đầu tư trên 1,6 tỷ
USD. Dự án của doanh nghiệp Nhật Bản
chủ yếu tập trung trong các khu công

nghiệp (KCN) của tỉnh, đầu tư vào lĩnh vực ô tô, xe máy,
chế biến, chế tạo, đóng góp khoảng 70% tổng thu ngân
sách, tạo nhiều việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Có mặt tại Vĩnh Phúc ngay từ những ngày đầu tái lập
tỉnh là Công ty Honda Việt Nam và Công ty Toyota Việt

Nam (hai nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản) hoạt động
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Qua hơn 26
năm đầu tư tại Vĩnh Phúc, hai doanh nghiệp trên thường
xuyên lọt Top những doanh nghiệp FDI có kết quả sản
xuất kinh doanh hiệu quả và nộp thuế hàng đầu Việt
Nam. Hiệu ứng đầu tư kinh doanh thành công của hai
doanh nghiệp này cũng đã tạo lực hấp dẫn thu hút các nhà
đầu tư đến từ Nhật Bản nói riêng và các nhà đầu tư FDI
nói chung. 

Đánh giá về môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, đại
diện Honda Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này đã lựa
chọn Vĩnh Phúc là nơi đặt trụ sở chính và nhà máy sản

xuất quy mô hơn 70ha (với 02 nhà
máy sản xuất lắp ráp xe máy, 01 nhà
máy sản xuất lắp ráp ô tô và 01
Trung tâm Đào tạo lái xe an toàn
hiện đại bậc nhất Việt Nam). Trải
qua chặng đường 26 năm, Công ty
đã nhận được sự hỗ trợ và đồng
hành từ phía chính quyền tỉnh và
luôn cảm thấy an toàn, yên tâm khi
đầu tư tại đây.

Bên cạnh công nghiệp chế biến,
chế tạo, Vĩnh Phúc cũng thu hút các
nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực
hạ tầng điển hình là Tập đoàn
Sumitomo. Nhận thấy tiềm năng lợi
thế của tỉnh trong thu hút đầu tư
vào các KCN, năm 2015 Tập đoàn

Tăng cường thu hút 
các nhà đầu tư Nhật Bản

Với vị trí địa lý, giao thông thuận
lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ;
luôn đi đầu trong cải cách hành
chính, cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh, tỉnh Vĩnh Phúc đã
và đang tạo sức hút lớn đối với
nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các
nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

nguyệT THắm 

Khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc

Khu công nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc
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Sumitomo đã quyết định đầu tư KCN Thăng Long III tại
Vĩnh Phúc để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đến từ 
Nhật Bản.

KCN Thăng Long III có tổng diện tích hơn 213ha, với
tổng vốn đầu tư trên 135 triệu USD. Mục tiêu của KCN là
thu hút các lĩnh vực công nghiệp không gây ô nhiễm, ưu
tiên dự án công nghệ cao như: Sản xuất động cơ; công
nghiệp phụ trợ; sản xuất phụ tùng, linh kiện cho ngành
công nghiệp ôtô, xe máy; phụ kiện điện tử và sản phẩm cơ
khí chính xác. 

Ông Masuoka Hiroyoshi, Tổng Giám đốc Công ty
TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết: Ngày càng
nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản đến Vĩnh Phúc vì muốn
tranh thủ những thế mạnh của tỉnh như vị trí sát cạnh Hà
Nội, logistics, nhân lực, hỗ trợ của chính quyền,  được đào
tạo tốt,… Mỗi khi Công ty gặp vấn đề hay khó khăn gì đều
nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương.
KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã lấp đầy hơn 81%, thu hút
nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao.

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ký Biên bản
ghi nhớ với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tổng Công ty
Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC) và Tập đoàn SOJITZ
(Nhật Bản) về xây dựng chiến lược, kế hoạch mở rộng các
cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao về chăn nuôi bò thịt, giết mổ, chế biến, tiếp thị,
phân phối thịt và các sản phẩm từ thịt tại thị trường Việt
Nam, hướng đến xuất khẩu tại Vĩnh Phúc. Hiện UBND
tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị các điều kiện xây
dựng Tổ hợp chế biến và chăn nuôi bò thịt Việt Nam –
Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.

Xác định Nhật Bản là nhà đầu tư tiềm năng, những
năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các
doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn. Trong thời gian dịch Covid -19 bùng phát, bộ
phận Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản
tại Vĩnh Phúc (Japan Desk) đã tích cực hỗ trợ giải đáp thắc
mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến công tác
phòng chống dịch. Với những nỗ lực đó, các nhà đầu tư
Nhật Bản luôn đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh
doanh tại địa phương và đưa ra cam kết mở rộng đầu tư.

Ông Vũ Kim Thành, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN
tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc có tiềm năng lớn
trong việc thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư,
không chỉ có các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mà ngay cả
các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản cũng quan
tâm, đầu tư vào tỉnh. Với làn sóng dịch chuyển đầu tư
mạnh mẽ trên thế giới, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN
sẽ nghiên cứu, tham mưu với tỉnh các cơ chế, chính sách
linh hoạt để thu hút các doanh nghiệp nói chung và các
doanh nghiệp đến từ Nhật Bản nói riêng. Trong đó tập
trung phát triển hạ tầng các KCN, đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng nhằm sẵn sàng quỹ đất sạch để thu hút
các dự án đầu tư mới, phát huy vai trò của các thành viên
tham gia Japan Desk Vĩnh Phúc trong việc xúc tiến đầu tư
và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh Phúc.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
trong quá trình tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, ưu
tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công
nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng
cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung
ứng toàn cầu.n

Hàn Quốc có số dự án và vốn đầu tư
lớn nhất vào vĩnh Phúc

Tính đến nay, có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có
dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc với 444 dự án FDI,
tổng vốn đăng ký trên 7,3 tỷ USD. Trong đó, Hàn
Quốc là quốc gia có số dự án và tổng vốn đầu tư lớn
nhất với 230 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ USD. 

Các dự án đầu tư của Hàn Quốc chủ yếu hoạt
động trong khu công nghiệp, với các dự án chế biến,
chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp phụ
trợ, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, dệt may,... Các
nhà đầu tư Hàn Quốc có nhiều đóng góp quan trọng
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư Hàn
Quốc nói riêng và các nhà đầu tư nói chung, Vĩnh
Phúc đã nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án trong quá
trình triển khai, hoạt động, tạo lập môi trường đầu
tư - kinh doanh thuận lợi nhất cho nhà đầu tư,
doanh nghiệp. Với những chính sách thu hút đầu tư
hấp dẫn, Vĩnh Phúc được đánh giá là điểm đến đầu
tư an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Với mục tiêu trở thành một trung tâm công
nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, Vĩnh
Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nhu
cầu sử dụng điện cho các doanh nghiệp đến năm
2030; tập trung phát triển ngành dịch vụ logistics với
trọng tâm là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc có
quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc. Đồng thời, đẩy
mạnh thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ,
công nghiệp xanh, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp
công nghệ cao, mời gọi các nhà đầu tư trong và
ngoài nước, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

mạnh Dũng

Công ty TNHH Partron Vina (Khu công nghiệp  Khai Quang)
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Các KCn vĩnh Phúc đã thu hút được rất nhiều dự án
đầu tư, kéo theo số lượng lao động trong KCn ngày một
tăng, công tác quản lý lao động có nhiều thách thức. vậy
những khó khăn, thách thức đó là gì, thưa ông?  

Hiện nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng của các KCN
trên địa bàn tỉnh, nhu cầu sử dụng lao động cũng ngày càng
tăng cao. Vì vậy, công tác quản lý về lao động tại các KCN
cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc đảm bảo mối

quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển giữa các
doanh nghiệp (DN) và người lao động. Ngoài ra, số
lượng lao động ngoại tỉnh làm việc trong các KCN
trên địa bàn tỉnh tương đối lớn, chiếm khoảng trên
40% trong khi đó khu nhà ở công nhân chưa được
xây dựng, nên vấn đề nhà ở và các thiết chế xã hội
phục vụ cho công nhân lao động cũng đang trở
thành nhu cầu cấp thiết. 

Đây thực sự là một “bài toán” khó đòi hỏi Ban
cần phải giải quyết một cách thấu đáo, nhằm từng
bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng
thời giúp các DN ổn định sản xuất, đảm bảo thu
nhập và điều kiện sống, sinh hoạt cho người lao
động. Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi và phát
triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, việc này càng có
ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy
mạnh sản xuất và tạo đà tăng trưởng kinh tế.

Để công tác quản lý lao động trong các KCn
đạt hiệu quả cao, ban Quản lý các KCn tỉnh

vĩnh Phúc đã triển khai những hoạt động và giải pháp cụ
thể nào, thưa ông?

Thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho người sử dụng lao động và người lao động; quan tâm thực
hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động;
đề xuất tỉnh Vĩnh Phúc triển khai xây dựng các dự án nhà ở
cho công nhân và các thiết chế văn hoá, phục vụ các nhu cầu
sinh hoạt của người lao động. Đồng thời phối hợp với các cơ
quan chuyên môn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; hỗ trợ,
giúp đỡ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động; thực hiện
tốt phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN, hỗ trợ người
lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tăng
cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng lao
động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
quản lý lao động,…

Một số hoạt động cụ thể được Ban triển khai trong 9 tháng
đầu năm 2022 là: Thực hiện cấp/cấp lại cho 415 Giấy phép lao
động; chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động người nước
ngoài cho 146 lượt DN; xác nhận 32 trường hợp không thuộc
diện cấp Giấy phép lao động; tiếp nhận 39 nội quy lao động,
16 thỏa ước lao động tập thể và đăng ký làm thêm 300 giờ cho
32 doanh nghiệp. Ngoài ra, Ban đã chủ trì tổ chức 01 Hội nghị
phổ biến pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc
trong KCN và hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc trong
quá trình thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019 và các Nghị
định hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện kế hoạch khảo
sát nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong các KCN

Quản lý hiệu quả lao động trong 
các khu công nghiệp 

Thời gian qua, việc tăng tốc thu hút
đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN)
Vĩnh Phúc đã mang lại nhiều cơ hội
việc làm cho người lao động, nhưng
cũng đặt ra những thách thức lớn trong
công tác quản lý lao động của các cơ
quan chức năng địa phương. Phóng
viên Vietnam Business Forum đã có
cuộc trao đổi với ông vũ Kim thành,
Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh
Vĩnh Phúc xoay quanh vấn đề này. 

nguyệT THắm 
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năm 2022, cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục, đào
tạo nghề trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tuyển dụng lao động,…

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh
kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp Giấy phép lao động cho lao
động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều
kiện, trình tự, thủ tục quy định; tăng cường quản lý, giám
sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, lao động nước
ngoài đã đăng ký vào làm việc tại các DN. Đôn đốc, chỉ
đạo các DN thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp
luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm
việc với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội) kiểm tra, đánh giá tình
hình quan hệ lao động và thực thi pháp luật về lao động.
Triển khai Đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa,
ổn định, tiến bộ trong các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2022-2025”; xây dựng nội dung tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử
dụng lao động trong KCN; phối hợp với các đơn vị chức
năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH
Cosonic (Việt Nam); Công ty TNHH North Star
Precision (Việt Nam).

Nhìn chung các DN trong các KCN đã chấp hành
đúng, đầy đủ các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
Cùng với sự hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật của cơ
quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, quan hệ lao
động trong các DN ngày càng hài hòa. Qua đó, góp phần
thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

nhằm hoàn thành mục tiêu công tác quản lý nhà
nước về lao động năm 2022, ban sẽ tập trung triển khai
những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Bám sát nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và trên cơ
sở những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022,
những tháng cuối năm 2022, Ban tiếp tục thực hiện hiệu
quả các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, cụ thể:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát nhu cầu tuyển
dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN, làm cơ sở
tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh xây dựng cơ chế,
chính sách đào tạo theo nhu cầu, đơn đặt hàng của doanh
nghiệp; tăng cường các hoạt động gắn kết giữa cơ quan nhà
nước, các cơ sở đào tạo và DN.

Cùng với đó, tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh cho Ban
được triển khai “Đề án phát triển quan hệ lao động hài hòa,
ổn định, tiến bộ trong các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày
12/4/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các
DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các
ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát đối với việc quản lý và sử dụng người lao động nước
ngoài trong các DN, nhất là người nước ngoài vào làm
việc ngắn hạn.

trân trọng cảm ơn ông!

vĩnh Phúc tôn vinh các doanh nghiệp,
doanh nhân tiêu biểu của Hàn Quốc

Vừa qua, tại khách sạn Dic Star, UBND tỉnh Vĩnh
Phúc đã tổ chức gặp mặt với các nhà đầu tư, doanh
nghiệp Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan
hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 -
22/12/2022). Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng
khen cho 08 doanh nghiệp và 05 doanh nhân tiêu biểu
của Hàn Quốc vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tính đến tháng 11/2022, trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc có 230 dự án đầu tư của Hàn Quốc, với tổng vốn
đăng ký trên 2,6 tỷ USD, chiếm gần 52% tổng số dự án
FDI đầu tư vào tỉnh. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có
nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Đặc biệt, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn
Quốc tại Vĩnh Phúc đã trở thành một cộng đồng gắn
kết với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy
mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam
– Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các
địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn
Quốc nói riêng.

Khẳng định những năm qua Vĩnh Phúc luôn quan
tâm đến các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong
đó có các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Hàn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cho
biết: Hàn Quốc là đối tác tin cậy, quan trọng của Vĩnh
Phúc trên nhiều lĩnh vực với số dự án và số vốn đăng
ký đầu tư lớn nhất vào tỉnh. Đặc biệt, bên cạnh các hoạt
động hợp tác kinh tế, thương mại, Vĩnh Phúc thường
xuyên có các hoạt động trao đổi, giao lưu biểu diễn văn
hóa, nghệ thuật với tỉnh kết nghĩa Chungcheongbuk và
Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang mong
muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh sản
xuất, kinh doanh, đóng góp ngày càng nhiều cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn
mạnh, Vĩnh Phúc cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều
kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các
doanh nghiệp Hàn Quốc.

nguyệt thắm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trao bằng khen
cho các doanh nghiệp Hàn Quốc



T rung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc là một trong
những dự án trọng điểm của tỉnh, có tổng mức
đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, công suất thiết kế
hàng hóa thông quan khoảng 530.000
TEU/năm. Dự án triển khai trên tổng diện tích

gần 84ha thuộc địa bàn thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi,
huyện Bình Xuyên. Cuối tháng 12/2021, giai đoạn I gồm
các hạng mục: Trung tâm phân phối; khu ngoại quan và
ICD; khu kho hàng logistics; đường giao thông; khu vực kết
nối với đường sắt quy hoạch; hệ thống cây xanh đã chính
thức được khởi công trên diện tích 15ha. Chỉ sau hơn 9
tháng triển khai thi công, nhà thầu đã cơ bản hoàn thiện hệ
thống nhà xưởng, kho vận hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế
cùng hệ thống bãi đỗ xe, đường giao thông được xây dựng
khoa học, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông của tỉnh.

Ông Tôn Quang Vinh, Giám đốc Dự án Trung tâm
Logistics ICD Vĩnh Phúc chia sẻ: Ngay từ khi bắt tay vào
thực hiện, từ ban lãnh đạo đến công nhân đều xác định đây
là dự án đặc biệt quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho
các hoạt động logistics của tỉnh mà còn góp phần thúc đẩy
mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp của
Singapore. Vì vậy, trong quá trình thi công, mặc dù gặp

không ít khó khăn do dịch bệnh, thời tiết diễn
biến phức tạp, có thời điểm phải dừng thi công
gần 1 tháng nhưng ngay khi hoạt động trở lại, nhà
thầu đã chủ động huy động thêm nhân lực, chia 3
ca ngày, đêm làm việc liên tục, quyết tâm hoàn
thiện và đưa công trình vào sử dụng.

Hiện tại, các hạng mục quan trọng như: Bãi
tập kết hàng hóa container, kho hàng logistics, hạ
tầng phụ trợ đã cơ bản hoàn thành 100% khối
lượng. Khi đi vào hoạt động, trong giai đoạn I,
Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc sẽ đạt công
suất khoảng 400 tấn/ngày, đáp ứng tốt nhu cầu
vận tải hàng hóa container trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc và các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Ngoài ra, Dự án Quản lý nguồn nước và ngập
lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế

giới có tổng nguồn vốn 220 triệu USD, trong đó, vốn vay
150 triệu USD, vốn đối ứng 70 triệu USD do Ban Quản lý
dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh làm chủ đầu tư.
Đây là dự án đầu tư công có tổng diện tích đất thu hồi, giải
phóng mặt bằng trên 527ha với 15 gói thầu xây lắp trải dài
trên địa bàn các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Yên Lạc,
Vĩnh Tường, Tam Dương, Vĩnh Yên và Phúc Yên. Trong
thời gian triển khai thực hiện, nhiều gói thầu gặp khó
khăn, vướng mắc, nhất là khâu bồi thường, giải phóng mặt
bằng. Song xác định dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm
kiểm soát tình trạng ngập úng, quản lý tốt nguồn nước, ổn
định sản xuất và đời sống cho hơn nửa triệu người dân
sinh sống xung quanh khu vực dự án nên từ chính quyền
địa phương đến nhà thầu, người lao động đều tập trung
khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, có 01 gói thầu đã hoàn thành, đang làm thủ
tục bàn giao; 03 gói thầu sắp hoàn thành; 11 gói thầu ký
hợp đồng trong năm 2022 đã và đang bước vào giai đoạn
thi công.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình, hạng mục của Dự án Quản lý nguồn nước
và ngập lụt tỉnh, mới đây, trong cuộc họp với các sở,
ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư, nhà thầu, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đã
yêu cầu các đơn vị chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn,
đẩy nhanh tiến độ các gói thầu; có mặt bằng đến đâu tập
trung huy động nhân lực, máy móc, tăng ca kíp triển khai
thi công các hạng mục đến đó.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại tiến độ thực
hiện các hạng mục của dự án; nhà thầu tăng cường trách
nhiệm, thực hiện đúng hợp đồng, đáp ứng yêu cầu chủ đầu
tư. UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với nhà
thầu không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm trong quá trình
triển khai thực hiện; UBND các huyện, thành phố thực
hiện bảo vệ thi công đối với trường hợp cố tình không
chấp hành quy định của Nhà nước.n
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Đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình, dự án trọng điểm

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Những tháng cuối năm 2022, tỉnh
Vĩnh Phúc tập trung chỉ đạo các địa
phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi
công các công trình, dự án trọng điểm,
góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu
tư công, tạo động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội.

QuỳnH ngọc

Hệ thống kho hàng logistics tại Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc



T ính đến nay, trên địa bàn
tỉnh có 230 dự án đầu
tư của Hàn Quốc,
tổng vốn đăng ký
trên 2,6 tỷ USD,

chiếm 52% số dự án và
35% tổng vốn đầu tư
FDI, dẫn đầu các quốc
gia, vùng lãnh thổ có dự
án đầu tư vào tỉnh. Các
dự án đầu tư của Hàn
Quốc chủ yếu hoạt
động trong KCN, với
các lĩnh vực sản xuất
chủ yếu: linh kiện điện
tử, dệt may, gia công cơ
khí, sản xuất ô tô, phụ
tùng ô tô,…

Điển hình như Công ty
TNHH Vina Korea - doanh
nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc có
dự án đầu tư vào tỉnh từ năm 2001,
với việc đổi mới tư duy quản lý, tăng
cường đầu tư chiều sâu, đào tạo, tuyển dụng lao
động có tay nghề, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất
lượng sản phẩm, hoạt động của Công ty ngày càng
phát triển. Từ 1 xưởng sản xuất với 10 chuyền may,
đến nay, Công ty có 50 chuyền may và mở rộng nhà
máy ở các tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Bình Phước với
sản lượng 22 triệu sản phẩm/năm, doanh thu bình
quân từ 110 - 120 triệu USD, giải quyết việc làm cho
hơn 3.000 lao động.

Hay như Công ty TNHH Jahwa Vina,
đầu tư và đi vào hoạt động tại KCN Khai
Quang năm 2010 với tổng vốn đầu tư ban
đầu 10 triệu USD, gồm 1 phân xưởng và
hơn 100 lao động. Sau 12 năm hình thành
và phát triển, Công ty đã mở rộng quy mô
sản xuất lên 7 nhà xưởng, tăng tổng vốn
đầu tư lên 80 triệu USD, tạo việc làm, thu
nhập ổn định cho trên 3.000 lao động với
mức lương bình quân từ 8-9
triệu/người/tháng.

Ông Nam Kwang Hoon, Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Jahwa Vina cho biết,
Jahwa Vina chuyên sản xuất linh kiện
điện tử cung cấp cho Công ty Samsung
Electronics Việt Nam và Công ty LG Việt
Nam với các sản phẩm chính gồm: motor

rung, camera trên điện thoại di động, ô
tô và hệ thống sấy hỗ trợ khởi động

trên ô tô. 12 năm qua, được sự
quan tâm, kịp thời tháo gỡ các

khó khăn, vướng mắc từ các
ban, ngành của tỉnh Vĩnh

Phúc, nhất là về lao động,
lưu thông, vận chuyển
hàng hóa nên Công ty
luôn hoạt động ổn định
ngay cả trong bối cảnh
dịch bệnh, doanh thu
tăng bình quân từ 10-
15%/năm. Đặc biệt,
cùng với việc thực hiện

tốt các chính sách cho
người lao động, từ năm

2014 đến nay, Công ty đã
hợp tác cùng Quỹ bảo trợ

trẻ em tỉnh hỗ trợ xây dựng
31 nhà tình thương cho các gia

đình có hoàn cảnh khó khăn và dự
kiến sẽ khánh thành ngôi nhà tình

thương thứ 32 vào đầu tháng 12/2022.
Có thể nói, các dự án của Hàn Quốc đầu tư vào

tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động ngày càng hiệu quả, doanh
thu bình quân 10 tháng năm 2022 tăng 14%, xuất khẩu
tăng 13%, nộp ngân sách nhà nước tăng 10%, giải
quyết việc làm mới cho hơn 2.700 lao động, nâng tổng
số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc lên trên 70.000 người.n
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Các dự án của Hàn Quốc đầu tư vào 
Vĩnh Phúc hoạt động ngày càng hiệu quả

Hoạt động tại Công ty TNHH Jahwa Vina

Hiện có 20 quốc
gia và vùng lãnh thổ có

dự án đầu tư vào tỉnh Vĩnh
Phúc với 444 dự án FDI, trong đó

hơn một nửa số dự án đến từ các nhà
đầu tư Hàn Quốc. Các dự án đầu tư

của Hàn Quốc chủ yếu hoạt động trong
khu công nghiệp (KCN), đóng góp lớn
cho ngân sách, giải quyết việc làm cho

lao động địa phương.

nguyệT THắm



Đ ược xây dựng tại
thị trấn Hương
Canh và xã Sơn
Lôi, huyện Bình
Xuyên, tỉnh

Vĩnh Phúc với quy mô 83ha,
tổng vốn đầu tư trên 200 triệu
USD, công suất thiết kế hàng
hóa thông quan khoảng
530.000 TEU/năm, dự án
Trung tâm Logistics ICD Vĩnh
Phúc là trung tâm đầu tiên của
mạng lưới logistics thông minh
tại khu vực ASEAN có chức năng tích hợp trung tâm phân
phối và cảng cạn để phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch
vụ logistics theo nhu cầu của thị trường.

Dự án được khởi công cuối năm 2021, do Công ty CP
T&Y SuperPort Vĩnh Phúc (liên doanh giữa Tập đoàn T&T
và đối tác Singapore là Tập đoàn YCH) làm chủ đầu tư.
Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những trung tâm
hậu cần lớn nhất miền Bắc, kết nối các khu công nghiệp
bằng đường bộ, đường sắt cũng như kết nối với Hà Nội,
sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) và tỉnh Vân Nam của
Trung Quốc; tạo sự đột phá cho lĩnh vực logistics của Việt
Nam, hướng tới mục tiêu năm 2025 chi phí logistics giảm
xuống 16% GDP và tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics
vào GDP đạt 5 - 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics
đạt 15 - 20%. Đồng thời, dự án sẽ góp phần kết nối Vĩnh
Phúc với các nước trong khối ASEAN và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần T&Y SuperPort
Vĩnh Phúc cho biết, các công trình thuộc giai đoạn 1 của
“siêu cảng” đã được hoàn thành vào tháng 9/2022. Đây là
ga hàng hóa kéo dài (Off - Airport Cargo Terminal) nhằm
cung cấp dịch vụ nhà ga hàng hóa hàng không cho các khu
công nghiệp xung quanh với mục tiêu giảm ùn tắc tại các
sân bay trong mùa cao điểm. Dự báo nhu cầu vận chuyển
hàng hóa bằng đường hàng không sẽ tăng lên khi ngày
càng có nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử thành lập nhà
máy tại Việt Nam. Khi hoàn thành, Cảng dự kiến sẽ cung
cấp cơ sở hạ tầng quan trọng để hỗ trợ xuất khẩu, mở ra cơ

hội đạt được những bước đột
phá trong lĩnh vực hậu cần của
Việt Nam.

Là tỉnh phát triển công
nghiệp với nhiều doanh
nghiệp FDI đóng trên địa bàn,
nhu cầu vận chuyển hàng hóa
của Vĩnh Phúc là rất lớn.
Trong 9 tháng đầu năm 2022,
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh
ước đạt gần 11 tỷ USD, tăng
hơn 25% so với cùng kỳ năm
2021. Thị trường xuất khẩu

ngày càng được mở rộng với hơn 40 quốc gia, vùng lãnh
thổ trên thế giới, tập trung vào một số thị trường lớn như
EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và thị trường có ký kết hiệp
định thương mại tự do với Việt Nam. Trong đó, linh kiện
xe máy, xe máy nguyên chiếc, gạch men, giày dép, quần áo,
linh kiện điện tử là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Ở
chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu
năm 2022 đạt hơn 10 tỷ USD, tăng hơn 19% so với cùng kỳ
năm 2021. Thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc,
Hàn Quốc, EU, ASEAN,… Các mặt hàng nhập khẩu bao
gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất, vải, sắt thép,...

Để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa của doanh
nghiệp, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics
đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, kết cấu hạ
tầng thương mại - dịch vụ; tăng cường cải cách hành
chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành
chính, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng,
thuận tiện ở tất cả các khâu; tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics.

Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc dự kiến khi
đi vào hoạt động sẽ xử lý khoảng 10% tổng sản lượng hàng
hóa container ở các tỉnh phía Bắc. “Siêu cảng” được kỳ
vọng sẽ là nút kết nối chính cho chuỗi cung ứng toàn cầu
và khu vực giữa Trung Quốc, Việt Nam, ASEAN với các thị
trường quốc tế khác để thúc đẩy giao thương, đáp ứng nhu
cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh, từng bước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh
Phúc trong những giai đoạn tiếp theo.n
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Vĩnh Phúc có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ,
trên quốc lộ 2, có đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua, liền kề cảng hàng
không quốc tế Nội Bài, kết nối quốc lộ 5 thông với cảng Hải Phòng và trục
đường 18 thông với cảng nước sâu Cái Lân. Đồng thời, Vĩnh Phúc là một trong
những tỉnh luôn dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp. Đây là những lợi
thế lớn để địa phương đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ logistics.

Duy BìnH



N ằm trong các hoạt động chào mừng 92 năm
ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930 -
20/10/2022), ngày
02/10/2022, Công

đoàn các KCN đã tổ chức Giải
bóng đá nữ công nhân lao động
trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
năm 2022 với sự tham gia của 20
đội bóng nữ đến từ các công đoàn
cơ sở (CĐCS) của doanh nghiệp
trong các KCN trên địa bàn tỉnh.
Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn,
kịch tính, sôi động với sự cổ vũ
nhiệt tình của các khán giả.

Bên cạnh đó, sau 2 tháng tổ chức Giải
bóng đá Công ty TNHH Partron Vina
(KCN Khai Quang) lần thứ VII cho toàn
thể cán bộ, công nhân, người lao động,
ngày 9/10/2022, Công ty TNHH Partron
Vina đã lựa chọn được đội bóng FC Finger
giành chức vô địch bóng đá nữ và đội FC
Led PKR giành chức vô địch bóng đá nam.
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Partron
Vina cho biết: Đây là hoạt động thường
niên của Partron Vina nhằm tạo thêm sân
chơi bổ ích, lành mạnh cho người lao
động sau những giờ làm việc căng thẳng;
đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết,
gắn bó, sẻ chia giữa cán bộ, công nhân,
giữa các phân xưởng, bộ phận trong Công
ty. Để người lao động yên tâm sản xuất,
gắn bó lâu dài, Công ty luôn thực hiện đầy
đủ các quyền lợi, chế độ lương, thưởng,
bảo hiểm; hỗ trợ tiền đi lại, ở trọ cho công
nhân xa nhà. Đối với người lao động có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh
hiểm nghèo, Công ty có những chế độ đãi
ngộ, ủng hộ riêng. 

Đặc biệt, mới đây, Ban Quản lý các
KCN và Công đoàn các KCN tỉnh đã ký kết
quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022
- 2027. Hai đơn vị đã thống nhất phối hợp
triển khai thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên, công nhân, người lao động; tham gia
xây dựng các văn bản, chế độ, chính sách
liên quan tới đoàn viên, công nhân,…

Việc ký kết quy chế phối hợp này
nhằm giúp mỗi cơ quan hoàn thành tốt
nhiệm vụ chuyên môn; tích cực chăm lo,
bảo vệ người lao động; góp phần xây dựng

mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh
nghiệp ở KCN.n
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Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho
công nhân tại các khu công nghiệp

Đại diện Ban Quản lý các KCN và Công đoàn các KCN tỉnh ký
quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2027

Xác định con người là tài sản vô giá, quyết định
đến sự phát triển của doanh nghiệp, các ngành
chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp trong
các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc luôn chú
trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho
công nhân, người lao động thông qua những
chính sách, việc làm thiết thực.

THanH Loan
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T ính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có trên 11.500
doanh nghiệp, trong đó có khoảng trên 8.000
doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng hành,
hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhất
là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa

qua, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có
việc thành lập Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh, tổ
chức các buổi đối thoại, duy trì hoạt động Chương trình
“Cà phê doanh nhân”; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt
động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ phận xúc tiến đầu
tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh Phúc,…

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Vĩnh
Phúc đã tổ chức hàng chục buổi làm việc, đối
thoại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp;
Chương trình "Cà phê doanh nhân" đã tổ chức
31 kỳ gặp gỡ doanh nhân, tiếp nhận phản hồi
và hướng dẫn, giải quyết 281 đề xuất, kiến
nghị của doanh nghiệp; tiếp xúc và làm việc
trực tiếp với 139 doanh nghiệp; tạo điều kiện
tối đa cho 335 doanh nghiệp gặp khó khăn khi
phải thực hiện các thủ tục phá sản.

Linh hoạt các hình thức hỗ trợ, Tổ hỗ trợ
doanh nghiệp trên các nhóm Zalo của Sở Kế
hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành đã
cung cấp 115 văn bản cho doanh nghiệp, trả
lời 75.000 lượt email; tiếp nhận hơn 1.700 câu
hỏi, hơn 17.000 lượt tin nhắn trao đổi với
doanh nghiệp, nhà đầu tư về các nội dung
phòng, chống Covid-19, kế hoạch tiêm
vaccine ngừa Covid - 19, tình hình lao động,

việc thay đổi mã số thuế cá nhân,… Đồng thời, giới thiệu
16 chương trình kết nối, hợp tác đầu tư giữa các doanh
nghiệp DDI với doanh nghiệp FDI. Riêng Bộ phận xúc
tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Vĩnh
Phúc từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận, giải đáp 24 phản
ánh, góp ý, kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản; tiến
hành kết nối cho 23 doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ
hội hợp tác, giao lưu kinh tế.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 115 của Chính phủ
về các giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển,
Vĩnh Phúc đã chủ trương tăng cường mối liên kết, hợp tác,
hỗ trợ giữa các doanh nghiệp DDI và doanh nghiệp FDI,
tạo điều kiện để doanh nghiệp DDI từng bước tiếp cận
công nghệ tiên tiến, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, hình
thành và thu hút nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. 

Với những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư,
Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu
quả các hoạt động hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp; kịp thời
nắm bắt, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp bằng việc duy trì hoạt động của Chương
trình “Cà phê doanh nhân”, Tổ giúp việc của Chủ tịch
UBND tỉnh; bộ phận Japan Desk, Hiệp hội doanh nghiệp
Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,… Đồng thời, đẩy mạnh
chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời
gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp; chỉ đạo
các ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; nâng cao chất
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của 
doanh nghiệp.n

Đẩy mạnh các hoạt động 
kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp

Những năm qua, Vĩnh Phúc luôn đẩy
mạnh các hoạt động kết nối giữa chính
quyền với doanh nghiệp và giữa các doanh
nghiệp có vốn đầu tư trong nước (DDI)
với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh; đồng thời
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp,… Nhờ vậy, Vĩnh Phúc luôn là
điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Bảo ngọc



Công ty Cổ phần Điện tử thiên
Quang mở thêm nhà máy mới tại
KCn thăng Long (vĩnh Phúc)

Sau hơn 03 năm có mặt tại Khu công nghiệp
(KCN) Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Công ty Cổ phần
Điện tử Thiên Quang đã không ngừng phát triển, trở
thành một trong những nhà cung cấp các sản phẩm
camera an ninh, camera hành trình tin cậy cho thị
trường thế giới.

Trong năm đầu thành lập, Công ty chỉ đạt doanh
thu 18,8 tỷ đồng, đến năm 2020 tăng lên 530 tỷ
đồng; năm 2021, doanh thu tiếp tục tăng lên 1.277
tỷ đồng. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2022, Công ty
đã cung cấp ra thị trường trên 1.350.000 sản phẩm
với doanh thu khoảng 386 tỷ đồng, đạt 73% kế
hoạch đề ra. Đặc biệt, sau hơn 03 năm thành lập,
Công ty có 03 lần tăng vốn đầu tư nhằm đáp ứng
các đơn hàng của đối tác.

Với những thành công bước đầu khả quan, năm
2022, Công ty quyết định đầu tư thêm nhà máy sản
xuất mới tại KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc), khi đi
vào hoạt động, dự kiến nhà máy mới sẽ tạo việc làm
mới cho khoảng 400 lao động. Hiện bên cạnh thị
trường ổn định ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả
nước, Công ty Cổ phần Điện tử Thiên Quang đã trở
thành nhà cung cấp các sản phẩm camera an ninh,
camera hành trình tin cậy cho nhiều bạn hàng lớn
trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Công ty Cổ phần Điện tử Thiên
Quang sẽ tiếp tục mở rộng liên danh, liên kết với các
nhà sản xuất trong cùng lĩnh vực để tăng tỷ lệ nội địa
hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh
tranh cả về giá cả, chất lượng. Đồng thời tăng cường
hợp tác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, mở hướng
sản xuất các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị
trường, phấn đấu trở thành một trong những doanh
nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành linh kiện điện tử
tiêu biểu của cả nước.

mạnh Dũng 

Công ty Cổ phần Điện tử Thiên Quang

vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho dự án solum
electronics việt nam

Vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp
(KCN) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ trao Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư dự án
Solum Electronics Việt Nam tại KCN Bá Thiện II.
Đây là lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư lần
thứ 5 của Công ty, nâng mức vốn ban đầu từ 10
triệu USD năm 2016 đến nay là trên 155 triệu
USD. 

Dự án Solum Electronics Việt Nam do nhà đầu
tư SOLUM CO.,LTD của Hàn Quốc triển khai trên
diện tích hơn 40.000m2 tại KCN Bá Thiện II. Dự
án được Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng
2/2016. 

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 155 triệu USD,
chuyên sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị truyền
thông với quy mô 360.960.000 sản phẩm/năm,
tương đương 34.367,599 tấn sản phẩm/năm. Hiện
nay, dự án đang sử dụng 3.120 lao động, trong đó
có 20 người nước ngoài, 3.100 lao động Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân
Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh
Phúc chúc mừng nhà đầu tư đã gặt hái được nhiều
thành công khi đầu tư tại Vĩnh Phúc. Đồng thời đề
nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án,
đảm bảo các quy định về môi trường, an ninh trật
tự, quyền lợi của người lao động. Ban Quản lý các
KCN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự
án và sau khi dự án đi vào hoạt động.

bảo ngọc

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc trao Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư dự án Solum Electronics Việt Nam
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khu Công nghiệp nam Bình Xuyên, vĩnh phúC

Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

KCN Nam Bình Xuyên được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết
định số 399 với tổng diện tích 295,7ha, thuộc
địa phận các xã, thị trấn Phú Xuân, Tân Phong,
Đạo Đức, Hương Canh, huyện Bình Xuyên,

tỉnh Vĩnh Phúc; chủ đầu tư là liên danh Công ty TNHH J&D
Partner và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VK với tổng vốn
đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng; tổ chức thực hiện dự án là Công ty
TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park.

Dự án hiện đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ 1/500, thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công dự án. Quá trình
đầu tư chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành
giải phóng mặt bằng (GPMB) 153,3ha, cho thuê lại đất đã
có hạ tầng trong tháng 10/2024; giai đoạn 2 dự kiến hoàn
thành GPMB 142,2ha, cho thuê lại đất đã có hạ tầng trong
tháng 3/2026. Hiện tại, UBND huyện Bình Xuyên đã tiến
hành bồi thường, GPMB dự án trên tổng diện tích 295,7ha;
đã thực hiện đo vẽ, giải thửa giai đoạn 1 là 153,5ha.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Phát
triển Nam Bình Xuyên Green Park chia sẻ:
“Xác định Vĩnh Phúc có tiềm năng là một
trong những trung tâm công nghiệp của cả
nước trong tương lai, chúng tôi xây dựng
KCN với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, xây
dựng cơ sở hạ tầng gồm các khu vực được
thiết kế hiện đại, tân tiến nhất hiện nay như
phòng điều hành trung tâm; an ninh AI; trạm
phòng cháy, chữa cháy; khu vực giáo dục; hệ
thống thương mại điện tử; hệ thống xử lý
nước thải, chất thải tái sử dụng và năng lượng
điện mặt trời,… Ngoài ra, hướng đến xây

dựng hạ tầng cơ sở xanh và thông minh, Công ty dành 10ha
để xây dựng công viên xanh, có hồ điều hòa thân thiện với
môi trường. Đích đến của KCN là thu hút các nhà đầu tư
trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ
trợ, điện tử - viễn thông, mỹ phẩm, thiết bị y tế, vật liệu xây
dựng và chế biến nông, lâm, thủy sản. Với tiềm lực tài chính
dồi dào từ khu vực Hàn Quốc, Công ty cam kết xây dựng hạ
tầng KCN đảm bảo chất lượng theo thiết kế, bàn giao đúng
kế hoạch đề ra”.

Với chính sách miễn thuế trong 2 năm đầu tiên và 50%
thuế trong 4 năm tiếp theo, hiện nay, đã có rất nhiều nhà
đầu tư quan tâm đến KCN Nam Bình Xuyên, đặc biệt là các
nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Dự kiến sau khi hoàn thành
giai đoạn 1, KCN Nam Bình Xuyên sẽ thu hút được khoảng
gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công
nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử đến đầu tư sản xuất kinh
doanh. Hiện nay, việc xây dựng KCN đang được đẩy nhanh
tiến độ, dự kiến giai đoạn 1 bắt đầu đi vào hoạt động từ
tháng 10/2024.

Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự
án, Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park
đã làm việc với các địa phương, thống nhất giải pháp đề
xuất điều chỉnh ranh giới giai đoạn 1 và 2 của dự án, trình
UBND tỉnh xem xét, cho phép chủ đầu tư lập hồ sơ điều
chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Vừa qua, trong buổi làm việc với Công ty TNHH Phát
triển Nam Bình Xuyên Green Park, Chủ tịch UBND tỉnh
Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh giá cao vị trí chiến lược của
KCN Nam Bình Xuyên trong phát triển công nghiệp của
tỉnh, đồng thời, chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch
của chủ đầu tư, giao Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ phương án
điều chỉnh ranh giới dự án; Ban Quản lý các KCN, UBND
huyện Bình Xuyên và các sở, ngành liên quan phối hợp với
chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai dự án.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
các trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với
doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, tạo “đòn bẩy” thu hút đầu tư trong thời gian tới.n

Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có vị trí cách cảng
hàng không quốc tế Nội Bài 18km, cách
Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc 3km,
thuận lợi cho việc thông thương, vận
chuyển hàng hóa. Được quy hoạch, thiết
kế với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, KCN
Nam Bình Xuyên được kỳ vọng là điểm
đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong
và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực
công nghiệp công nghệ cao. 

Trần Trang

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên



T heo Bản thỏa thuận hợp tác, từ nay đến năm
2025, FPT sẽ đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc
chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ
quan nhà nước đến người dân và doanh
nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang
cho biết, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng
và ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản làm cơ sở chính
trị, cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số, đặc biệt là Chỉ thị số
23 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng
đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và các
chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND
tỉnh. Ông Vũ Chí Giang đề nghị Công ty Cổ phần FPT
tập trung triển khai tốt các nội dung Bản thỏa thuận hợp
tác, giúp tỉnh đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền
số, kinh tế số, xã hội số. “Vĩnh Phúc mong muốn hợp tác
với FPT để phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn
hóa, giáo dục, y tế,… với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt
đẹp cho người dân”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí
Giang nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT Nguyễn Văn
Khoa cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh giải các bài toán
lớn như: Tăng năng suất lao động bằng khoa học công
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng
cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng

tổ chức, người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số.
Theo Bản thỏa thuận hợp tác, từ nay đến năm 2025,

FPT sẽ đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng
thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân,
doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức
sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số;
phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa
chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của
cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, giúp Vĩnh
Phúc sớm trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả
nước về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số,
kinh tế số, xã hội số.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công
nghệ về viễn thông, công nghệ thông tin; đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số. Cụ thể
như: Tạo điều kiện để FPT đầu tư giáo dục, xây dựng
Trường phổ thông liên cấp, Trường Cao đẳng FPT
Polytechnic; tạo điều kiện cho FPT tiếp cận các sở, ban,
ngành để nghiên cứu, tìm hiểu nghiệp vụ, thực trạng, nhu
cầu chuyển đổi số; thành lập các tổ công tác để hai bên
phối hợp, thống nhất đề nghị các cơ quan Đảng, Mặt trận
Tổ quốc, Nhà nước và tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh
thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.n
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FPT đồng hành, hỗ Trợ Vĩnh Phúc
chuyển đổi số Tổng Thể Và Toàn diện

Nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng
chính quyền số, kinh tế số, xã hội số,
hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Phúc
nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả
nước về chuyển đổi số, vừa qua,
UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty
Cổ phần FPT đã ký kết thỏa thuận
hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025. 

THanH Loan

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần FPT ký thỏa
thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025




