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Prime Minister Nguyen Xuan Phuc recently attended a
special online conference with G20 leaders, the group of
the emerging and developed economies (G20), to discuss
globally coordinated responses to COVID-19 epidemic. 

According to experts, the world today is very different
from 2008 and it is facing a big shock. Limited
macroeconomic strength is very worrying but the biggest
concern is probably the decline in international
cooperation. Preventing COVID-19 can only be
successful when the weakest country is able to control the
epidemic. 

According to some organizations and experts, there is
an impending storm in the global economy. Most of
recessions stem from demand shocks, supply shocks or
financial shocks, and COVID-19 probably has all three. In
fact, the demand shock amid the ranging COVID-19
epidemic is quite clear when a large number of people are
isolated or restricted from mobility. Analysts predict a big

decline in the second quarter of 2020, by 5-10% of the
gross domestic product (GDP). Supply shocks are similar.
Therefore, to be effective, the G20 needs to act together on
all three fronts to obtain the good result. 

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc's attendance to the
G20 Online Summit as the Chair of ASEAN 2020 aimed to
affirm the responsibility and contribution of ASEAN and
Vietnam to joint efforts of the international community in
combating the COVID-19 epidemic. Since the disease
outbreak in Wuhan in late December 2019, Vietnam is one
of the first countries in the world to immediately execute
strong and drastic measures to control the contagion. 

The G20 is a forum for 20 major economies, including
19 countries with the largest economies in the world and
the European Union (EU) like the United States, Germany,
Japan, the United Kingdom (UK), France, Italy and
Canada. The summit, founded in September 1999, now
accounts for more than 90% of the world economy.n

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội
nghị trực tuyến đặc biệt với các nhà lãnh đạo Nhóm
các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế
giới (G20), nhằm thúc đẩy phối hợp toàn cầu ứng phó
với dịch COVID-19.

Giới chuyên gia cho rằng, thế giới hiện nay rất
khác so với năm 2008 và nó đang phải đối mặt với một
cú sốc lớn. Tiềm lực kinh tế vĩ mô hạn chế là rất đáng
lo ngại, nhưng mối quan ngại lớn nhất có lẽ là sự suy
giảm trong hợp tác quốc tế. Việc đẩy lùi COVID-19
chỉ có thể đạt được thành công khi nước yếu nhất
cũng khống chế được dịch này. 

Theo một số tổ chức, chuyên gia, có một cơn bão
sắp xảy ra trong nền kinh tế toàn cầu. Hầu hết các
cuộc suy thoái đều xuất phát từ cú sốc cầu, cú sốc
cung hoặc cú sốc tài chính và COVID-19 có lẽ hội tụ
cả ba cú sốc này. Trên thực tế, cú sốc cầu khi dịch
COVID-19 đang "hoành hành" khá rõ ràng khi số
lượng lớn người dân bị cách ly, hay hạn chế đi lại.

Giới phân tích dự báo, sẽ có một sự sụt giảm lớn trong
Quý II/2020, từ 5-10% tổng sản phẩm quốc nội
(GDP). Cú sốc cung cũng tương tự. Do đó, để có thể
mang lại hiệu quả, G20 cần hành động đồng thời trên
cả 3 mặt trận để đem lại hiệu quả.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị
thượng đỉnh trực tuyến của G20 trên cương vị chủ tịch
ASEAN 2020 nhằm khẳng định trách nhiệm, đóng góp
của ASEAN và Việt Nam vào nỗ lực chung của cộng
đồng quốc tế trong chống dịch COVID-19. Ngay từ
khi dịch bệnh mới bùng phát ở Vũ Hán từ cuối tháng
12/2019, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên
trên thế giới triển khai ngay các giải pháp mạnh mẽ và
quyết liệt để kiểm soát được dịch bệnh xâm nhập.

G20 là diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn, gồm 19 quốc
gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và Liên minh
châu Âu (EU), trong đó có Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh,
Pháp, Italy, Canada. Diễn đàn thành lập vào tháng
9/1999, hiện chiếm hơn 90% nền kinh tế thế giới.n

G20 Leaders Meet Online Amid 

COVID-19 Outbreak 

Lãnh đạo nhóm G20 họp trực tuyến 
nhằm phối hợp ứng phó dịch COVID-19



Ông có thể cho biết tình hình phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh an Giang trong thời gian qua?

Những năm qua, kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh
hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
của cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Tuy nhiên,
bằng sự quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua
thách thức, sự vận hành linh hoạt của cả hệ thống chính trị,
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang trong 2019 có
nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên tất
cả các mặt, nhiều lĩnh vực chuyển biến rõ nét hơn, tăng
trưởng cao hơn năm trước. 

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải
thiện, chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh
tế tư nhân có bước phát triển mới. Cơ sở hạ tầng và bộ
mặt nông thôn từng bước được cải thiện và ngày càng thay
đổi theo chiều hướng tích cực, kết quả này gắn liền với
việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Trong bức tranh kinh tế chung của tỉnh, hai ngành mũi
nhọn là nông nghiệp và du lịch cũng phát triển theo chiều
hướng thuận lợi. 

Đâu là nguyên nhân và động lực giúp an Giang có
được những kết quả trên, thưa ông?

Động lực đầu tiên chính là Chính phủ quan tâm hơn đối
với công tác cải cách thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để
doanh nghiệp tham gia đầu tư trong năm 2018, 2019 và sẽ
tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2020. Trong bối cảnh
đó, cùng với những thuận lợi và khó khăn thách thức, An
Giang đã tập trung chỉ đạo, điều hành theo Chương trình
công tác từ đầu năm và những nội dung phát sinh bổ sung sát
với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cấp, các

ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Nghị quyết số 21/NQ-hĐND ngày 07/12/2018 của hĐND
tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thứ hai, khu vực nông - lâm - thủy sản có nhiều triển
vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, thị
trường xuất khẩu của tỉnh ngày càng được mở rộng; những
hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển
biến tích cực, đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ vào
sản xuất nông nghiệp đã và đang triển khai vào thực tiễn. Đề
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã triển khai gần 5 năm bắt
đầu có hiệu ứng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020 đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong việc
phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm
2019 và định hướng đến năm 2021 cũng là một trong những
nguyên nhân góp phần tạo động lực phát triển kinh tế của
tỉnh. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy
người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trung
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoạt động khá hiệu
quả, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên
99%. Các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số cải cách
hành chính (Par Index) đều tăng điểm và tăng hạng so
cùng kỳ. 

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng
xanh là những vấn đề đang ngày càng được quan tâm.
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An GiAnG

Cơ cấu lại nền kinh tế 
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Đó là khẳng định của Chủ tịch uBND
tỉnh An Giang Nguyễn thanh Bình với

phóng viên Vietnam Business forum. Ông
cho biết, tỉnh đang tăng cường quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống

thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp
tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất

hơn trong thực hiện các đột phá chiến
lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 
Quốc Hưng thực hiện.



Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa
bàn tỉnh (GRDP) của An Giang tăng
7,02% so với năm 2018, cao nhất
trong 5 năm trở lại đây; thu ngân sách
từ kinh tế địa bàn đạt 6.700 tỷ đồng,
bằng 110,2% so với dự toán, bằng
111,8% so với năm 2018; tổng vốn đầu
tư toàn xã hội là 31.887 tỷ đồng, tăng
1.708 tỷ đồng so với năm 2018; kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 890
triệu USD, tăng 5,95% so cùng kỳ năm
trước; đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ
tiêu HĐND tỉnh giao, trong đó có 8
chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt.

Trong mức tăng 7,02% GRDP của
tỉnh An Giang, khu vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng
góp 0,82 điểm phần trăm vào tăng
trưởng chung; trong nông nghiệp, lúa
và thủy sản là hai mặt hàng chủ lực
cũng đã có những chuyển biến tích
cực. Năm 2019, tổng sản lượng lúa
của tỉnh đạt gần 3,92 triệu tấn, trong
đó sản lượng nếp và các giống lúa
chất lượng đạt khoảng 1,050 triệu
tấn, tăng 73.700 tấn so với năm
trước. Về sản lượng thủy sản, cả năm
đạt 532.600 tấn, tăng 9,41% so với
cùng kỳ. Trong đó, trước những yêu
cầu khắt khe của thị trường xuất
khẩu, ngành cá tra từng bước nâng
cao chất lượng nguyên liệu, đồng thời
tăng cường chuỗi liên kết gắn doanh
nghiệp với người nuôi, nên sản lượng
tiếp tục tăng, đạt 412.000 tấn.

Về du lịch, số lượng du khách đến
An Giang tăng 8,24% so với cùng kỳ
năm 2018. Các khu du lịch trọng điểm
như Núi Sam, Núi Cấm, Trà Sư, Cù
Lao Giêng tiếp tục được quan tâm đầu
tư, quy hoạch phát triển. Hệ thống cơ
sở vật chất kỹ thuật du lịch được phát
triển cả về số lượng lẫn chất lượng, số
cơ sở lưu trú được phân hạng từ 1 sao
trở lên tăng so với năm trước.

tỉnh an Giang đã, đang và sẽ quan
tâm thực hiện chiến lược này như
thế nào?

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp
tục thực hiện nhiều giải pháp để thu
hút đầu tư nhưng không phải bằng
mọi giá mà có chọn lọc những dự án
có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi
trường, ít phát thải. 

Theo đó, nông nghiệp được xác
định là một trong hai lĩnh vực kinh tế
mũi nhọn của tỉnh (cùng với du lịch).
Do đó, để nông nghiệp thật sự trở
thành động lực để phát triển nền
kinh tế thì nhất thiết phải phát triển
theo hướng sản xuất hàng hóa quy
mô lớn, không ngừng nâng cao năng
suất, chất lượng, giá trị, hiệu quả,
tăng sức cạnh tranh trong nước và
quốc tế. Để đạt được điều đó, đối với
nông nghiệp phải thay đổi tư duy, từ
phát triển theo diện tích, năng suất,
sản lượng sang tư duy về giá trị và
hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn vị
diện tích đất. Quyết liệt đổi mới sáng
tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học
công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
vào sản xuất, phát triển các ngành
công nghiệp chế biến sâu, chế biến
tinh nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao
để từng bước xây dựng nền nông
nghiệp An Giang trở thành trụ cột, là
động lực và là nền tảng phát triển các
ngành nghề khác.

Song song đó, tăng cường quản lý
tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng
chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí
hậu. Tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển
biến thực chất hơn trong thực hiện các
đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh. 

Ông có thể cho biết thêm về định
hướng chính, mang tính chiến lược
trong phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh an Giang thời gian tới?

An Giang là tỉnh nông nghiệp và
có thế mạnh về thương mại, dịch vụ.
Vì vậy nguồn lực đầu tư để phát triển
kinh tế được xác định theo thứ tự ưu
tiên “nông nghiệp, thương mại - dịch
vụ, công nghiệp - xây dựng”. Trong
đó, nông nghiệp và du lịch là hai lĩnh
vực kinh tế mũi nhọn, phát triển theo
hướng không ngừng nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh
tranh và xây dựng nền kinh tế xanh để
tạo nền tảng phát triển những lĩnh
vực khác. 

Cụ thể, về nông nghiệp sẽ thay đổi
tư duy phát triển theo diện tích, năng
suất, sản lượng sang tư duy về giá trị
và hiệu quả kinh tế đạt được trên đơn
vị diện tích đất. Thực hiện tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông
thôn mới. Đối với du lịch, An Giang
sẽ xây dựng thành ngành kinh tế mũi
nhọn của tỉnh và là điểm đến hấp
dẫn, mang nét riêng về văn hóa - con
người An Giang, xây dựng hình ảnh
ngành du lịch có uy tín, chất lượng và
sức cạnh tranh cao ở Đồng bằng sông
Cửu Long và cả nước. Phấn đấu đưa
An Giang vào điểm du lịch quốc gia,
hình thành thương hiệu du lịch An
Giang. Tỉnh đang huy động nhiều
nguồn lực đầu tư cho du lịch, xây
dựng các sản phẩm du lịch có chất
lượng, đa dạng và đặc sắc, đáp ứng
nhu cầu du khách. Trong đó, ưu tiên
tập trung phát triển 4 loại hình du
lịch đặc trưng là: du lịch tâm linh; du
lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch
sinh thái, du lịch sông nước; tham
quan di tích văn hóa lịch sử.

Để thực hiện các định hướng trên,
An Giang tiếp tục triển khai có hiệu
quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, hĐND
tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, đặc biệt là xây dựng hoàn
thiện và triển khai thực hiện “Đề án tái
cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang - tạo đột
phá hướng đến phát triển bền vững”.
Đề án này được kỳ vọng là đòn bẩy và
là định hướng mang tính dẫn dắt hàng
loạt các chính sách về phát triển kinh
tế kèm theo. Bên cạnh đó, tập trung
triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng; khuyến
khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu
vực kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo điều
kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh,
tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho
doanh nghiệp; phát triển kinh tế tư
nhân trở thành một động lực quan
trọng của nền kinh tế. 

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tạo
chuyển biến thực chất hơn trong thực
hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;
quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng
khoa học công nghệ và tận dụng hiệu
quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Chú trọng phát triển văn hóa,
xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của
người dân.

trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please introduce
socioeconomic development of an Giang
province in the past time?

In recent years, although the volatile
world economy has exerted substantial
impacts on socioeconomic targets of
Vietnam in general and An Giang province
in particular, with its determination to deal
with difficulties and challenges, An Giang
province achieved positive progress in
socioeconomic situation in 2019.

furthermore, the economic structure
has been shifted towards a positive
direction, the business investment
environment has been further improved,
and the quality and performance of the
private sector has been further upgraded.
Rural infrastructure and appearance have
been given a facelift and increasingly
improved. This result comes with the
effective deployment of the National Target
Program on New Countryside
Construction.

In the economic panorama of the
province, agriculture and tourism, two key
industries, have also developed favorably.

What affected and inspired an
Giang to achieve the above results?

The first motivation is that the
Government of Vietnam paid more
attention to institutional reforms and
created favorable conditions for businesses
to invest in 2018 and 2019. This outlook will
be promoted in 2020. In this context, with
advantages and difficulties coming together,

An Giang proceeded on its working agenda
defined right at the beginning of the year
and added extra contents based on local
actual situations. It directed all levels and
branches of government to consistently and
firmly execute Governmental Resolution
01/NQ-CP dated january 1, 2019 on main
tasks and solutions to fulfil socioeconomic
development plans and State budget
estimates in 2019, and Resolution 21/NQ-
hDND dated December 7, 2018 of the
Provincial People’s Council on
socioeconomic development tasks in 2019.

Secondly, the agriculture, forestry and
fishery sector saw more development
prospects as global food prices rose and the
province's export market was increasingly
expanded. Agricultural reform and
restructuring started to have positive
changes. Scientific and technological
application to agricultural production has
been implemented in practice. The
agricultural restructuring plan, which had
been implemented for nearly five years,
began to take effect to spur growth. The
National Target Program on New
Countryside Construction in the 2016-2020
period achieved many results and made
positive contributions to economic
development.

In addition, the effective carrying out of
Governmental Resolution 02/NQ-CP on
continued implementation of key tasks and
solutions to improve the business
environment and enhance national
competitiveness in 2019 and to 2021 was
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Economic Restructuring Aligned 
with Growth Model Change
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This is the affirmation by
Chairman of the An

Giang Provincial
People's Committee

Nguyen thanh Binh to
Vietnam Business

forum. he said that An
Giang province is

strengthening natural
resource management,

environmental
protection, natural

disaster mitigation, and
climate change response

and adopting strategic
breakthroughs to

restructure the economy,
change the growth

pattern and improve
productivity, quality,

efficiency and
competitiveness. 

Quoc Hung reports.



also one reason to motivate local economic development.
Accordingly, the province stepped up administrative reforms,
placed people and businesses at the heart of public service. The
An Giang Public Administrative Service Center worked quite
effectively and solved over 99% of administrative procedures on
time. The Provincial Competitiveness Index (PCI) and the Public
Administration Reform Index (PAR Index) rose higher than
previous years.

improving growth quality and green growth is a matter
of increasing concern. How will an Giang continue to
implement this strategy?

In the coming time, the province will continue to carry out
various solutions to attract investment; not at all costs, but
selecting projects with environmentally friendly advanced
technology that generates low emissions.

Accordingly, agriculture is defined as one of two key
economic sectors of the province beside tourism. Therefore, in
order for agriculture to truly become a driving force of economic
development, it is necessary to develop commercial agricultural
production on a large scale, constantly improve agricultural
productivity, quality, value and efficiency, and increase domestic
and international competitiveness. In order to achieve these,
agriculture must be reformed from the mindset, from
development by acreage, productivity and output to a new
approach to economic value and efficiency per land unit. The
province will drastically renovate and apply science and
technology, and effectively take advantage of the fourth
Industrial Revolution in production, develop deep processing and
fine processing industries to create added values; and gradually
build An Giang agriculture into a pillar, a driving force and a
foundation for the development of other industries.

Besides, An Giang province is strengthening natural resource
management, environmental protection, natural disaster
mitigation, and climate change response and adopting strategic
breakthroughs to restructure the economy, changing the growth
pattern and improve productivity, quality, efficiency and
competitiveness.

Could you tell us more about the province’s primary and
strategic directions for socio-economic development in the
coming time?

As an agricultural province with trade and service advantages,
An Giang’s investment resources for economic development are
determined in the order of priority of “agriculture, trade -
services, industry - construction”. In particular, agriculture and
tourism are two key economic sectors and they lay the foundation
for other sectors to develop.

Specifically, agriculture will change from the development
approach based on acreage, productivity and output to the
approach based on economic value and efficiency achieved per
unit of land. The province has implemented agricultural
restructuring and built a new countryside. for tourism, An Giang
will build a spearhead economic sector, become an attractive
destination with the unique cultural identity and people of An
Giang, and shape an image of prestigious, quality and competitive
tourism in the Mekong Delta and the whole country. The
province will strive to bring An Giang to the list of national
tourist destinations and form An Giang tourism brand. The
province is mobilizing many investment resources for tourism

and building diverse and unique quality tourism products to
meet tourist needs. In particular, the priority to focus on
developing four typical types of tourism: spiritual tourism,
sightseeing tourism, ecological tourism, and historical and
cultural tourism.

To realize the above orientations, An Giang will continue to
effectively carry out instructions of the Provincial Party
Committee and the Provincial People’s Council on local
socioeconomic development tasks, especially the construction,
completion and implementation of the Project “An Giang
economic restructuring - Breakthrough towards sustainable
development”. This project is expected to be a leverage and
direction leading to a series of associated economic development
policies. In addition, the province will focus on implementing its
tasks of further improving the business investment environment;
promoting growth; encouraging and facilitating private
development; support and facilitating production and business;
removing hardships against businesses; and turning the private
sector into an important engine of the economy.

In addition, the province will keep promoting and making
more substantial changes as it carries out strategic breakthroughs
and restructures the economy in line with changing growth
patterns; improves economic productivity, quality and efficiency
and competitiveness; drastically renovates and applies science
and technology, and effectively utilizes advantages of the fourth
Industrial Revolution. An Giang will pay attention to developing
culture and society, ensuring social security and improving the
material and spiritual life of the people.

thank you very much!
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In 2019, the gross regional domestic product
(GRDP) of An Giang province rose 7.02% over 2018,

the highest in the last five years. The State budget
revenue reached VND6,700 billion, 10.2% higher than

the estimate and 11.8% higher than in 2018. Total social
investment capital was VND31,887 billion, an increase of
VND1,708 billion over 2018. Merchandise export value reached
US$890 million, up 5.95% year on year. All 13 socioeconomic
targets assigned by the Provincial People's Council were reached
or exceeded (eight reached and five exceeded).

Contributing to its GRDP growth of 7.02%, the agriculture,
forestry and fishery sector rose by 2.65% and contributed 0.82
percentage points to the overall growth. In agriculture, rice and
fishery were two key commodities that resulted in positive
changes. In 2019, the province's total rice output approximated
nearly 3.92 million tons, of which sticky rice and premium rice
varieties accounted for 1.05 million tons, an increase of 73,700
tons from the previous year. Aquatic output totaled 532,600
tons, up 9.41% year on year. To meet more stringent
requirements from export markets, the pangasius industry has
gradually improved input quality, and at the same time
strengthened connectivity between businesses and farmers to
raise the output to 412,000 tons.

On tourism, tourists to An Giang increased by 8.24% over
2018. Key tourist areas such as Nui Sam, Nui Cam, Tra Su and
Cu Lao Gieng continued to catch the fancy of investors. The
tourism infrastructure system has been developed in both
quantity and quality and more star-ranked
accommodation facilities were set up.



PCi là chỉ số được các địa
phương và nhà đầu tư rất quan
tâm hiện nay. tỉnh an Giang
nhìn nhận như thế nào về vai
trò của chỉ số này?

Chỉ số PCI là thước đo quan
trọng để đánh giá mức độ thuận
lợi về môi trường kinh doanh,
đánh giá công tác quản lý và điều
hành kinh tế của các tỉnh, thành
phố trên cả nước nói chung và tỉnh
An Giang nói riêng. Trên tinh
thần đó, Tỉnh ủy, uBND tỉnh
quyết tâm thực hiện vai trò kiến
tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát
triển, xây dựng môi trường đầu tư
- kinh doanh cạnh tranh, bình
đẳng, thông thoáng, thân thiện;
minh bạch chính sách, xóa hết rào
cản, tạo thuận lợi nhất cho mọi tổ
chức, cá nhân và doanh nghiệp
phát triển sản xuất kinh doanh.

Vậy những kết quả mà tỉnh
an Giang đã đạt được qua nỗ
lực cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng hạng chỉ số PCi là
gì, thưa ông? 

Trong các năm qua, tỉnh An
Giang luôn đặt mục tiêu chỉ số
PCI năm sau cao hơn năm trước,
từng bước cải thiện điểm số PCI
và phấn đấu trở thành địa phương
có chất lượng điều hành khá hoặc
tốt. Chính vì vậy, tỉnh An Giang
đã có nhiều sáng tạo, đổi mới và
quyết liệt trong thực hiện các giải
pháp nhằm cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, điều đó đã được thể
hiện ở điểm số PCI của tỉnh liên
tục tăng qua từng năm. Cụ thể,
năm 2016 đạt 57,79 điểm, xếp
38/63 tỉnh thành; năm 2017 đạt
62,16 điểm, xếp 32/63 tỉnh thành,
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Quyết tâm cải thiện 
môi trường kinh doanh
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Xem PCI là thước đo quan
trọng để đánh giá mức độ

thuận lợi về môi trường kinh
doanh, đánh giá công tác quản

lý và điều hành kinh tế của
tỉnh, nhiều năm qua tỉnh An

Giang quyết tâm thực hiện vai
trò kiến tạo, hỗ trợ doanh

nghiệp phát triển. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có

cuộc trao đổi với ông Nguyễn
duy toàn, Giám đốc Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
xung quanh nội dung này.

duy anh thực hiện. 



thuộc nhóm điều hành “trung bình” (tăng 4,37 điểm và
tăng 6 bậc so với năm 2016) thì đến năm 2018, PCI tỉnh
An Giang đạt mức 63,65 điểm; xếp thứ 28/63 tỉnh, thành
phố và trở lại nhóm điều hành “khá” (tăng 1,49 điểm và
tăng 4 bậc so với năm 2017); so với các tỉnh, thành trong
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đứng thứ
6/13 và tăng 1 bậc. 

Có thể thấy, mặc dù kết quả nêu trên chưa đạt như
mức kỳ vọng nhưng phần nào đã khẳng định lại niềm tin,
sự đánh giá hài lòng ngày càng cao và sự ghi nhận của
cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với những nỗ
lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm qua.

theo ông, nguyên nhân nào khiến PCi của an
Giang chưa có được thứ hạng cao? 

Ngoài các điểm sáng như: doanh nghiệp tiếp cận đất
đai dễ dàng hơn; chi phí không chính thức được cải thiện
đáng kể; môi trường kinh doanh của tỉnh bình đẳng hơn;
cải cách thủ tục hành chính có bước tiến đáng kể; chất
lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có chiều hướng cải
thiện thì vẫn còn đến 5 vấn đề đang gây khó khăn và làm
cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, như: (1) Các
“giấy phép con” sau khi thành lập doanh nghiệp vẫn còn
nhiều; (2) Việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp vẫn
còn khó khăn, hoặc cần có “mối quan hệ” mới được tiếp
cận các tài liệu của tỉnh; (3) Tình trạng “thỏa thuận” về
các khoản thuế phải nộp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt;
(4) Đào tạo lao động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của
doanh nghiệp, dịch vụ giới thiệu việc làm chưa phát huy
hiệu quả cao; (5) Vẫn còn tình trạng ở cấp sở ngành,
huyện, thị, thành chưa thực hiện tốt những chủ trương
đúng đắn cũng như những sáng kiến hay của cấp trên,
thậm chí còn thụ động, tâm lý đợi chờ chứ chưa chủ động
mạnh dạn đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp.

Với sự nhìn nhận thẳng thắn như thế, tỉnh đã chỉ đạo
các cấp, các ngành cần tập trung, tháo gỡ những rào cản,
giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp, từng bước cải thiện môi trường kinh doanh,
góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới.

trong thời gian tới, để có thể cải thiện PCi và trên
hết là tạo môi trường kinh doanh ngày một thuận lợi
hơn cho doanh nghiệp, tỉnh an Giang có chương
trình hành động, giải pháp gì?

Để tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực
hơn nữa nhằm tạo môi trường kinh doanh ngày một
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cải thiện nhanh và bền
vững Chỉ số PCI, tỉnh An Giang đã, đang và sẽ tiếp tục
thực hiện hàng loạt giải pháp đổi mới tư duy, sáng tạo
trong cách nghĩ, cách làm, hiệu quả trong từng khâu,
từng nhiệm vụ, có sự liên thông, liên kết, đan xen, hỗ trợ
nhau giữa các ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch số 460/Kh-uBND ngày 29/7/2019 triển khai Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; gắn
với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và

năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI)
của tỉnh An Giang. 

hai là: Xây dựng và triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI)
tỉnh An Giang. Đây có thể được xem là giải pháp mang
tính động lực và ổn định nhằm thúc đẩy và duy trì phong
trào thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế xã hội
giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố để từ đó
tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong
việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên
quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận
lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh
vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ba là: Tiếp tục chủ động mời gọi, thu hút các nguồn
lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ, du lịch
đồng bộ, hiện đại. Giải quyết khẩn trương các thủ tục đầu
tư để nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án đầu tư
lớn, có đẳng cấp cao về du lịch, dịch vụ; cơ sở hạ tầng
khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Công
khai quỹ đất trong các khu, cụm công nghiệp và thông tin
đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, tiếp cận, nghiên
cứu thực hiện các dự án đầu tư.

Bốn là: Kiện toàn thành viên, chức năng, nhiệm vụ
của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc về năng lực cạnh tranh
của tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCI) theo
hướng tinh gọn, tập trung, giảm đầu mối nhưng vẫn đảm
bảo hoạt động hiệu quả, phát huy tính linh hoạt, kịp thời
trong giải quyết công vụ. 

Bên cạnh những giải pháp cụ thể vừa nêu, tỉnh An
Giang sẽ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu kinh
tế tỉnh An Giang tạo đột phá hướng đến phát triển bền
vững; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần
thuộc Khung Đề án “An Giang điện tử”...

Với những giải pháp như trên, tỉnh An Giang kỳ vọng
sẽ có bước đột phá mới trong việc cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và Chỉ
số PCI trong thời gian tới, đồng thời thực sự trở thành
điểm đến hấp dẫn và tin cậy với nhà đầu tư như trong
khẩu hiệu tại hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, “An
Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”.

trân trọng cảm ơn ông!
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PCi is very much of interest to localities and investors.
How does an Giang perceive its roles?

PCI is an important measure to assess the performance
of the business environment and economic management of
provinces and cities, including An Giang province. In that
spirit, the Provincial Party Committee and the Provincial
People's Committee were determined to support businesses
to develop and build a competitive, fair, open and friendly
investment and business environment, introduce
transparent policies, remove barriers, and provide most
favorable conditions for all organizations, individuals and
businesses to develop production and business.

so, what results has an Giang province achieved in its
efforts to improve the business environment and upgrade the
PCi index?

In the past years, An Giang province has always set higher PCI
targets than the previous years, gradually raised the PCI score and
strived to become a good-performing locality. Therefore, An Giang
province is active, creative and resolute to implement solutions for
a better business environment and stronger competitiveness,
expressed in the higher PCI score year after year. Specifically, in
2016, its PCI score reached 57.79 points, ranked No. 38 out of 63
provinces and cities; 62.16 points in 2017, ranked No. 32 (4.37
points higher and six ranks higher than in 2016), and 63.65 points
in 2018, ranked No. 28 (1.49 points higher and four ranks higher
than in 2017). Compared with other provinces and cities in the
Mekong Delta region, An Giang ranked No. 6 out of 13.

Although the above results did not meet expectations, they
partly reaffirmed the increased confidence, satisfaction and
recognition of the business community and investors for its efforts
for a better business investment environment and stronger
competitiveness of the province in recent years.

Why is an Giang province’s PCi ranking not high?
In addition to bright spots such as easier access to land,

decreased informal costs, more equitable business environment,
significant administrative procedure reform and better quality of

business support services, five matters are hindering business
development: (1) so many sublicenses after a company is started,
(2) difficult access to corporate information, (3) existing unfair tax
agreement, (4) ineffective labor training relative to business needs,
and (5) weak compliance of local agencies with general policies.

With such a straightforward approach, the province directed
all levels and sectors of government to remove barriers and
quickly solve difficulties and problems for businesses so as to
further improve the business environment and raise the
province’s PCI in the future.

in the coming time, what actions and solutions will an
Giang province take to increase the PCi and, above all, to
create an increasingly favorable business climate for
enterprises?

In order to make stronger and more positive changes to build a
better business environment and to boost the PCI Index quickly
and sustainably, An Giang province has been, and will continue,
implementing a series of innovative and creative solutions in
thinking and methods for each stage and each task to connect, link
and support industries each other as follows:

first, effectively carrying out Plan 460/Kh-uBND dated july
29, 2019 for execution of Governmental Resolution 02/NQ-CP
dated january 1, 2019, improving the Provincial Competitiveness
Index (PCI) and the Department and District Competitiveness
Index (DDCI) of An Giang province.

Second, developing and implementing the DDCI in An Giang
province. This can be considered a motivational and stable solution
to promote and maintain the emulation movement, improve
socioeconomic management quality among departments, agencies
and localities to inspire firm and consistent reforms to have better
settlement of administrative procedures concerning investors and
enterprises, create favorable conditions for investment, production
and business activities and raise local competitiveness.

Third, actively inviting and attracting investment resources for
synchronous and modern technical infrastructure, services and
tourism; promptly resolving investment procedures to quickly
launch large-scale high-class tourism and service investment
projects, industrial zone infrastructure projects and hi-tech
agriculture projects; publicizing land funds in industrial zones and
providing information for investors and enterprises to access and
study investment projects.

fourth, strengthening the membership, functions and tasks of
the PCI Steering Committee and the help Desk (collectively
referred to as the PCI Steering Committee) to streamline, focus and
reduce contacts but still ensure effective operation, promote
flexibility and timeliness in settlement of public duties.

In addition to the above-mentioned specific solutions, An
Giang province will effectively carry out socioeconomic
development tasks, especially its economic restructuring scheme
aimed to make leapfrog breakthroughs towards sustainable
development, accelerate the progress of component projects of the
“An Giang Electronic Government framework Project.

With the above solutions, An Giang province expects to have a
new breakthrough step in improving the business environment
and enhancing local competitiveness and the PCI in the near future
to truly become an attractive and reliable destination for investors,
as in the slogan announced at the An Giang Investment Promotion
Conference 2018 - “An Giang - Connecting opportunities,
successful cooperation”.

thank you very much!
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Resolved to Improve 
Business Environment

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Seeing the Provincial Competitiveness
Index (PCI) as an important measure to
assess the level of the business
environment and economic management,
An Giang province has determined to
assist and facilitate businesses to achieve
better economic development. Vietnam
Business forum’s reporter has an
interview with Mr. Nguyen duy toan,
Director of the Department of Planning
and Investment of An Giang province, on
this topic. duy anh reports.
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Đồng hành cùng dN, nhà đầu tư
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh An Giang xác định

là: “Xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh cạnh tranh,
bình đẳng, thông thoáng, thân thiện; minh bạch chính sách,
xóa hết rào cản, tạo thuận lợi nhất cho mọi tổ chức, cá nhân và
DN phát triển sản xuất kinh doanh”.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch uBND tỉnh An Giang cho
biết, lãnh đạo tỉnh luôn theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của
DN thông qua việc thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại để kịp
thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN, từ đó từng bước cải
thiện chất lượng quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa
phương. Thông qua đó, tỉnh đã từng bước thay đổi tư duy và
phương thức xúc tiến đầu tư với suy nghĩ, hành động từ góc nhìn
của nhà đầu tư, DN; thay đổi tư duy từ cấp phép, cho phép sang
phương thức phục vụ chăm sóc nhà đầu tư, DN. 

“Đi liền với triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh sẽ tạo
mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có thể hoàn thành thủ tục
sớm nhất để gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng mặt
bằng nhanh và nguồn nhân lực cho nhà đầu tư. An Giang khẳng
định sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với các nhà đầu tư, các DN theo
phương châm “trách nhiệm, thân thiện, một cửa”; cộng với sự năng
động trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành của lãnh đạo tỉnh và
quyết tâm thực hiện của các ngành, các cấp cùng truyền thống hiếu
khách và khát vọng vươn lên của con người An Giang, tin chắc việc
chọn An Giang là điểm đến đầu tư của DN sẽ luôn là quyết định
đúng đắn”, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chia sẻ. 

Nhiều chính sách hấp dẫn 
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, An Giang có nhiều lợi thế

để đầu tư phát triển, tuy nhiên con số thu hút đầu tư còn khá
khiêm tốn so với tiềm năng của tỉnh. Chính vì vậy, trong bối
cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, để tiếp sức cho DN hội

nhập thành công, An Giang vận dụng linh hoạt những chính
sách của Trung ương theo hướng có lợi cho DN, nhà đầu tư và
phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là các chính sách
ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng.... 

Được biết, ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, miễn
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đối với
ngành nghề ưu đãi đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên
địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của
Trung ương, An Giang còn ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến
khích đầu tư cụ thể áp dụng tại tỉnh An Giang như: Nghị quyết số
31/2018/NQ-hĐND ngày 07/12/2018 của hĐND tỉnh ban hành
Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Theo đó, nhà đầu
tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An
Giang sẽ được áp dụng cơ chế tập trung đất đai, tạo quỹ đất, hỗ trợ
lãi suất sau đầu tư; được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm
tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ DN nghiên cứu,
chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư cơ sở: bảo
quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị,
linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; hỗ trợ đầu
tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hỗ trợ DN cung cấp dịch vụ công
và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp. 

Do trên địa bàn tỉnh gần 99% là DN nhỏ và vừa, do đó tỉnh
cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng
và hoàn thiện Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2020 -
2025 để sớm trình hĐND tỉnh thông qua để áp dụng vào thực
tiễn.Tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư phát
triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ logistics, khoa học công
nghệ,… đồng thời ban hành các quy định, các cơ chế để rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. n

Với quan điểm
doanh nghiệp (DN)

là hạt nhân, là trọng
tâm trong phát triển

kinh tế, tỉnh An Giang
quyết tâm thực hiện vai trò

kiến tạo, hỗ trợ DN phát triển.

Quốc Hưng

ĐIểm Đến Đầu tư tIn Cậy



thu hút được nhiều tập đoàn, dự án quy lớn
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 303 dự

án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 70.955 tỷ đồng;
so với nhiệm kỳ trước, số dự án tăng 73,1% (128 dự án), số
vốn đăng ký tăng 3,34 lần (50.332 tỷ đồng). Đối với các dự án
đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đầu nhiệm kỳ đã thu hút được
7 dự án với tổng vốn đăng ký 23.319.964 uSD; so với nhiệm
kỳ trước, số dự án chỉ chiếm 18,9% (giảm 30 dự án), số vốn
đăng ký chiếm 7,4% (giảm 6.812 tỷ đồng).

Chỉ riêng tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, uBND
tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng
vốn đăng ký khoảng 27.658 tỷ đồng. Các dự án này đều đã và
đang triển khai thực hiện với nhiều mức độ hoàn thành khác
nhau, cụ thể như sau: Đã có 7 dự án với tổng vốn đăng ký là 4.843
tỷ đồng hoàn thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục đất đai, quy
hoạch, xin phép xây dựng và đang tiến hành xây dựng; 6 dự án
với tổng vốn đăng ký 5.991 tỷ đồng đã hoàn thành công tác tạo
quỹ đất, đang làm thủ tục đất đai và xin phép xây dựng; 12 dự án
với tổng vốn đăng ký 12.274 tỷ đồng đang thỏa thuận bồi hoàn để
tạo quỹ đất và triển khai các thủ tục khác; chỉ có 1 dự án chưa
triển khai mà nguyên nhân xuất phát từ phía nhà đầu tư.

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những doanh
nghiệp lớn, tiềm lực mạnh cả về công nghệ và tài chính như
Tập đoàn fLC, Tập đoàn Th, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Phú
Cường đến An Giang tìm hiểu cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư
với tỉnh An Giang, đồng thời triển khai thực hiện các dự án đã
được cấp chủ trương đầu tư nhằm góp phần phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp 
hoạt động

Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
An Giang cho biết, kết quả trên xuất phát từ chủ trương luôn tạo cơ

chế thông thoáng trên cơ sở vận dụng các cơ chế, chính sách
khuyến khích, ưu đãi đầu tư và quy định của Trung ương theo
hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Ngoài các chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế, miễn giảm tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất, các chính sách ưu đãi đối với ngành nghề ưu
đãi đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn kinh tế
khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Trung ương, An
Giang còn ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư cụ
thể áp dụng tại tỉnh An Giang như: Nghị quyết số 31/2018/NQ-
hĐND ngày 07/12/2018 của hĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ
chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. 

hiện nay, tỉnh An Giang đang lấy ý kiến điều chỉnh Nghị quyết
19/2018/NQ-hĐND ngày 19/7/2018 của hĐND tỉnh Quy định
chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương xây dựng và hoàn
thiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 -
2025 theo chỉ đạo của uBND tỉnh để sớm trình hĐND tỉnh
thông qua và áp dụng vào thực tiễn. Trong Đề án này sẽ phân
chia ra từng lĩnh vực, đối tượng hỗ trợ và đưa ra giải pháp hỗ trợ
cụ thể từng lĩnh vực và đối tượng đó phù hợp với điều kiện thực
tế của tỉnh. Đối với từng lĩnh vực và nội dung hỗ trợ sẽ quy định
thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo
chức năng, nhiệm vụ được giao để hỗ trợ doanh nghiệp một cách
có hệ thống, sát thực tế, phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. Như
vậy, sau khi Đề án được duyệt, việc hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được
triển khai một cách đồng bộ, toàn diện nhất.

Ngoài các chính sách nêu trên, tỉnh An Giang cũng đã ban
hành các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm
công nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát
triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ,… Để rút ngắn thời
gian, tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư, tỉnh An Giang đã ban hành
các quy định để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính
từ 30-50% so với quy định của Trung ương, hỗ trợ giải quyết hồ
sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định
số 32/2016/QĐ-uBND ngày 30/6/2016 nhằm rút ngắn thời gian
làm thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục về
thuế, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy nhằm
tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hiện nay, An

Giang đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội. Theo đó, tiếp tục sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách
tỉnh, huy động nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung
ương và các tổ chức quốc tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông đồng bộ theo hướng bền vững, xác định rõ các dự án
trọng tâm, trọng điểm có tính động lực cao như: Tuyến tránh
thành phố Long Xuyên, Tuyến N1 từ Châu Đốc qua Tân Châu -
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nhiều cơ chế, chính sách 
ưu đãi cho nhà đầu tư

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Những con số tích cực về tình hình thu hút đầu tư tại An Giang là kết quả của việc
vận dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và quy định của
Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.



drawing many large-scale
corporations and projects

An Giang province has attracted 303
domestic investment projects with
VND70,955 billion of investment capital from
the beginning of the this government term, an
increase of 73.1% in projects (128 projects)
and 3.34 times in investment capital
(VND50,332 billion) from the previous
administration term. The province has
licensed seven foreign direct investment (fDI)
projects with uS$23,319,964, down 81.1% in
projects (down 30 projects) and 92.6% in value
(down VND6,812 billion) from the last term.

At the An Giang Investment Promotion
Conference in 2018, the Provincial People’s
Committee awarded investment decisions to 26 projects
with a total registered capital of about VND27,658 billion.
Among these projects, seven projects (VND4,843 billion)
partially or wholly completed land, planning and
construction permit procedures; six projects (VND5,991
billion) completed land clearance and sought for
construction permits; 12 projects (VND12,274 billion) are
negotiating land compensation and implementing other
procedures; and one project remained inactive.

More and more giant investors, e.g. fLC Group, Th
Group, T&T Group and Phu Cuong Group, have come to
An Giang to explore opportunities and potential for
investment cooperation with the province. Their projects
are contributing positively to rapid local and sustainable
socioeconomic development.

Creating best conditions for business
performances

Mr. Nguyen Duy Toan, Director of An Giang Department
of Planning and Investment, said the above results come from
open, enabling investment incentive policies that have brought
most benefits for businesses and investors.

In addition to preference policies on tax support, land
tax/rent exemption and reduction, incentives for prioritized
industries and investment projects launched in poor areas,
An Giang province also issued specific preferential policies
to stimulate investment inflows to An Giang province,
including Resolution 31/2018/NQ-hDND dated December
7, 2018 of the Provincial People's Council on incentives for
enterprises investing in agriculture and rural areas in An
Giang province as per Decree 57/2018/ND-CP dated April
17, 2018 of the Government.

Currently, An Giang province is seeking amendments to

Resolution 19/2018/NQ-hDND dated july
19, 2018 of the Provincial People's Council
on support policies for tourism
development investment.

The Department of Planning and
Investment is urgently developing and
completing a support project for small and
medium-sized enterprises (SMEs) in the
2020 - 2025 period as guided by the
Provincial People’s Committee to soon
submit to the Provincial People’s Council for
approval and application into practice. This
project will specify and categorize each field
and object of support and provide solutions
to support specific areas and subjects suitable
with actual local conditions. for each field

and content of support, the project will specify authority and
responsibility of each agency and unit within its jurisdiction
to systematically and practically assist enterprises. Therefore,
after the project is approved, the enterprise support will be
carried out in a most comprehensive manner.

In addition to the above-mentioned policies, An Giang
province also introduced investment support policies for
infrastructure development in industrial zones, industrial
and handicraft development, logistics service development
and science and technology development. To reduce the
time and save costs for investors, the province issued
regulations to shorten the time needed to deal with
administrative procedures by 30-50% as compared to the
regulatory time and support the settlement of investment
dossiers and procedures in the single-window mechanism as
specified in Decision 32/2016/QD-uBND dated june 30,
2016 to reduce the time for procedures on investment
licensing, business registration, tax, land, environment,
construction and fire prevention to provide the most
favorable conditions for enterprises to operate.

Boosting infrastructure construction
In order to further boost investment attraction, An Giang

is currently focusing on building social and economic
infrastructure. Accordingly, the province will continue to
effectively use the provincial budget, mobilize social resources,
utilize central financial support and international aid to invest
in developing synchronous transport infrastructure. The
province’s highly motivated key projects include the bypass
route to Long Xuyen City, N1 Road from Chau Doc to Tan
Chau - hong Ngu, the upgrade of Provincial Road 957,
Provincial Road 952 and Tan An Bridge.

In addition, the province will conduct the Department and
District Competitiveness Index (DDCI) from 2020.n
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Many Incentive Mechanisms and
Policies for Investors

hồng Ngự, hoàn thiện dự án Nâng cấp đường tỉnh 957, 952 và
Cầu Tân An... Khai thác, phát huy hiệu quả sau đầu tư đối với
các dự án trọng điểm đã hoàn thành. 

Bên cạnh đó, triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp sở, ban, ngành và địa phương (chỉ số DDCI) tỉnh An
Giang từ năm 2020. n

Positive investment
figures of An

Giang province
result from the
application of

central investment
incentive policies
and incentives for

businesses and
investors.



N gành công nghiệp chế
biến, chế tạo (trong đó
chủ yếu là chế biến nông
sản) luôn là thế mạnh,
chiếm trên 90% trong

tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tốc độ
tăng trưởng bình quân 7,98% (giai đoạn
2011-2015 là 8,66%/năm). Đối với công
nghiệp chế biến nông lâm thủy sản,
năng lực chế biến lương thực, chế biến
thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi…
đã có sự đầu tư phát triển nhất định, có
tiềm lực mạnh trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long. 

Tỉnh An Giang hiện có trên 100
doanh nghiệp xay xát lau bóng công
suất trên 2 triệu tấn/năm (danh sách điều tra năng lực
năm 2018 có 154 doanh nghiệp, tuy nhiên đã có hàng
chục doanh nghiệp ngừng hoạt động); 17 doanh nghiệp
với 23 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, tổng công
suất thiết kế 400.000 tấn/năm; công suất chế biến thức ăn
chăn nuôi khoảng trên 300.000 tấn/năm; năng lực xuất
khẩu trung bình khoảng 150.000 tấn sản phẩm cá,
500.000 tấn gạo/năm. 

hiện nay, trong xu thế tái cơ cấu lại ngành công
nghiệp của tỉnh, xuất hiện xu hướng ngày càng nhiều
doanh nghiệp đầu tư chế biến lúa gạo và thủy sản đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu theo hướng khép kín, công nghệ mới
đồng bộ có quy mô công suất lớn, máy móc thiết bị hiện
đại đã làm cho giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế
biến tăng nhanh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của
địa phương. Các nhà máy chế biến thủy sản hiện gắn liền
với vùng nuôi nguyên liệu để chủ động sản xuất song còn
phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, tuy nhiên ngoài sản
phẩm chủ lực là cá fille, còn ít sản phẩm giá trị gia tăng
mới. Về chế biến rau quả, ngoài các nhà máy chế biến của

Công ty Cổ phần Antesco, chưa có dự án đầu tư mới, dẫn
đến tình trạng xuất khẩu rau quả của tỉnh chưa phát triển
trong những năm gần đây. 

Các khu, cụm công nghiệp từng bước được hoàn thiện
hạ tầng, đáp ứng nhu cầu triển khai dự án, mở rộng sản
xuất của doanh nghiệp. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy Khu công
nghiệp Bình Long là 100%, trong đó có 9/10 dự án chế biến
thủy sản, bột cá, mỡ cá, thức ăn chăn nuôi, chế biến tinh
bột và sản phẩm từ tinh bột khoai lang, chế biến rau quả
đông lạnh xuất khẩu... đang hoạt động giải quyết việc làm
cho trên 1.600 lao động. Tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp
Bình hòa là 84%, trong đó có 12 dự án (bao gồm sản xuất
vật liệu xây dựng, năng lượng mặt trời, sản xuất hàng may

mặc, giày thể thao xuất khẩu, cấp nước,
dược phẩm, cơ khí chế tạo máy chế biến
thực phẩm, chế biến rau quả đông lạnh,...)
đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm
cho 10.970 lao động. hiện có 8 cụm công
nghiệp (tổng diện tích khoảng 200 ha) đã
được phê duyệt quy hoạch chi tiết và tiến
hành triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng,
một số cụm đã hoạt động, thu hút 24 dự
án đầu tư và có 12 dự án đi vào hoạt động;
một số cụm công nghiệp đang trong quá
trình đầu tư hạ tầng. 

Nhằm tiếp tục thúc đẩy công nghiệp
chế biến phát triển, ông Trần Thanh Tâm,
Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang
cho biết, tỉnh đã và đang rà soát các chính
sách, quy định của tỉnh có liên quan tới đầu
tư phát triển; điều chỉnh theo hướng tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Tiếp

tục kêu gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện
đại vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh. 

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp,
gắn với triển khai các quy hoạch sản phẩm, quy hoạch
vùng sản xuất nông nghiệp và các gói hỗ trợ kỹ thuật, tài
chính, thị trường cho các sản phẩm (lúa, cá, rau an
toàn,...) đảm bảo phát triển hài hòa, gắn kết giữa trồng
trọt, chăn nuôi và chế biến nông lâm thủy sản.

Rà soát quy hoạch, thu hút đầu tư vào các khu, cụm
công nghiệp, khu kinh tế nhằm nâng cao tỷ trọng khu vực
công nghiệp - xây dựng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế; Triển khai Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ
thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến
năm 2025; tiếp tục hỗ trợ triển khai các cụm công nghiệp
chuyên ngành... 

hiện nay, Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh, bổ
sung loại hình công nghiệp dệt may và các loại hình công
nghiệp hỗ trợ khác vào Khu công nghiệp Xuân Tô thuộc
Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến
năm 2030 . n
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thúc đẩy phát triển 
công nghiệp chế biến

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Nhằm phát huy lợi
thế về nông nghiệp,
tạo đầu ra ổn định
và bền vững cho các
mặt hàng nông sản,
tỉnh An Giang đã có
nhiều giải pháp thúc
đẩy sự phát triển
của ngành công
nghiệp chế biến.



P rocessing and manufacturing
industry (which mainly processes
agricultural products) is always the
strength, accounting for over 90%
of the total industrial production

value, with the average growth rate of 7.98%
(8.66% / year in the period 2011-2015). for
the agro-forestry and aquatic product
processing industry, the capacity of food
processing, aquatic product processing and
animal feed processing has had certain
development investment and has strong
potential in the Mekong Delta.

An Giang province currently has over 100
milling and polishing enterprises with a
capacity of over 2 million tons / year (in the
list of capacity surveys in 2018, there were 154
enterprises, but dozens of enterprises stopped
operating); 17 enterprises with 23 seafood
processing factories for export and the total
design capacity of 400,000 tons / year; the
capacity of processing animal feed is over
300,000 tons / year; the average export
capacity is about 150,000 tons of fish
products, 500,000 tons of rice / year.

Currently, in the trend of restructuring
the industry of the province, there appears a
trend of more enterprises investing in
processing rice and seafood to meet export
standards in a closed procedure, new and
large-scale synchronous technologies,
modern machines and equipment have made
the added value of the processing industry
increase, contributing to the increase of the
local export turnover. The seafood processing
factories are currently connected to the
farming areas to actively produce, but still
depend on the export market, nevertheless,
apart from the main product being fillets,
there are few new value-added products.
Regarding vegetable and fruit processing,
apart from the processing plants of Antesco
joint Stock Company, there has been no new
investment project, making the province's
vegetable export undeveloped in recent years.

Industrial parks and clusters have gradually
improved in infrastructure, meeting the needs
of project implementation and production
expansion of enterprises. until now, the
occupancy rate of Binh Long Industrial Park is
100%, including 9/10 projects for processing
aquatic products, fish powder, fish fat, animal
feed, processing starch and products from
sweet potato starch, processing frozen fruits

and vegetables for export, which are providing
jobs for over 1,600 laborers. The occupancy rate
of Binh hoa Industrial Park is 84%, of which
there are 12 projects (including production of
construction materials, solar energy, garments,
sports shoes for export, water supply,
pharmaceutical products, mechanical
engineering for food processing machines,
frozen vegetables and fruit processing) put into
operation, creating jobs for 10,970 laborers.
Currently, 8 industrial clusters (total area of
about 200 hecta) have been approved for
detailed planning and implementing
infrastructure investment, some of them have
been operating, attracting 24 investment
projects and having 12 projects put into
operation; some industrial clusters are in the
process of infrastructure investment.

In order to further promote the
development of processing industry, Mr. Tran
Thanh Tam, Deputy Director of An Giang
Department of Industry and Trade, said that
the province has been reviewing its policies and
regulations related to development investment;
adjusting to create favorable conditions for
investment enterprises; continuing to call for
investment in large-scale and modern
technology projects in the province's processing
and manufacturing industry.

It is important to promote restructuring
of industry, associated with deploying
product planning, planning of agricultural
production areas and packages of technical,
financial and market support for products
(rice, fish, safe vegetables), ensuring
harmonious development, linking
cultivation and livestock with processing of
agriculture, forestry and fisheries.

It is necessary to reviewing planning,
attracting investment in industrial parks,
clusters and economic zones in order to raise
the proportion of industry-construction sector,
contributing to promoting economic growth;
Implementing the Program of supporting
investment in technical infrastructure of
industrial clusters in An Giang province to
2025; and continuing to support the
deployment of specialized industrial clusters.

Currently, the Government has agreed
to adjust and supplement the textile
industry and other supporting industries to
Xuan To Industrial Park under the Master
Plan of An Giang Border Gate Economic
Zone until 2030.n
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Promoting Development of
Processing Industry

In order to
promote the

advantages of
agriculture and

create stable and
sustainable
outputs for
agricultural

products, An
Giang province
has taken many

solutions to
promote the

development of
the processing

industry.



Công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp: tăng trưởng khá

Công tác lập và quản lý quy hoạch
phát triển ngành công nghiệp và quy
hoạch cụm công nghiệp (CCN) được
quan tâm thực hiện. Đến nay, có
17/35 CCN được lập quy hoạch chi
tiết với tổng diện tích trên 445 ha, 12
CCN đã tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng
với diện tích 202,96 ha. uBND tỉnh
đã quyết định thành lập 6 CCN và
chấp thuận chủ trương Nhà nước đầu
tư tạo mặt bằng 3 CCN cho DN thuê
lại đầu tư sản xuất kinh doanh
(SXKD). Có 23 DN trong và ngoài
nước đầu tư SXKD với tổng mức đầu
tư khoảng 4.301 tỷ đồng, giải quyết
việc làm cho trên 8.000 lao động.  

Tỉnh An Giang cũng thực hiện tốt
công tác phát triển nguồn điện và lưới
điện, đảm bảo cân đối điện cho sản
xuất, tiêu dùng và tuyên truyền về sử
dụng tiết kiệm điện. Lưới điện quốc gia
kéo đến trung tâm hành chính của
156/156 xã, phường, thị trấn và đang
tiếp tục mở rộng đến từng ấp. Tất cả xã
điểm xây dựng nông thôn mới đều đạt
tiêu chí số 4 về điện. Đến tháng
31/12/2019, có 10 dự án điện năng

lượng mặt trời đã và đang
chuẩn bị đầu tư với tổng công
suất khoảng 780MWp (tập
trung tại huyện Tịnh Biên, Tri
Tôn và Châu Thành). Đối với
điện mặt trời áp mái lắp cho
các cơ sở, doanh nghiệp, hộ
gia đình trên địa bàn tỉnh,
hiện đã đấu nối với lưới điện
với tổng công suất khoảng
600kWp. Có 5 dự án đầu tư
nhà máy điện gió với tổng
công suất khoảng 550MWp
(tập trung tại Thoại Sơn và
Tri Tôn).

Bên cạnh đó, thực hiện
chính sách khuyến công hỗ
trợ cho các cơ sở, DN sản
xuất trên địa bàn tỉnh với
kinh phí hỗ trợ 303 đề án
(năm 2015-2019) ước đạt

13,571 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, góp
phần vào tăng trưởng giá trị sản xuất
công nghiệp (SXCN) chung của tỉnh.
Về công tác bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu, đến nay
đã công nhận 30 sản phẩm đạt sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu cấp tỉnh, 8 sản phẩm đạt cấp khu
vực, 3 sản phẩm đạt cấp quốc gia.

Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh
tiếp tục phát triển, giá trị SXCN (giá
so sánh 2010) năm 2020 ước đạt
46.890 tỷ đồng, tăng 46,15% so năm
2016. Tốc độ tăng trưởng bình quân
giai đoạn 2016-2020 đạt 7,8%/năm
(chỉ tiêu Nghị quyết ước đạt
7,0%/năm).

Hoạt động thương mại ngày
càng mở rộng

Thương mại nội địa tiếp tục phát
triển ổn định, tốc độ tăng trưởng duy
trì ở mức khá cao. hoạt động thương
mại và thị trường nội tỉnh ngày càng
mở rộng, đa dạng và đúng định
hướng của tỉnh. hệ thống kết cấu hạ
tầng thương mại đã bước đầu được
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nGành CônG ThươnG An GiAnG

nhiều chuyển biến tích cực

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Thời gian qua, Sở Công
Thương tỉnh An Giang đã
triển khai nhiều giải pháp

tích cực, đồng bộ nhằm
đẩy mạnh cải cách hành

chính (CChC), hướng tới
mục tiêu phục vụ người

dân, doanh nghiệp (DN)
một cách hiệu quả, tạo
điều kiện thuận lợi cho

sản xuất, kinh doanh, qua
đó đạt được nhiều thành

tựu quan trọng.

(xem tiếp trang 38)



N hiều giải pháp khoa học và công nghệ, tiến
bộ kỹ thuật đã được chuyển giao, áp dụng
mang lại hiệu quả cao, có khả năng nhân
rộng. Một số mô hình hiệu quả tiêu biểu có
thể kể đến như như mô hình ứng dụng công

nghệ cao trong sản xuất cây giống rau ở thị xã Tân Châu
giúp mang lại doanh thu cho nông dân từ 250 - 300 triệu
đồng/1.000m2/năm; mô hình sản xuất thử nghiệm nấm
linh chi theo hướng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn
giúp đạt doanh thu hơn 333 triệu đồng/năm; mô hình sản
xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới ở
Châu Thành có doanh thu 780 triệu đồng/1.000m2/năm;
mô hình sản xuất thử nghiệm dưa lưới trong nhà màng sử
dụng hệ thống tưới tự động ở Tịnh Biên cho doanh thu
hơn 371 triệu đồng/1.000m2/năm.

Cụ thể, trong canh tác lúa, rau màu: Các biện pháp canh
tác bền vững như “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” và các kỹ
thuật san bằng mặt ruộng ứng dụng tia laser, máy cấy lúa, máy
thu gom rơm, áp dụng tưới ướt khô xen kẽ, hay công nghệ
IOT... được ứng dụng rộng rãi. Việc gieo ươm cây rau giống
trong nhà lưới, trồng rau trong nhà lưới, nhà màng, sử dụng
màng phủ nông nghiệp, hệ thống tưới phun tự động, sản xuất
rau an toàn hướng VietGAP... được đầu tư nhân rộng. 

Trong lĩnh vực thủy sản: Nhiều giống thủy sản có giá
trị kinh tế cao trước đây chưa sản xuất được giờ đã sản
xuất thành công (tôm càng xanh toàn đực, lươn đồng, cá
chạch lấu, cá heo, cá tra giống cải thiện di truyền, cá hô...),
góp phần tăng hiệu quả nghề nuôi thủy sản của tỉnh. Đến
nay, diện tích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật (ASC,
Naturland, VietGAP...) nuôi cá tra 351,7 ha, với chuỗi liên
kết sản xuất cá tra 3 cấp đang duy trì hoạt động tốt, điển

hình 2 chi hội sản xuất giống cá tra tại Châu Phú là AfA và
Chi hội sản xuất cá giống huyện đã cung cấp được hơn 500
triệu con giống cho các doanh nghiệp và các cơ sở nuôi lớn
tại An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; diện
tích nuôi tôm càng xanh toàn đực 158,6 ha. 

Trong lĩnh vực cây ăn trái: Đến cuối năm 2019 tổng diện
tích cây ăn trái của tỉnh là 15.598 ha, trong đó cây xoài chiếm
69,2% với diện tích là 10.787 ha. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố
phát triển bền vững trong sản xuất, tỉnh cũng có định hướng
bố trí mùa vụ sản xuất kết hợp xả lũ tạo sinh kế mùa nước và
cải thiện môi trường đất. Tại huyện Tri Tôn, đến nay đã phát
triển được trên 400 ha chuối nuôi cấy mô (hiện có nhiều
doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư vào loại cây trồng này),
xoài thanh ca 20 ha, mãng cầu ta 13,8 ha, cây có múi 14 ha. Tại
huyện Thoại Sơn, đã phát triển được 5 ha bưởi da xanh gắn
với hệ thống tưới tiết kiệm, 3 ha cam, quýt theo quy trình
VietGAP... Đặc biệt, tỉnh đang phát triển mạnh cây xoài như
một loại cây trồng chủ lực trong tương lai. 

Trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng bền
vững: An Giang đã đẩy mạnh phát triển hợp tác xã (hTX)
nông nghiệp “kiểu mới”, xem đây là chủ thể gắn kết giữa
doanh nghiệp với các hộ dân. Tính đến hết năm 2019, toàn
tỉnh có 130 hTX nông nghiệp với 11.851 thành viên, trong đó
có 122 hTX đang hoạt động và tổ chức theo Luật hTX năm
2012. Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới
35 hTX nông nghiệp. Trong đó, có 5 hTX thành lập theo nhu
cầu của doanh nghiệp, gồm: 4 hTX gắn với Tập đoàn Lộc Trời
và 01 hTX gắn với Công ty Vinacam (hTX nông nghiệp
Vinacam Tri Tôn). Có 2 hTX liên kết tiêu thụ nông sản với
doanh nghiệp là hTX Nông sản an toàn Kiến An - Chợ Mới
(liên kết Công ty Antesco) và hTX nông nghiệp Mỹ hòa
hưng (liên kết Siêu thị Coopmart và Công ty Phan Nam).
Trung bình hàng năm, có ít nhất 17 hTX nông nghiệp thực
hiện liên kết sản xuất gắn với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản.

hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hTX nông nghiệp
cùng với quyết tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tái
cơ cấu nông nghiệp theo ngành hàng, đẩy mạnh nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm và bảo vệ môi trường được kỳ vọng sẽ tạo bước
đột phá mới cho nông nghiệp An Giang.n
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Bước đột phá mới 
cho nông nghiệp An Giang
Từ năm 2012, Tỉnh ủy An Giang, uBND
tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết,
Quyết định về phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang
giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến
năm 2030. Từ đó, ngành nông nghiệp
cùng với các cấp, các ngành đã tổ chức
triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm
cụ thể hóa, đưa chủ trương của tỉnh đi
vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả
quan trọng, góp phần duy trì tốc độ tăng
trưởng của ngành, tạo việc làm, tăng thu
nhập cho dân cư nông thôn, đóng góp
đáng kể vào xây dựng nông thôn mới.

Quang Tuấn



tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng
An Giang có địa hình đa dạng, hệ thống sông ngòi chằng

chịt liên thông với nhau, những dãy núi non hùng vĩ, cùng với
cảnh quan rừng ngập nước độc đáo; điều kiện khí hậu nhiệt đới
cận xích đạo với các yếu tố khí hậu ổn định, ít có biến động lớn,
thất thường. Bên cạnh đó, An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn
giáo với 4 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, hoa cùng
chung sống lâu đời, tạo ra những giá trị văn hóa dân tộc đa sắc
thể hiện qua tập quán sản xuất, nếp sống sinh hoạt, các lễ hội
văn hóa dân tộc, các làng nghề thủ công truyền thống, các công
trình kiến trúc văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc, tạo nên bức
tranh hài hòa, sinh động và hấp dẫn khách du lịch.

Địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh
thắng, với 82 di tích được xếp hạng, trong đó 2 di tích cấp
quốc gia đặc biệt (Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và
Khu Di tích Văn hóa Óc Eo, 28 di tích cấp quốc gia và 52 di
tích cấp tỉnh; 2 Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Lễ hội
vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và hội Đua bò Bảy Núi; có vùng
Thất Sơn hùng vĩ, huyền bí; có di chỉ nền văn hóa Óc Eo - Ba
Thê. Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú là điều kiện
thuận lợi để An Giang phát triển các loại hình du lịch như du
lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thu hút
hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, giai đoạn 2016-
2020, An Giang đón 41,5 triệu lượt khách tham quan, du
lịch, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm. Trong đó,
lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn, nhà nghỉ,
nhà trọ trên 2 triệu lượt; khách quốc tế ước đạt gần 600
nghìn lượt, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23,4%/năm.
Ước tính tổng thu du lịch đạt gần 25.000 tỷ đồng, trong đó:
doanh thu từ doanh nghiệp du lịch ước đạt 5.000 tỷ đồng, đạt
tốc độ tăng trưởng bình quân 19%/năm; doanh thu xã hội từ
hoạt động du lịch ước đạt 20.000 tỷ đồng.

tạo bản sắc riêng 
An Giang có điều kiện tự nhiên khác biệt với các tỉnh,

thành khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long như vừa
có đồng bằng lại có rừng núi, có biên giới... làm tiền đề
phát triển đa dạng các loại hình du lịch tạo bản sắc riêng
của du lịch An Giang.

Vì thế, tỉnh xác định khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của
địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; huy động
mọi nguồn lực trong và ngoài nước; tiếp tục xây dựng hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển mạnh khoa học, công nghệ,
tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực chất lượng cao nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế
bền vững, trong đó có lĩnh vực du lịch. Với mục tiêu đó, tỉnh đã
ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động
nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch An Giang như:

Nghị quyết số 11, Kế hoạch số 03 về đẩy mạnh phát triển
du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến
năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh
An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030, theo đó thường xuyên củng cố công tác quản lý nhà nước
về du lịch; đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết phát
triển du lịch; thực hiện tốt các quy hoạch du lịch các khu -
điểm du lịch; hình thành điểm đến và phát triển các sản phẩm
du lịch mới. Chương trình hành động số 59 tập trung vốn đầu
tư các dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông, viễn thông, hoạt động
xúc tiến, quảng bá du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư
phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.Chương trình
hành động số 09 hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho
doanh nghiệp với các lớp nghiệp vụ có thể hỗ trợ chi phí 50%
trên lớp và 100% chi phí các lớp dành cho cộng đồng tham gia
phát triển du lịch từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tập trung phát triển bốn loại hình du lịch đặc trưng của
tỉnh: du lịch tâm linh; du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch
sinh thái, sông nước; du lịch tham quan các di tích văn hóa lịch
sử tại 4 khu du lịch trọng điểm của tỉnh: Núi Cấm, Núi Sam,
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu di tích kiến
trúc nghệ thuật Óc Eo.

Khai thác các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động văn hóa;
phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền
thống; khôi phục nghệ thuật Dù-Kê của đồng bào dân tộc
Khmer, nghi lễ cưới của đồng bào dân tộc Chăm…Khôi phục
và khai thác sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc thù của An Giang;
đầu tư nâng cấp hệ thống Chợ đêm hiện có phục vụ du lịch.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao và du lịch tại các khu - điểm du lịch vào đúng
các dịp lễ hội... để giữ chân du khách.Bên cạnh việc duy trì
những sản phẩm truyền thống đã làm nên thương hiệu, An
Giang tiếp tục xây dựng và phát triển những sản phẩm mới
để thu hút khách du lịch. n
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tăng sức hút 
cho du lịch 
An Giang

POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, giai
đoạn 2016-2020, An Giang đón 41,5 triệu
lượt khách tham quan, du lịch, đạt tốc độ
tăng trưởng bình quân 30%/năm.

Hoàng BícH



rich and diverse tourism potential
An Giang has diverse terrain,

interconnected river systems, majestic
mountains, along with unique flooded forest
landscape; subequatorial climate conditions
with stable, less volatile and erratic climate
factors. In addition, An Giang is a multi-
ethnic and multi-religious province with 4
ethnic groups, including Kinh, Khmer,
Cham and Chinese, living together for a long
time, creating multi-ethnic cultural values
expressed through production customs, daily
life, ethnic cultural festivals, traditional
handicraft villages, unique cultural
architectural works of each ethnic group,
creating a harmonious, vivid and attractive
picture for tourists.

The province has many historical and
cultural relics and tourist attractions, with 82
ranked relics, including 2 special national
relics (President Ton Duc Thang Memorial
Zone and Oc Eo Cultural Relic), 28 national relics and 52
provincial relics; 2 festivals recognized by the Ministry of
Culture, Sports and Tourism as national intangible cultural
heritages including festival of Ba Chua Xu in Sam Mountain
and The Seven-Mountain Bull Racing festival, the majestic
and mysterious That Son mountain and the Oc Eo - Ba The
cultural heritage. The diverse and abundant natural resources
are favorable conditions for An Giang to develop various types
of tourism such as cultural tourism, ecotourism, and
community tourism attracting millions of visitors each year.

Thanks to the great promotion of potentials and
advantages, in 2016-2020, An Giang has welcomed 41.5
million visitors and tourists, achieving average growth of 30%
/ year. In particular, the number of visitors staying at standard
hotels, motels and inns is over 2 million; international visitors
are estimated at nearly 600,000 reaching an average growth
rate of 23.4% / year. The total tourism revenue is estimated at
nearly VND 25,000 billion, of which: revenue from tourism
businesses is estimated at VND 5,000 billion, achieving
average growth of 19% / year; Social revenue from tourism
activities is estimated at VND 20,000 billion.

Creating its own identity
An Giang has different natural conditions from other

provinces and cities in the Mekong Delta region such as
having plains, forests, mountains and borders, as a premise to
diversify the development of various types of tourism, creating
An Giang tourism’s own identity.

Therefore, the province has determined to strongly exploit
the local comparative advantage in regional and international

integration; mobilizing all resources at home
and abroad; continuing to build synchronous
infrastructure system, strongly developing
science and technology, approaching
advanced technology level; training and
fostering high-quality human resources to
achieve the goal of sustainable economic
development, including tourism. With that
goal, the province has issued various
resolutions, decisions and action programs to
effectively exploit An Giang tourism
potential, such as:

According to Resolution 11, Plan 03 on
promoting tourism development in An Giang
province in the period 2012 - 2015 and
orientation to 2020 and the Master plan on
tourism development in An Giang province
from 2014 to 2020 and with a vision to 2030,
it should regularly strengthen state
management of tourism; innovating the
implementation, promotion and linkage of

tourism development; well implementing the planning of
tourism areas - tourist spots; forming destinations and
developing new tourism products. Action Program 59 focuses
on investment in projects in the field of transport and
telecommunications infrastructure, tourism stimulation and
promotion activities, creating favorable conditions for
attracting investors to develop technical facilities for tourism.
The 09 Action Program supports the training of tourism
human resources for businesses with business classes that can
support 50% of fees when studying in class and 100% of the
cost of classes for the community participating in tourism
development from the provincial budget.

The province will focus on developing four typical tourism
types of the province: spiritual tourism; sightseeing tourism,
convalescence; eco-tourism, river tourism; and visiting
cultural and historical relics in 4 key tourist areas of the
province: Cam Mountain, Sam Mountain, President Ton Duc
Thang Memorial Zone and Oc Eo Relic.

It is necessary to exploit tourism products associated with
cultural activities; developing the traditional art and culture
clubs; restoring the Du Ke art of Khmer people, wedding
ceremony of Cham people, restoring and exploiting An
Giang's unique culinary cultural products; and investing in
upgrading the existing Night Market system for tourism.

In addition, the province regularly organizes cultural,
sports and tourism activities in the tourist areas -
attractions at the right festivals, to retain visitors. Apart
from maintaining the traditional products constituting its
brand, An Giang will continue to build and develop new
products to attract tourists.n
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Increasing Attractiveness of
An Giang Tourism

Thanks to the
promotion of
potentials and
advantages, in
2016-2020, An

Giang has
welcomed 41.5

million visitors and
tourists, achieving
average growth of

30% / year.

Hoang BicH
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POTENTIAL - AN GIANG PROVINCE

Ông có thể cho biết một số thông tin
về tình hình phát triển kinh tế - xã
hội của thị xã tân Châu?

Những năm qua, thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội trong bối cảnh có những
thuận lợi và khó khăn nhất
định, nhưng toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân thị xã đã phát
huy truyền thống đoàn kết,
năng động, sáng tạo vượt qua
khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt
được những thành tựu quan
trọng và khá toàn diện, đưa
kinh tế - xã hội tiếp tục phát
triển; an sinh xã hội được bảo
đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào
tạo, y tế, văn hóa, thông tin có
nhiều tiến bộ; an ninh quốc phòng
được giữ vững. Theo đó, hầu hết các chỉ
tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết các
năm qua đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng
GRDP (theo giá so sánh năm 2010) bình quân đạt 8,69%,
trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,55%; khu
vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,94%; khu vực dịch vụ
tăng 9,45%. Tổng giá trị sản xuất thực hiện 28.130 tỷ 362
triệu đồng, đạt 103,68% so  với chỉ tiêu Nghị quyết Đại
hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng,
tăng 1,15 lần so với năm 2015. 

Để đảm bảo phát triển kinh tế và an sinh xã hội
trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị
xã tân Châu có giải pháp gì, thưa ông?

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, bên cạnh
những thuận lợi cơ bản, thị xã còn phải đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức. Tân Châu là thị xã có vị trí chiến
lược về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng
- an ninh của tỉnh, do vậy thời gian tới, thị xã tiếp tục
phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; vượt qua khó khăn,
thách thức; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực;
triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện
thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tân Châu
không ngừng nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh, phát
triển nhanh hơn, bền vững hơn để trở thành một thị xã
giàu mạnh, văn minh. Thị xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng, phát triển ngành nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời thực
hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới
để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của

thị xã nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật
chất và tinh thần của người dân. 

Tập trung phát triển các ngành
công nghiệp chủ lực, mang tính đột

phá của thị xã, nhất là công
nghiệp chế biến (lương thực,

thủy sản), tiểu thủ công nghiệp
gắn với việc khai thác lợi thế
kinh tế biên mậu. Phấn đấu
đến năm 2025 công nghiệp sẽ
trở thành ngành kinh tế phát
triển, chiếm tỷ trọng cao
trong cơ cấu kinh tế của thị
xã, góp phần chuyển dịch cơ

cấu kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

tỉnh an Giang đang đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính,

cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, thu hút đầu tư, thị xã tân Châu

đã nỗ lực như thế nào trong vấn đề này?
Tiếp tục thực hiện khâu đột phá trong lĩnh vực cải

cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành
chính được thị xã thực hiện theo hướng đơn giản hóa,
giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí ở mức tối thiểu
cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai, thực hiện
Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị và
hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (Par
Index), đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm
tạo sự chuyển biến toàn diện, sâu sắc về cải cách hành
chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Thường xuyên kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ cương hành
chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu
của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thị xã từ
vị trí thứ 10 (năm 2017) vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh
(năm 2018); chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối
với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số
SIPAS) thị xã Tân Châu đạt 96.38%, đứng đầu so với 11
huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh.

Ông có thể cho biết định hướng phát triển kinh tế
- xã hội của tân Châu trong thời gian tới?

Thị xã Tân Châu sẽ phát triển kinh tế theo hướng
đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch.

Thị xã Tân Châu

Đô thị hạt nhân vùng 2 
của tỉnh An Giang

Là đô thị vùng
biên giới phía Bắc tỉnh An

Giang, thị xã Tân Châu xác định
môi trường đầu tư, kinh doanh

thuận lợi cho doanh nghiệp là động
lực để Thị xã phát triển. Ông Huỳnh

Quốc thái, Chủ tịch uBND thị xã Tân
Châu cho biết, chủ trương của tỉnh là
xây dựng và phát triển Tân Châu từng
bước trở thành đô thị hạt nhân Vùng

2 của tỉnh, đứng trong tốp ba về
kinh tế - xã hội của tỉnh An

Giang. duy anh
thực hiện.

(xem tiếp trang 23)
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Kết quả nổi bật là kết cấu cơ sở
hạ tầng được đầu tư nâng cấp;
giá trị sản xuất nông nghiệp
bình quân 1 ha đạt trên 320
triệu đồng; thu nhập bình

quân đầu người đạt 50,13 triệu
đồng/người/năm. Nhiều công trình, dự án
quan trọng được đưa vào sử dụng, tạo diện
mạo mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của huyện. Các chương trình phát triển
y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội
được thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh
thần của người dân được nâng lên, thương
mại - dịch vụ ngày càng phát triển, quốc
phòng - an ninh được giữ vững, bộ mặt
nông thôn ngày càng khởi sắc. Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới được thực hiện khá tốt, đến nay
đã có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Ngô hoàng hiếu, Chủ tịch uBND
huyện Chợ Mới cho biết: là huyện nông
nghiệp, do đó Chợ Mới luôn xác định sản
xuất nông nghiệp là một trong những khâu
đột phá để phát triển kinh tế huyện nhà.
Theo đó, huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn
với ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào
sản xuất, nhân rộng các mô hình liên kết
chuỗi giá trị, bước đầu mang lại hiệu quả
tích cực. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện
chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái
được trên 7.611 ha (trong đó có 438,3 ha
xoài đạt chứng nhận VietGAP). Bên cạnh
đó, đầu tư ứng dụng công nghệ cao theo
Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, đưa vào vận
hành hệ thống thủy lợi tưới nhỏ giọt trên
cây xoài tại 3 xã Cù lao Giêng, tưới phun
sương trên rau màu tại xã Kiến An. huyện
đã xuất khẩu được một lượng lớn xoài 3
màu vào thị trường hàn Quốc, Úc, Mỹ.

Đồng thời, huyện tập trung các nguồn
lực và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư
thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa quan
trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội của huyện như: đưa vào sử dụng
nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 942, 944;
cầu Chợ Mới - Tân Long; các công trình dự
án Nam Vàm Nao, Nông thôn mới, Trạm
bơm mẫu mương Ông Cha…Ngoài ra,
công tác xã hội hóa đầu tư đã thực hiện
18/22 dự án, chủ yếu là các dự án về trung

tâm thương mại, chợ, cầu, cụm công
nghiệp... Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô
thị, xây dựng nếp sống văn minh cho người
dân, từ đó đã đầu tư đưa thị trấn Chợ Mới
trở thành đô thị loại IV, thị trấn Mỹ Luông
đạt chuẩn văn minh đô thị, xã hội An trở
thành đô thị loại V. 

Song song đó, huyện Chợ Mới tập trung
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính,
nâng cao chỉ số cải cách hành chính của
huyện (năm 2018, huyện được tỉnh xếp
hạng 6/11 huyện, thị thành). Chỉ số năng
lực cạnh tranh (PCI), chỉ số quản trị và
hành chính công (PAPI) của huyện từng
bước được cải thiện.

Với chủ trương luôn đồng hành cùng
doanh nghiệp, huyện Chợ Mới chủ động đề
xuất các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi
trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao
phẩm chất, đạo đức công vụ nhất là với đội
ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm việc với
doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế một cửa
liên thông và mô hình một cửa điện tử hiện
đại, nhằm làm giảm tối đa các thủ tục, rút
ngắn thời gian trong giải quyết công việc
với tổ chức, công dân, doanh nghiệp. hỗ
trợ các làng nghề, các tổ hợp tác, cơ sở
doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu tập thể,
nhãn hiệu cá thể, sở hữu kiểu dáng công
nghiệp... nhằm phát triển sản phẩm ra thị
trường mới. Xây dựng Đề án tạo quỹ đất
sạch nhằm thu hút đầu tư, đồng thời thành
lập Tổ xúc tiến thương mại - hỗ trợ doanh
nghiệp đến đầu tư trên địa bàn huyện.

Ông Ngô hoàng hiếu cho biết, bên
cạnh việc thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy
định của Trung ương, tỉnh và trong điều
kiện hiện có của huyện, Chợ Mới sẽ tạo
điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khi
đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là trong
khâu giải phóng mặt bằng, tạo quỹ
đất....“Cả hệ thống chính trị huyện Chợ
Mới đoàn kết, thân thiện, luôn tạo mọi
điều kiện thuận lợi và thực hiện tốt các cơ
chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cam
kết cùng doanh nghiệp gỡ vướng tận gốc
để cùng phát triển. Chợ Mới sẽ làm vững
lòng doanh nghiệp khi đến, hài lòng khi
đi”, ông Ngô hoàng hiếu nhắn gửi các
doanh nghiệp, nhà đầu tư. n

Huyện CHợ Mới

Cam kết gỡ vướng tận gốc 
cho các nhà đầu tư

Những năm qua,
mặc dù phải đối mặt

với nhiều khó khăn
thách thức, song với

truyền thống đoàn
kết, năng động, sáng

tạo cùng nỗ lực phấn
đấu của cả hệ thống

chính trị và nhân
dân huyện nhà,

huyện Chợ Mới thực
hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế

- xã hội đã đề ra.



Vùng đất giàu tiềm năng
Nằm ở phía tây tỉnh An Giang,

Tri Tôn là huyện miền núi có diện
tích lớn nhất tỉnh. Tri Tôn có triển
vọng phát triển rất lớn khi sở hữu
nhiều tiềm năng lợi thế và có hạ
tầng giao thông khá thuận lợi phục
vụ cho việc vận chuyển cả đường bộ
lẫn đường thủy. Trung tâm huyện lỵ
- thị trấn Tri Tôn chỉ cách trung
tâm tỉnh lỵ - thành phố Long Xuyên
52 km, cách thành phố hà Tiên,
tỉnh Kiên Giang 83 km, cách thành
phố Châu Đốc 44 km.

Tri Tôn có địa hình đặc thù của
vùng Đồng bằng sông Cửu Long -
dạng địa hình chuyển tiếp giữa núi
và đồng bằng tạo nên nhiều cảnh
quan thiên nhiên đặc sắc, là lợi thế
phát triển du lịch. Nơi đây có 4
ngọn núi trong dãy Thất Sơn huyền

bí là Thủy Đài sơn (núi Nước), Liên
hoa sơn (núi Tượng), Ngọa Long
sơn (núi Dài lớn), Phụng hoàng sơn
(núi Cô Tô). Bên cạnh đó, có các hồ
nước tựa lưng vào vách núi tạo nên
cảnh đẹp vô cùng nên thơ như: hồ
Soài Chek và hồ Ô Thum. 

Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên ban
tặng, Tri Tôn còn được biết đến là
vùng đất giàu truyền thống cách
mạng, nơi đây từng là vùng kháng
chiến trong thời kỳ chống Mỹ.
Trên địa bàn huyện có 11 di tích
lịch sử cách mạng, văn hóa được
xếp hạng. Một trong những địa
danh, di tích, danh thắng nổi tiếng
là Đồi Tức Dụp (nay là Khu du
lịch, di tích lịch sử Đồi Tức Dụp)
thuộc dãy núi Cô Tô, nơi du khách
có thể tìm hiểu về truyền thống
cách mạng, những trận đánh oai

Tri Tôn

“Cô gái đẹp ngủ quên” 
được đánh thức

Sở hữu tài nguyên đất đai
rộng lớn, có nhiều di tích

lịch sử và thắng cảnh tuyệt
đẹp, vùng đất Tri Tôn hiện

lên như một “cô gái xinh
đẹp ngủ quên”. Giờ đây,
với quyết tâm của chính
quyền và tâm huyết của

doanh nghiệp, “cô gái xinh
đẹp” ấy đang dần thức giấc

và sẵn sàng tỏa sáng.

Quốc Hưng
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Khu Di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp đang được Tập đoàn Sao Mai đầu tư tôn tạo



hùng 128 ngày đêm của quân và dân An Giang trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Đất đai rộng lớn là điều kiện thuận lợi để Tri Tôn
triển khai tập trung ruộng đất phục vụ canh tác quy mô
lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới
vào sản xuất. Vì thế, Tri Tôn trở thành lựa chọn hàng đầu
của nhà đầu tư, doanh nghiệp khi triển khai đầu tư thuộc
các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây
dựng, khai thác khoáng sản, kinh tế biên giới.

sang trang mới
Ông Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch

uBND huyện Tri Tôn cho biết, trong những năm gần
đây, huyện đã đẩy mạnh đầu tư, thu hút đầu tư phát triển
các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao...Nhờ kêu gọi được nhiều nhà đầu tư,
doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết vào đầu tư nên
tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, bộ mặt kinh
tế - xã hội khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của
người dân ngày càng được cải thiện. 

Mặc dù vậy, sự phát triển của Tri Tôn hiện nay là chưa
tương xứng với tiềm năng. Bởi không đâu xa, nhìn sang
bên cạnh, huyện Tịnh Biên cùng có những đặc điểm địa
hình, lợi thế nhưng đã “thức dậy” rất sớm, có những bước
đi khá nhanh và đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn,
điển hình là Tập đoàn Sao Mai hiện đã đầu tư vào địa
phương này 8.300 tỷ đồng. 

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao
Mai cho rằng, Tri Tôn vẫn như một “cô gái đẹp ngủ
quên” cần sớm được đánh thức. Và dù đi sau, nhưng Tri
Tôn hoàn toàn có thể cán đích sớm, khi có sự chung tay
của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và
hành động; đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Với Tập đoàn Sao Mai, những năm trước đây, khi
người dân Tri Tôn gần như chưa có khái niệm khu đô thị
mới là gì thì để hưởng ứng chủ trương xây dựng đô thị
Tri Tôn văn minh của Đảng bộ, chính quyền Tri Tôn
nhằm nâng chuẩn đô thị loại IV, Tập đoàn Sao Mai đã
tiên phong xây dựng khu đô thị cao cấp Sao Mai Tri Tôn.
Dự án nằm ngay trung tâm thị trấn Tri Tôn - tỉnh An
Giang đến nay đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng. 

Trên lĩnh vực du lịch, với quyết tâm đánh thức “cô gái
đẹp đang ngủ say”, hai năm trước, Tập đoàn Sao Mai đã

đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tôn tạo và nâng cấp Khu du
lịch,di tích lịch sử Đồi Tức Dụp tạo được sức hút với du
khách, góp phần nâng tổng số lượt du khách du lịch đến
với Tri Tôn ngày một tăng (hiện đạt 700 ngàn lượt
khách/năm). 

Nhưng không dừng lại ở đó, hiện nay Tập đoàn Sao
Mai đang xúc tiến đầu tư thêm 2 dự án khu đô thị cao cấp
và một “siêu resort” tại huyện Tri Tôn với mục tiêu tạo
nên sản phẩm du lịch đẳng cấp và công trình đô thị cao
cấp, đồng bộ, nhiều dịch vụ tiện nghi như trung tâm
thương mại, công viên cây xanh… mang lại giá trị thương
mại và đời sống văn minh hơn cho người dân. 

Chia sẻ về mối lương duyên giữa địa phương và Tập
đoàn Sao Mai, ông Cao Quang Liêm cho biết: “Tập đoàn
Sao Mai đã đầu tư ở Tri Tôn nhiều năm, các dự án do Sao
Mai đầu tư đều đảm bảo tiến độ và chất lượng rất tốt, góp
phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Trên cương vị lãnh đạo huyện, tôi rất vui khi
Tập đoàn Sao Mai tiếp tục thể hiện quyết tâm và tâm
huyết với Tri Tôn bằng việc tiếp tục đầu tư thêm những
dự án mới, góp phần giúp huyện phát huy tiềm năng du
lịch, bảo vệ và kiến tạo môi trường sống văn minh cho
người dân”.

“Là huyện anh hùng, Tri Tôn luôn nỗ lực phát huy
truyền thống cách mạng và nội lực nhưng ngoại lực cũng
vô cùng quan trọng. Vì thế, chúng tôi luôn kêu gọi các
doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy lợi thế địa phương.
Trách nhiệm của địa phương là cùng tỉnh thực hiện các
chính sách đã có và tạo môi trường đầu tư thân thiện, hỗ
trợ tối đa, hết mình cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chúng
tôi cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư làm hết trách
nhiệm để dự án được triển khai nhanh nhất vì đây là
quyền lợi của người dân, của địa phương chứ không riêng
nhà đầu tư”, ông Liêm cho biết thêm. 

Các dự án mới của Tập đoàn Sao Mai ở Tri Tôn chưa
chính thức được công bố, nhưng được biết đó là những
dự án có quy mô nghìn tỷ, là tín hiệu cho thấy Tri Tôn
đang chuyển mình và hứa hẹn bước sang trang mới với
những kỳ tích. Với sự cởi mở, nhạy bén và nhiệt tâm của
chính quyền huyện thì sẽ là rất nhanh để Tri Tôn đuổi
kịp Tịnh Biên và nhiều địa phương khác, khoác lên mình
diện mạo mới khang trang, hiện đại và chất lượng sống
của người dân sẽ được nâng lên rõ rệt.n

Đồng thời, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát
triển và dư địa của thị xã Tân Châu, nhất là tiềm năng
phát triển du lịch và kinh tế biên mậu; bảo đảm phát triển
bền vững. Chủ động liên kết với các địa phương trong
tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh giáp
biên giới Campuchia, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông có thông điệp gì gửi tới các doanh nghiệp, các
nhà đầu tư? 

Lãnh đạo thị xã xác định môi trường đầu tư thuận
lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư là động lực để
giúp thị xã phát triển. Cùng với sự chuyển mình đi lên

của một đô thị trẻ còn nhiều dư địa, triển vọng phát
triển, chủ trương tỉnh là xây dựng và phát triển Tân
Châu từng bước trở thành đô thị hạt nhân Vùng 2 của
tỉnh, đứng trong tốp ba về kinh tế - xã hội của tỉnh An
Giang. Tin tưởng rằng thời gian tới sẽ có nhiều doanh
nghiệp về thị xã Tân Châu đầu tư và phát triển. Lãnh
đạo thị xã khẳng định quyết tâm chính trị là sẽ đồng
hành, tạo môi trường bình đẳng, điều kiện tốt nhất để
các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh đồng thời khuyến
khích sáng tạo khởi nghiệp vào các lĩnh vực mà địa
phương có lợi thế so sánh hoặc đang xúc tiến kêu gọi
đầu tư, góp phần tạo ra bước đột phá, thúc đẩy quá
trình phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu.

trân trọng cảm ơn ông!

(tiếp trang 20)
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Kinh tế phát triển ổn định
Năm 2019 là năm thứ tư huyện Châu Thành triển khai

thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)
trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít
khó khăn như: tình hình thời tiết diễn biến bất thường,
giá cả nông sản thiếu ổn định, dịch bệnh diễn biến phức
tạp… tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân
dân. Nhưng với sự chỉ đạo của huyện ủy, điều hành của
uBND huyện, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh
nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện
đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên
các lĩnh vực. 

Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện thực hiện kế
hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại
cây cho năng suất, hiệu quả cao. Cùng với đó, các mô
hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần
quan trọng vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước hình
thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn theo
hướng bền vững, nâng cao giá trị sản xuất, ổn định thu
nhập cho người nông dân.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây
dựng tiếp tục được đầu tư phát triển; hoạt động thương
mại - dịch vụ tăng trưởng tương đối nhanh. Thu ngân
sách trên địa bàn vượt 2,39% dự toán tỉnh giao và vượt
1,99% dự toán huyện giao. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn
hóa xã hội được quan tâm đầu tư; các chương trình giảm
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội nhận được sự quan tâm
của các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội, từ đó đạt
hiệu quả tích cực. Công tác quản lý đầu tư và quản lý xây
dựng được triển khai đảm bảo theo kế hoạch. 

Nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi 

huyện Châu Thành có vị trí thuận lợi về giao thông
thủy, bộ, hệ thống sông ngòi, kênh rạch cũng khá phát
triển, có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho sản xuất
nông nghiệp. Bên cạnh đó, Châu Thành tiếp giáp với

thành phố Long Xuyên đang phát triển mạnh về thương
mại; nằm trên 3 trục giao thông chính (Quốc lộ 91, tỉnh
lộ 941; 947 tuyến Vĩnh Bình - Tân Phú), tiếp giáp sông
hậu trải dài trên 10 km, rất thuận lợi cho giao thương
hàng hóa… Đặc biệt, khi thực hiện Dự án tuyến đường
tránh Quốc lộ 91 (Long Xuyên - An Châu - Lộ Tẻ Bình
hòa) sẽ phát triển không gian đô thị An Châu, giảm tải
lưu lượng lưu thông trên Quốc lộ, thương mại, dịch vụ
phát triển... 

Một lợi thế khác là Châu Thành còn có nguồn lực lao
động dồi dào, trẻ, năng động, cần cù, sáng tạo trong lao
động sản xuất và có khả năng tiếp cận ứng dụng khoa học
kỹ thuật nhanh, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp
theo hướng ứng dụng công nghệ cao cũng như cung ứng
nguồn lao động dồi dào cho doanh nghiệp.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, lãnh đạo
huyện luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải quyết thủ tục
hành chính, giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai
đầu tư xây dựng bảo đảm tiến độ. Các cấp, ngành sẵn
sàng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư sản
xuất kinh doanh trên địa bàn.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả
cao, huyện Châu Thành quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở
vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên
thông” từng bước đi vào nền nếp, ổn định, từ đó tạo
thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

Ông Phan Văn Cường, Phó Bí thư - Chủ tịch uBND
huyện Châu Thành cho biết, huyện tiếp tục đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính. huyện ban hành Đề án tiếp
tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;
Đề án tinh giảm biên chế huyện Châu Thành; Nâng cao
hiệu quả hoạt động cải cách hành chính của các đơn vị và
nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bảo
đảm công khai, minh bạch, thuận lợi, giảm thời gian, chi
phí cho doanh nghiệp và người dân.n

huyện Châu Thành 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tăng cường thu hút đầu tư
Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành
động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là quyết tâm trong
thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh đã đưa kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành
vượt qua khó khăn và phát triển ngày càng bền vững.

Ông Phan Văn Cường, 
Phó Bí thư, Chủ tịch uBnD huyện Châu Thành
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Kinh doanh bằng niềm đam mê
Chị Bành Thị Kim hương khởi nghiệp từ năm 1989 bằng

nghề kinh doanh vàng bạc. Khởi nghiệp trong bối cảnh kinh tế
xã hội còn nhiều khó khăn và đồng vốn ít ỏi nhưng bằng sự nỗ
lực hết mình, niềm đam mê nghề nghiệp, chị đã vượt qua mọi
chông gai, thử thách, từng bước xây dựng cho mình một vị trí
vững chắc, một thương hiệu vàng uy tín tại miền Tây Nam bộ. 

hơn 30 năm lập nghiệp, đến nay chị đã gây dựng được
một cơ ngơi khang trang, một sự nghiệp đáng tự hào khi
phát triển thương hiệu Vàng Kim hương thành doanh
nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn nhất tại thành phố Long
Xuyên, tỉnh An Giang.

Bước vào ngành vàng bằng niềm đam mê sâu sắc, chị Bành
Thị Kim hương đã dành nhiều công sức nghiên cứu chế tác
nhiều sản phẩm và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá
như giải Thời trang vàng cho 2 bộ sản phẩm “Trầu cau” và
“Sao biển”; Top 50 sản phẩm vàng hội nhập WTO cho bộ
trang sức hoa mai vàng; Top 100 thương hiệu Việt uy tín.

trái tim luôn hướng tới cộng đồng
Không chỉ năng động trên thương trường, chị Bành Thị

Kim hương còn là người có tấm lòng nhân hậu trong cuộc
sống đời thường. Chị đã dành nhiều thời gian, tâm huyết
cho công tác an sinh xã hội. Tên tuổi của chị nhiều năm qua
gắn liền với các hoạt động xã hội - từ thiện, từ những cây
cầu bê tông cốt thép ở vùng sâu vùng xa giúp bà con đi lại
an toàn, thuận lợi đến những căn nhà tình thương, tình
nghĩa ấm áp dành cho người nghèo; những món quà quý
giá cho học sinh nghèo hiếu học; sự cưu mang với những
mảnh đời kém may mắn. 

Với vai trò Phó Chủ tịch hội bảo trợ người tàn tật, trẻ
mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang, Chủ tịch hội
đồng bảo trợ Trường trẻ em mồ côi Khai Trí, Phó Chủ tịch
hội bảo trợ trẻ em tàn tật Long Xuyên, Phó Chủ tịch Câu
lạc bộ Nữ doanh nhân An Giang, Ủy viên Quỹ bảo trợ tỉnh
An Giang, chị Bành Thị Kim hương đã có những cống hiến
to lớn. Thông qua các tổ chức này, chị đã tài trợ tích cực
cho các hoạt động của hội. 

Riêng ở hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân
nghèo tỉnh An Giang, chị Bành Thị Kim hương là một trong
những người đầu tiên tham gia và cá nhân chị đã đóng góp
cho các hoạt động của hội trên 15 ngàn phần quà (trị giá gần
7,9 tỷ đồng) và vận động gần 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động
bảo trợ của tỉnh hội. Qua đó, góp phần tích cực vào kết quả
hoạt động chung của Tỉnh hội An Giang, hàng năm đều được
Trung ương hội đánh giá cao và đứng trong nhóm các hội
thành viên có số tiền vận động Quỹ đứng hàng đầu cả nước.

Với những đóng góp trên, nữ doanh nhân Bành Thị Kim
hương đã được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao
quý. Chị đã vinh dự nhận 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công
Thương, giải Mai vàng Trưng Vương vì sự tiến bộ của phụ nữ,
giải thưởng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Cúp Bông
hồng Vàng, Cúp vàng Thương hiệu Việt, Bằng khen Trái tim
nhân ái toàn quốc,Thương hiệu Việt hội nhập WTO, Top 100
thương hiệu hàng đầu Việt Nam... và rất nhiều bằng khen của
uBND tỉnh An Giang. Đặc biệt, doanh nghiệp của chị đã vinh
dự được nhận huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch
nước trao tặng và 3 bằng khen của Thủ tướng, trên 100 Cúp
vàng thương hiệu sản phẩm.n

nữ doanh nhân 
có tấm lòng nhân ái

Không chỉ giỏi kinh doanh, nữ doanh
nhân Bành thị Kim Hương, Giám
đốc Công ty TNhh Tiệm Vàng Kim
hương (thành phố Long Xuyên, An
Giang) còn được biết đến là con
người có tấm lòng Bồ Tát.



Chặng đường 45 năm hình thành và phát triển
Công ty ANGISTONE tiền thân là Xí nghiệp chế biến đá

Núi Sam (Châu Đốc - An Giang) trực thuộc Công ty Xây
dựng An Giang, doanh nghiệp được thành lập sau ngày giải
phóng miền Nam - 1975. Năm 1985, sau khi tỉnh An Giang
có chủ trương cấm khai thác đá ở Núi Sam, hoạt động sản
xuất của Công ty được di dời vào xã Cô Tô, huyện Tri Tôn. 

Năm 1996, uBND tỉnh An Giang ra quyết định thành lập
Xí nghiệp đá Sóc Triết với số vốn kinh doanh ban đầu là 1,31
tỷ đồng. Xí nghiệp có 3 dây chuyền 739 do Liên Xô sản xuất
và vài máy khoan DK9 bơm piston, mỗi máy khoan đi kèm 
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Đứng chân trên địa bàn huyện Tri
Tôn vốn nhiều khó khăn, Công ty
TNhh Một thành viên Khai thác

và Chế biến đá An Giang
(ANGISTONE) với triết lý kinh

doanh có trách nhiệm đã có nhiều
đóng góp tích cực cho sự phát triển

kinh tế, xã hội của địa phương. 
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1 - 2 đầu búa khoan tay cũ kỹ lạc hậu, kém năng suất.
Trong giai đoạn này, Xí nghiệp chủ yếu làm công tác bóc
phủ, bồi hoàn mở khai trường, san lấp mặt bằng, bến bãi,
xây dựng các công trình phục vụ.

Năm 1992, uBND tỉnh An Giang ra quyết định thành
lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Xí nghiệp Khai
thác và Chế biến đá An Giang và đến ngày 6/9/1993 được
tỉnh cấp bổ sung vốn 1.451 triệu đồng, nâng vốn kinh
doanh thành 3.061triệu đồng. 

Năm 1997, uBND tỉnh An Giang ra quyết định đổi tên
thành Công ty Khai thác và Chế biến đá An Giang, đến
ngày 2/6/1997 vốn điều lệ được xác định là 7.189 triệu
đồng, năm 2004 nâng lên 20.972 triệu đồng. 

Năm 2005 uBND tỉnh ra quyết định chuyển đổi thành
Công ty TNhh MTV Khai thác và chế biến đá An Giang
do Nhà nước sở hữu 100% vốn và cấp bổ sung cho Công
ty là 3.100 triệu đồng, nâng vốn điều lệ Công ty lên
24.071 triệu đồng. Đến năm 2007 được chuyển giao quyền
đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ uBND tỉnh An
Giang về Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà
nước (SCIC).

Trong chặng đường 45 năm hình thành và phát triển,
dù hoạt động dưới mô hình nào, ANGISTONE đều khẳng
định được uy tín, tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất
kinh doanh và là doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm. 

Vì chất lượng công trình
Kinh doanh trên địa bàn miền núi còn nhiều khó

khăn, xuất phát điểm  thấp, nguồn vốn ít ỏi, Công ty
ANGISTONE đã phải rất nỗ lực. Nhằm đáp ứng yêu cầu
sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, Công ty đã
đầu tư nhiều loại máy móc thiết bị mới, hiện đại và có
công suất lớn, như: máy khoan đá của Nhật: khoan Rock
hiệu furukawa PCR200, với đường kính lỗ khoan là phi
70; hệ thống 17 dây chuyền nghiền sàng gồm 5 máy
nghiền 739 công suất 75 tấn/giờ; 12 máy nghiền PDSu
với công suất máy nghiền 150 tấn/giờ và đầu nghiền là
250 tấn/giờ; cho ra nhiều loại sản phẩm đá có chất lượng
cao và khối lượng lớn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng;
cùng với 34 máy nén khí với các thương hiệu nổi tiếng
như Denyo 650S, Airman PDS655, furukawa PCR200…
cho lưu lượng 18m3/phút. Công ty cũng đầu tư thêm
nhiều loại máy móc thiết bị chuyên dùng để phục vụ cho
việc sản xuất - kinh doanh như: xe đào, xe đập, xe cẩu, xe
ủi, xe gàu dung tích lớn, xe tải ben… cùng một số loại xe
chuyên dùng khác.

Những máy móc, thiết bị, phương tiện trên đảm bảo
sản xuất, khai thác trên 4 công trường khai thác đá và 17
dây chuyền nghiền sàng với sản lượng khoảng 2 triệu
tấn/năm; cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm đá
xây dựng: 0x4; 1x2; 4x6; 5x7; mi;… cát nghiền 2.8, bột đá
(0÷3); bột đá (0÷5) phục vụ cho các công trình xây dựng,
cho sản xuất gạch ceramic, sản xuất gạch không nung…
Công ty cũng đã cung cấp cát nhân tạo 2.8 cho các nhà
máy sản xuất bê tông Mác 300; 400; 500…

Ông Nguyễn Tấn Danh, Giám đốc Công ty
ANGISTONE cho biết, với phương châm kinh doanh vì
chất lượng công trình, Công ty luôn lấy đạo đức kinh
doanh và uy tín làm nền tảng. Công ty luôn đề cao lợi ích
của khách hàng, lấy lợi ích của khách hàng làm cơ sở cho
sự tồn tại và phát triển đồng thời xem thành công của
Công ty là “khi khách hàng cho rằng Công ty là lựa chọn
hàng đầu”.

trách nhiệm với người lao động và cộng đồng
Trong chặng đường phát triển của ANGISTONE,

ngoài việc đã khẳng được tính hiệu quả, năng động, uy tín
trong sản xuất kinh doanh, theo Giám đốc Nguyễn Tấn
Danh, thành công nổi bật khác mà Công ty đã đạt được
là: Thứ nhất, là doanh nghiệp nhà nước nên Công ty có
tính tuân thủ pháp luật rất cao; thứ hai, chăm lo cho
người lao động rất tốt; thứ ba, thấu hiểu trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp.

Công ty đặc biệt quan tâm đến môi trường làm việc và
chế độ đãi ngộ cho người lao động, trân trọng và khuyến
khích tính sáng tạo, khoa học của cán bộ công nhân viên,
xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng,
thân ái và quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật
chất đối với nhân viên, khuyến khích nhân viên đưa ra
các giải pháp đột phá và sáng tạo trong công việc. 

“Công ty xem mỗi nhân viên là một tế bào sống của
Công ty. Và nếu như trong quan hệ với khách hàng xem
thành công là “khi khách hàng cho rằng Công ty là lựa
chọn hàng đầu” thì trong nội bộ, thành công là khi “cán
bộ công nhân viên tự hào là thành viên của Công ty”, ông
Nguyễn Tấn Danh chia sẻ. 

Do đặc thù của ngành, người lao động của Công ty
phải làm việc trong môi trường đòi hỏi sự an toàn cao. Vì
thế, Công ty quan tâm công tác an toàn lao động, thường
xuyên tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm,
có hại, các nguy cơ mất an toàn lao động tại nơi làm việc,
phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho
người lao động. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện an
toàn vệ sinh lao động để người lao động có ý thức tự chủ
an toàn, tự bảo vệ bản thân; thực hiện đầy đủ trách
nhiệm, quyền lợi của mình, tuân thủ nghiêm các quy
trình, quy định về an toàn, trau dồi kiến thức, kỹ năng để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ chính bản
thân mình, đồng nghiệp và tài sản của doanh nghiệp. 

Không chỉ chăm lo tốt cho người lao động,
ANGISTONE còn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ môi
trường và tích cực trong các phong trào xã hội tại địa
phương. Trong những năm qua, Công ty đã dành hàng
chục tỷ đồng cho các hoạt động: tài trợ xây mới và sửa
chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ủng
hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da
cam; tài trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng cầu
đường nông thôn… Công ty cũng đóng góp cát, đá trị giá
nhiều tỷ đồng phục vụ xây dựng các công trình trường
học, đường giao thông nông thôn.n



45 years of development
ANGISTONE was formerly known as Nui Sam Stone

Processing Enterprise (based Chau Doc district, An Giang
province) under An Giang Construction Company, an
enterprise established after national reunification in 1975. In
1985, after An Province Giang advocated quarrying stone in
Nui Sam Mountain, the company’s production was
relocated to Co To commune, Tri Ton district.

In 1996, the An Giang Provincial People’s Committee
issued a decision to establish Soc Triet Stone Enterprise with
an initial working capital of VND1.31 billion. The enterprise
had three 739 production lines manufactured by the former
Soviet union and several DK9 piston-pump drillers, each of
which came with 1-2 obsolete poor-performing hand
hammers. During this period, the enterprise mainly
unearthed, filled up the ground, leveled and constructed
supporting works.

In 1992, the provincial government issued a decision to
establish a state-owned enterprise named An Giang Stone
Exploitation and Processing Enterprise and, on September 6,
1993, it added VND1,451 million to the enterprise, bringing
its working capital to VND3,061 million.

In 1997, the provincial government issued a decision to
change its name to An Giang Stone Exploitation and
Processing Company. On june 2, 1997, the registered capital
was determined at VND7,189 million and increased to
VND20,972 million in 2004.

In 2005, the An Giang Provincial People’s Committee
issued a decision to transform the company into An Giang
Stone Exploitation and Processing One Member Company

Limited, wholly owned by the State and raised its registered
capital by VND3,100 million to VND24,071 million. In
2007, the ownership of the company was transferred from
An Giang Provincial People’s Committee to the State
Capital Investment Corporation (SCIC).

During 45 years of establishment and development, no
matter what model it has operated under, ANGISTONE has
affirmed its prestige and performance in production and
business and its responsible business.

For construction quality
Doing business in a poor mountainous locality, to meet

its production and business requirements, ANGISTONE has
to double its efforts to increase labor productivity, invest in
new modern, large-capacity machinery and equipment such
as japanese furukawa PCR200 Rock drillers with a large
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Responsible
and Humane
Business
Present in poor Tri Ton district, An
Giang Stone Exploitation and
Processing One Member Company
Limited (ANGISTONE), with its
responsible business philosophy, has
made many positive contributions to
local economic and social development.



bore diameter; a system of 17 crushing and screening lines
with five 739 crushers with an hourly capacity of 75 tons; 12
PDSu crushers with an hourly capacity of 150 tons and a
crusher with an hourly capacity of 250 tons to make a wide
range of high-quality stone products to satisfy customer
needs. It also has 34 air compressors made by famous brands
such as Denyo 650S, Airman PDS655 and furukawa
PCR200. The firm also invested in a variety of specialized
machinery and equipment like excavators, hammers, cranes,
bulldozers, large-capacity bucket trucks and dump trucks in
addition to other specialized vehicles.

The above machines, equipment and facilities are
ensuring production at four quarries and 17 crushing and
screening lines with an annual output of about 2 million
tons; providing the market with construction stone products
of various sizes (0x4; 1x2; 4x6; 5x7), crushed sand (2.8),

stone powder (0÷3 and 0÷5) for construction, ceramic tile
production and unburnt brick production. The company
has also provided artificial sand (2.8) for concrete factories.

Mr. Nguyen Tan Danh, Director of ANGISTONE, said
that, with the business philosophy for construction quality,
ANGISTONE always assigns its business ethics and
reputation as the foundation. The company always upholds
customer interests as the basis for existence and
development, and believes that the company’s success is
when customers see the company as the first choice.

responsibility to employees and the
community

Since its inception, in addition to confirming the
performance, dynamism, and prestige in production and
business, ANGISTONE has achieved various outstanding
successes. firstly, as a State-owned enterprise, ANGISTONE
is highly compliant with the law. Secondly, it takes good care
of employees. Thirdly, it understands corporate social
responsibility.

The company pays special attention to the working
environment and remuneration for employees, respects and
encourages their creativity and knowledge, creates a
professional, sociable and friendly working environment,
pays heed to the spiritual and material life of employees, and
inspires employees to propose breakthrough and creative
solutions at work.

“The company sees every employee as a living cell of the
company. And, if in customer relationship, success is
counted “when customer thinks that the company is the first
choice”; in its internal relationship, success is when
“employees are proud to be a member of the Company”,
said Director Danh.

Working in the building industry, ANGISTONE
employees must be kept safe at work. Therefore, the
company pays attention to occupational safety, regularly
assesses and controls dangerous and harmful factors and
risks that threaten workplace safety, prevents occupational
accidents and occupational diseases for workers.
ANGISTONE informs, educates and trains occupational
safety and sanitation for employees to raise their sense of
safety and self-protection, fulfil their responsibility and
interests, strictly abide by safety processes and regulations,
cultivate knowledge and skills to well achieve their assigned
tasks, protect themselves and their colleagues as well as
business assets.

Not only taking good care of employees, ANGISTONE
also pays special attention to environmental protection and
local social movements. Over the years, the firm has spent a
lot of money for such activities as financing construction
and repair of houses for people with recognized service and
sacrifice to the country and charity houses; supporting
gratitude funds and Agent Orange victim funds; financing
education and health, and building rural roads. The
company also has contributed sand and stone to build
schools and rural roads.n
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Ông có thể chia sẻ những thông tin về sản phẩm và thị
trường chủ lực của aNtEsCo hiện nay?

hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi gồm hai lĩnh
vực: Xuất khẩu và nội địa.

Đối với thị trường xuất khẩu, hiện nay sản phẩm chủ lực của
ANTESCO là hàng đông lạnh và hàng đóng lon với sản phẩm
chủ lực là đậu nành rau và bắp non. hai sản phẩm này đã được
xuất khẩu vào thị trường châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản... Đây là
những thị trường chiếm trên 90% sản lượng xuất khẩu của Công
ty. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xuất khẩu các sản phẩm nông sản
đông lạnh và đóng lon khác như xoài, thanh
long, đu đủ, nước chanh dây, sả, chuối… với
sản lượng ngày càng tăng.

Đối với thị trường nội địa, hiện nay
ANTESCO có sản phẩm mắm chưng và cá linh
kho mía là hai sản phẩm được người tiêu dùng
ưa chuộng. Ngoài ra, còn có sản phẩm thực
phẩm đóng lon và hàng sấy dẻo như: thốt nốt,
chôm chôm nhân khóm, bắp non; khóm, xoài,
mít sấy dẻo cùng nhiều sản phẩm đặc trưng
khác. Các sản phẩm đang được phân phối tại
các cửa hàng của Công ty và hệ thống các siêu
thị như: Mega, Satra foods, Aeon mall,
Coopmart... góp phần nâng cao uy tín, thương
hiệu và sức lan tỏa của Công ty trên thị trường.

Chinh phục thành công các thị
trường xuất khẩu khó tính, yêu cầu an
toàn thực phẩm cao và truy xuất nguồn
gốc rõ ràng, vậy aNtEsCo đã đáp ứng
các yêu cầu đó như thế nào? 

Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đảm
bảo tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn
gốc rõ ràng là định hướng từ lâu của
ANTESCO. Chúng tôi đã hợp tác với các hợp
tác xã, tổ liên kết, các hộ nông dân ở các địa
phương để xây dựng và phát triển vùng nguyên
liệu. Công ty thực hiện và phối hợp cùng với
các nhà cung ứng vật tư hỗ trợ cho nông dân
quy trình, kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản
phẩm. hiện nay ANTESCO nâng cấp áp dụng quy trình sản xuất
theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP thay VIETGAP cho 2 sản phẩm
chủ lực là bắp non, đậu nành rau và các sản phẩm khác như nguyên
liệu chanh dây, xoài, thanh long… nhằm nâng cao chất lượng
nguyên liệu đầu vào và tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng

cao ở các thị trường khó tính. 

Công nghệ chế biến cũng không kém phần quan trọng, vậy
aNtEsCo đã đầu tư như thế nào?

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ, ANTESCO đã
có nhiều nỗ lực trong thực hiện đầu tư và đổi mới công nghệ. hiện
tại Công ty có ba nhà máy, đang áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên
tiến của châu Âu và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000;
hACCP; BRC fOODS; SEDEX; GLOBAL GAP, KOShER;
hALAL; fDA, BSCI. hàng năm, ANTESCO đón tiếp nhiều đối tác,

khách hàng, các chuyên gia nước ngoài sang
đánh giá hệ thống dây chuyền công nghệ và
quy trình sản xuất. Với việc đầu tư và đổi mới
quy trình công nghệ trong thời gian qua và dự
kiến sắp tới, ANTESCO đảm bảo cung cấp ra
thị trường các sản phẩm chất lượng, an toàn dư
lượng, an toàn vi sinh theo yêu cầu thị trường
với sản lượng 20.000 tấn thành phẩm/năm.

Nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu
rộng, cạnh tranh gay gắt và trước những yêu
cầu đổi mới từ cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư, aNtEsCo tiếp tục có những
giải pháp gì?

Với ANTESCO, trong điều kiện cạnh
tranh cao của thời đại 4.0 như hiện nay,
chúng tôi thực hiện đồng bộ các giải pháp
về quản trị, nhân vật lực, vùng nguyên liệu,
công nghệ và thị trường. 

Ông có chia sẻ gì thêm về mục tiêu,
tầm nhìn và sứ mệnh của aNtEsCo
trong thời gian tới? 

Tầm nhìn và mục tiêu mà chúng tôi đặt ra
cho ANTESCO là trở thành một trong những
nhà cung cấp rau quả nhiệt đới đông lạnh
IQf, đóng hộp và các sản phẩm mang giá trị
gia tăng khác hàng đầu khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long; sản phẩm đảm bảo chất
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp tiêu

chuẩn quốc tế; là người bạn đồng hành của người nông dân Việt
Nam. Cùng với đó là sứ mệnh mang đến cho khách hàng ngày
càng nhiều tiện ích trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của người
nông dân, người lao động, đối tác, nhà đầu tư và khách hàng.

trân trọng cảm ơn ông !
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AnTESCO

người bạn đồng hành cùng nông dân

Bốn thành tựu và dấu
ấn đặc biệt mà

ANTESCO đạt được là:
xây dựng được đội ngũ
lao động kinh nghiệm,
lành nghề; xây dựng

được hệ thống cơ sở vật
chất đảm bảo phục vụ
cho nhu cầu sản xuất
kinh doanh; xây dựng
được vùng nguyên liệu
đáp ứng yêu cầu về số
lượng và chất lượng;
xây dựng được thị

trường và khách hàng
đảm bảo đầu ra cho
sản phẩm, giúp Công
ty phát triển ổn định

và bền vững.

Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang (ANTESCO)
là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất,
chế biến và xuất khẩu các loại rau quả. Trong 45 năm xây
dựng và phát triển, ANTESCO đã có nhiều đóng góp tích cực
vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thông qua hoạt
động sản xuất của mình, Công ty là đối tác quan trọng và là

người bạn đồng hành cùng nông dân. Phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc

Vinh, Tổng giám đốc Công ty. Quốc Hưng thực hiện.



Could you please introduce aNtEsCo’s current
key products and markets?

Our business operations include two areas: export and
domestic consumption.

for export market, at present, ANTESCO's main
products are frozen goods and canned goods like
vegetables, soybeans and baby corn. These two product
categories have been exported to Europe, the united States
and japan, which account for over
90% of the company’s export
output. Besides, we are exporting
more frozen and canned
agricultural products such as
mango, dragon fruit, papaya,
passion fruit juice, lemongrass and
banana.

In the domestic market,
ANTESCO is currently selling
distilled fish sauce and sugared
cyprinid fish, which are strongly
favored by consumers. In addition,
the company is supplying packaged
foods and elastic dried products
such as jaggery, rambutan, baby
corn, pineapple, mango, jackfruit
and many other typical products. Its
products are being distributed at the
company’s stores and through
supermarkets such as Mega, Satra
foods, Aeon Mall and Coopmart. Its
prestige, brand and popularity have
been enhanced nationwide.

successfully penetrating fastidious export markets
which require high food safety and clear traceability,
how has aNtEsCo met their requirements?

Building a sustainable material area and ensuring
quality standards and clear traceability is the long-
standing approach of ANTESCO. We have joined hands
with local cooperatives and farmers to build and develop
material areas. The firm has implemented and coordinated
with input suppliers to assist farmers with farming
processes, techniques and product sales. At present,
ANTESCO has upgraded its production processes to
GLOBAL GAP in lieu of VIETGAP for two main products,
baby corn and soya bean, as well as other products like
passion fruit, mango and dragon fruit to enhance input
and product quality to meet increasing requirements in
demanding markets.

Processing technology is equally important. so,
how has aNtEsCo invested in it?

Recognizing the importance of technology, ANTESCO
has made great efforts to invest in technological
innovation. Currently, the company has three factories
that are applying European advanced technology and
techniques and quality management systems that meet
ISO 22000, hACCP, BRC fOODS, SEDEX, GLOBAL
GAP, KOShER, hALAL, fDA and BSCI. Every year,
ANTESCO receives many partners, customers and foreign
experts to assess its technological systems and production
processes. With its investment and technological
innovation, ANTESCO ensures the market quality
products, with residue safety and microbiological safety
according to market requirements. The firm is supplying
20,000 tons of finished products a year.

the increasingly integrated economy is competing
fiercely and facing innovation requirements from the
Fourth industrial revolution. What solutions has
aNtEsCo taken to deal with this?

for ANTESCO, operating in the highly competitive
economy in the current era of the fourth Industrial

Revolution, we are carrying out
consistent solutions on
management, human resources,
input areas, technology and markets.

Would you mind telling more
about aNtEsCo's goals, visions
and missions in the future?

Our vision and goal is to become
one of leading suppliers of IQf
frozen and canned vegetables and
other value-added products in the
Mekong Delta region. Our products
are guaranteed for quality, hygiene
and safety in accordance with
international standards. ANTESCO
is a true companion for Vietnamese
farmers. Besides, our mission is to
bring more and more utilities to

customers while ensuring interests
of farmers, workers, partners,
investors and customers.

thank you very much!
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AnTESCO

A fARMER
CoMPAnIon
An Giang fruit-Vegetables and foodstuff
joint Stock Company (ANTESCO) is a
leading producer, processor and exporter
of vegetables and fruits. In its 45 years of
construction and development,
ANTESCO has made valuable
contributions to local socioeconomic
development and, through its business
operations, served as an important partner
and companion for farmers. Vietnam
Business forum has an interview with Mr.
Nguyen Ngoc Vinh, General Director of
ANTESCO. Quoc Hung reports.

ANTESCO’s four special
achievements: Building an

experienced and skilled
workforce; building an

infrastructure system to meet
business needs; building a
material zone that meets

quantity and quality
requirements; and building
markets and customers to
ensure product output and
help the company achieve
stable and sustainable

development.



Công ty Liên doanh Antraco kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (giữa) dự kỷ niệm 25 năm thành lập 
Công ty Liên doanh Antraco”

Đứng chân trên địa bàn huyện miền núi nhiều khó khăn, song song với hoạt 
động xuất kinh doanh, Công ty Liên doanh Antraco còn xác định cho mình sứ 
mệnh quan trọng khác là: góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người dân và cùng chính quyền địa phương thực hiện an sinh xã hội.

Phát huy lợi thế
Công ty Liên doanh Antraco được 

thành lập từ năm 1994, là liên doanh 
giữa  Công ty CP Đầu tư Phát triển 
Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) và 
Công ty CP Cơ khí An Giang. 

Công ty Liên doanh Antraco có 
chức năng hoạt động chính là khai 
thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng. 
Năm 1994, Công ty được Bộ Công 
Nghiệp Nặng cấp phép khai thác 
mỏ đá thuộc núi Dài, xã Châu Lăng, 
Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang có 
trữ lượng hơn 28 triệu m3, trải rộng 
trên diện tích 70 ha. Đây là mỏ đá 
có lợi thế đặc biệt trong khu vực, bởi 
chất lượng đá có cường độ kháng nén 
cao, có thể cung cấp cho các công 
trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. 

Với bề dày hoạt động trên 25 năm, 
Công ty Antraco hiện là một trong 
những doanh nghiệp sản xuất VLXD 
có năng lực mạnh nhất tại khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long. Công ty 
đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại,  
14 hệ thống nghiền chế biến đá, có 
công suất máy từ 150 tấn/giờ đến 300 
tấn/giờ, hệ thống khoan điện BMK5 
có khả năng cung ứng đá nguyên liệu 
đạt 180.000m3/tháng.

Bên cạnh đó, các bãi đá thành 
phẩm có sức chứa trên 200.000 m3, 
thuận lợi trong việc dự trữ sản phẩm 
để chủ động cung cấp nguyên liệu 
đá. Bến cảng, băng chuyền chiều dài 
1km, cung đường vận chuyển từ bãi 
đá thành phẩm đến cảng tiêu thụ 
2km, cầu tải công suất lớn...giúp công 
suất giao hàng đạt từ  8.000 m3 đến 
10.000 m3/ngày, góp phần đảm bảo 
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Ông Quách Kim Long, Giám đốc Công ty Liên doanh Antraco

nguồn nguyên liệu tại chỗ chất lượng 
cao cho các công trình xây dựng trên 
địa bàn tỉnh An Giang và cả khu vực 
Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Chất lượng đá cao, thiết bị hiện đại, 
kết hợp nhiều giải pháp trong quản 
trị, điều hành giúp Công ty Antraco 
trở thành doanh nghiệp kinh doanh 
hiệu quả thuộc bậc nhất trong ngành. 
Ông Quách Kim Long, Giám đốc 
Công ty Antraco cho biết, sau 25 năm 
hoạt động, đến nay, sản lượng khai 
thác của công ty đã đạt 15,1 triệu m3; 
sản lượng tiêu thụ đạt hơn 17,2 triệu 
m3. .Sản phẩm của công ty rất đa 
dạng, gồm: đá gốc, đá 1x2, đá 4x6,  đá 
0.5x2.0, đá ly tâm 1,0x1,6, đá mi sàng, 
đá mi sàng ly tâm và cát nghiền.

“Do nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, giao thông không thuận lợi nên 
thời gian đầu hoạt động của công ty 
gặp không ít khó khăn. Nhưng công 
ty đã từng bước khắc phục, đồng 
thời, nhờ lợi thế về chất lượng sản 
phẩm nên đã nhanh chóng khẳng 
định được vị thế thương hiệu trên thị 
trường. Sản phẩm đá của công ty đã 
cung cấp xây dựng nhiều công trình 
lớn, trọng điểm như: công trình Cầu 
Cần hơ, công trình Sân bay Cần 
hơ, công trình Quốc lộ 1 (đoạn từ 
Cần hơ đến Cà Mau), công trình 
sân bay Phú Quốc, công trình Sân 
bay Rạch Sỏi, công trình nâng cấp 
Sân bay Cà Mau, công trình cầu Vàm 

Cống, công trình cầu Cao Lãnh... Và 
nhiều công trình giao thông quan 
trọng khác tại khu vực Đồng Bằng 
Sông Cửu Long”, ông Quách Kim 
Long chia sẻ. 

Không quên trách nhiệm  
xã hội

Với sản lượng khai thác hàng năm 
đạt khoảng 1,5 triệu m3 tương ứng 
doanh thu khoảng 350 tỷ đồng, hàng 
năm Công ty Antraco đóng nộp cho 
ngân sách địa phương trung bình 70 
tỷ đồng đến 80 tỷ đồng/năm. 

Bên cạnh đó, đứng chân trên địa 
bàn huyện miền núi nhiều khó khăn, 
song song với hoạt động xuất kinh 
doanh, Công ty Antraco còn xác định 
cho mình sứ mệnh quan trọng khác 
là: góp phần giải quyết việc làm, nâng 
cao thu nhập cho người dân và cùng 
chính quyền địa phương thực hiện an 
sinh xã hội.  Công ty đã tạo việc làm 
ổn định cho hàng trăm lao động, thu 
nhập bình quân 14 triệu đồng/người/
tháng. Đặc biệt, công ty có chính 
sách ưu tiên tạo công ăn việc làm cho 
bộ đội phục viên, cho người dân địa 
phương, đặc biệt là người dân tộc. 

Giám đốc Quách Kim Long cho 
biết, là một doanh nghiệp hoạt động 
trên địa bàn, và với đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, Công ty Antraco 
cũng đặc biệt quan tâm đến các hoạt 
động an sinh xã hội. Công ty đã xây 
dựng Quỹ học bổng Antraco, tài trợ 
xây cầu, trường học trên địa bàn, 
hưởng ứng các chương trình đền ơn 
đáp nghĩa, vì người ngèo....với kinh 
phí hàng chục tỷ đồng. 

Việc Công ty Antraco phát huy 
tốt lợi thế thiên nhiên ban tặng cùng 
những nỗ lực trong hoạt động xã hội 
từ thiện đã góp phần đưa xã Châu 
Lăng, từ một vùng đất hoang sơ nay 
đã có nhiều đổi thay, đời sống của 
người dân được cải thiện rõ rệt. Ông 
Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho 
biết, là huyện nghèo, đời sống người 
dân huyện Tri Tôn còn nhiều khó 
khăn. Do đó, có được những doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất kinh 
doanh hiệu quả và có tinh thần trách 
nhiệm cao như Antraco là điều hết 
sức quý báu. “Không chỉ đóng góp 
quan trọng cho nguồn ngân sách của 
tỉnh, Công ty Antraco rất tích cực 
trong các hoạt động xã hội từ thiện 
tại địa phương, góp phần cùng địa 
phương thực hiện tốt công tác an sinh 
xã hội”, ông Cao Quang Liêm chia sẻ.  

“Với chủ trương kinh doanh gắn 
với trách nhiệm xã hội, hiện nay, 
Công ty Antraco đang tiếp tục nâng 
cao năng lực sản xuất, tích cực đổi 
mới cải tiến công nghệ, quản trị, 
nâng cao năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm từ đó tạo hiệu quả 
kinh doanh tốt hơn. Đó cũng là nền 
tảng để công ty tiếp tục nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động và đóng góp tích cực cho 
các hoạt động an sinh xã hội của địa 
phương trong thời gian tới”, ông 
Quách Kim Long cho biết thêm. n

QUỐC HƯNG
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Ngoài ra còn được sự quan tâm, hỗ 
trợ từ Cấp ủy và Ủy ban Nhân dân 
các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
đơn vị trong quá trình hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đơn vị xác định: Con 
người là yếu tố then chốt để thực hiện 
các nhiệm vụ SXKD do đó VNPT An 
Giang luôn luôn quan tâm đến người 
lao động, không ngừng đào tạo, đào 
tạo lại, tuyển dụng nguồn nhân lực 
có chất lượng cao đặc biệt là các nhân 
sự có trình độ CNTT giỏi nhằm đáp 
ứng kịp thời với tốc độ phát triển của 
công nghệ mới. Với khẩu hiệu hành 
động “ Đoàn kết - Hiệp lực - Quyết 
tâm hắng lợi”, mỗi người VNPT 
chúng tôi luôn thể hiện sự đoàn kết, 
quyết tâm trong mọi tình huống khó 
khăn, để ra sức phấn đấu nhằm thắng 
lợi các mục tiêu đã đề ra.

Với phương châm “Lấy khách 
hàng là trung tâm” VNPT An Giang 
luôn cố gắng hỗ trợ, sửa chữa và lắp 
đặt dịch vụ một cách nhanh chóng, 
với một thái độ thân thiện, dễ mến. 
Ngoài ra luôn đem đến cho khách 
hàng sự hài lòng về giá cước và được 
chăm sóc một cách nhiệt tình. Chính 
điều này đã làm nên thương hiệu của 
VNPT An Giang trong lòng khách 
hàng thời gian qua.

Cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư là tất yếu và đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải thay đổi để đáp 
ứng yêu cầu phát triển và VNPT 
là một trong những tập đoàn đang 
tiên phong trong cuộc cách mạng 
này. Xin ông cho biết về những nổ 
lực của VNPT An Giang trên địa 
bàn tỉnh An Giang về vấn đề này 
như thế nào và những hiệu quả tích 
cực đã mang lại?

Là doanh nghiệp chủ lực của Nhà 

Đó là chia sẻ của ông Trần 
Hòa Ý, Phó Giám đốc 
Viễn hông An Giang, 
Giám đốc Trung tâm kinh 
doanh VNPT An Giang. 
Với tâm thế là doanh 
nghiệp chủ lực trong lĩnh 
vực Viễn thông - Công 
nghệ thông tin đóng trên 
địa bàn tỉnh, VNPT An 
Giang đang đóng vai trò 
chủ chốt trong cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 
bằng việc tham gia công 
tác chuyển đổi số và số 
hóa nền kinh tế của tỉnh 
nhà. 

QUỐC HƯNG

“Đồng hành cùng An Giang 
trong chuyển đổi số và số hóa 
nền kinh tế”

Viễn thông An Giang (VNPT An 
Giang) được thành lập từ năm 2008 
trên cơ sở  chia tách từ Bưu điện tỉnh 
An Giang (cũ) nhằm tập trung mọi 
nguồn lực để chuyên cung cấp dịch vụ 
Viễn thông và Công nghệ thông tin. 

Sau tái cấu trúc theo mô hình hoạt 
động kinh doanh mới, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng ủy, Ban 
Giám đốc và sự nỗ lực không ngừng 
của tập thể người lao động, đơn vị đã 
luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao; chất lượng của các sản 
phẩm, dịch vụ ngày càng được nâng 
cao. Đặc biệt là thái độ, phong cách 
phục vụ của nhân viên VNPT ngày 
càng chuyên nghiệp với phương 
châm “Sự hài lòng của khách hàng là 
trên hết”.

Ông Trần Hòa Ý cho biết, tốc độ 
tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và 
thu nhập của người lao động hàng 
năm tăng trưởng trên 7%. Riêng năm 
2019: doanh thu đạt trên 700 tỷ đồng, 
lợi nhuận đạt trên 100 tỷ đồng. 

Đồng thời, VNPT An Giang với 
thế mạnh là đơn vị cung cấp dịch vụ 
Công nghệ thông tin hàng đầu của 
tỉnh, đã và đang đồng hành cùng với 
chính quyền địa phương đẩy mạnh 
triển khai các giải pháp Công nghệ 
thông tin trong cải cách thủ tục hành 
chính và chuyển đổi số.

Hoạt động trên địa bàn tỉnh còn 
nhiều khó khăn, cạnh tranh gay 
gắt, song VNPT An Giang đã vượt 
qua khó khăn để khẳng định vị thế 
thương hiệu và đóng góp phần quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Cốt lõi của thành 
công đó là gì, thưa ông?

Trước hết có thể nói, đó là những 
định hướng đúng đắn của lãnh đạo 
tập đoàn VNPT trong thời gian quan. 

Ông Trần Hòa Ý, Phó Giám đốc Viễn 
thông An Giang, Giám đốc Trung tâm 
Kinh doanh VNPT An Giang
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thống dịch vụ hành chính công trực 
tuyến tích hợp một cửa điện tử liên 
thông (VNPT iGate) ở 16 sở, ngành, 
11 UBND huyện, thị xã, thành phố và 
156 xã, phường; Phần mềm Quản lý 
văn bản và điều hành công việc điện 
tử liên thông các cấp ( VNPT Ioice) 
từ UBND tỉnh đến các Sở Ban ngành, 
UBND huyện, thị, thành và đến 
các xã, phường thị trấn; Phần mềm 
VnEdu triển khai trên 200 trường học; 
Ngoài ra VNPT An Giang đã và đang 
phối hợp với nhiều UBND huyện, thị 
thành triển khai giải pháp: “ Camera 
an ninh phòng, chống tội phạm”.

Với những kết quả thành công 
bước đầu mang lại vừa nêu trên, 
UBND tỉnh An Giang đã tin tưởng 
giao nhiệm vụ cho VNPT xây dựng 
đề án “An Giang Điện tử” và VNPT 
đã tích cực phối hợp với các Sở Ban 
ngành và UBND huyện, thị thành để 
khảo sát, sau nhiều lần điều chỉnh, 
thay đổi, bổ sung... đến tháng 5/2019 
đề án “An Giang Điện tử” đã hoàn tất. 

Dù khối lượng công việc rất lớn, 
nhưng VNPT An Giang đã chuẩn bị 
mọi nguồn lực để thực hiện một cách 
nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo 
đạt tiến độ triển khai của đề án đã đề 
ra. Khi đề án “An Giang Điện tử” triển 
khai hoàn thành, Tôi tin tưởng chắc 
chắn rằng sẽ đem lại những lợi ích 
thiết thực cho quê hương An Giang.

Xin cảm ơn ông?

nước trong lĩnh vực Viễn thông - 
Công nghệ thông tin trên địa bàn 
tỉnh, VNPT An Giang đóng vai trò 
chủ chốt trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 bằng việc tham gia công 
tác chuyển đổi số và số hóa nền kinh 
tế của tỉnh nhà. Chính vì vậy, đơn 
vị  đã sớm có những bước chuẩn bị 
cần thiết bằng việc thành lập Trung 
tâm Công nghệ thông tin VNPT An 
Giang trực thuộc VNPT An Giang 
vào năm 2016 với bước đầu khoảng 
15 chuyên viên Công nghệ thông tin, 
đến nay số lượng đã lên đến 30 nhân 
sự và ở mỗi huyện, thị, thành đã bố 
trí ít nhất 2 chuyên viên CNTT.

Trung tâm Công nghệ thông tin 
VNPT An Giang có nhiệm xây dựng 
các sản phẩm, giải pháp cho các tổ 
chức, doanh nghiệp và cá nhân trên 
địa bàn tỉnh An Giang và phối hợp 
với các đơn vị Công nghệ thông tin 
trong Tập đoàn triển khai các sản 
phẩm, giải pháp quy mô toàn quốc.  

Bước đầu đã có những hiệu quả 
tích cực mạng lại, cụ thể như: Sản 
phẩm VNPT His trong lĩnh vực y tế; 
Sản phẩm VnEdu trong lĩnh vực giáo 
dục; Sản phẩm VNPT IGate trong 
lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành 
chính; Sản phẩm VNPT iOice trong 
lĩnh vực quản lý văn bản và điều 
hành công việc; Sản phẩm VNPT Pay 
trong lĩnh vực thanh toán điện tử...

Trong những năm qua, môi trường 

đầu tư kinh doanh của An Giang dần 
được cải thiện. Với tư cách là một 
doanh nghiệp viễn thông, CNTT 
hàng đầu, VNPT An Giang đã, đang 
và sẽ tiếp tục đồng hành như thế nào 
cùng địa phương trong chuyển đổi 
số, cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh?

Vào ngày 11/8/2016 UBND tỉnh 
An Giang và Tập đoàn VNPT đã ký 
hoả thuận hợp tác chiến lược về 
VT-CNTT giai đoạn 2016 - 2020. Sau 
4 năm triển khai thực hiện đã phối 
hợp đẩy mạnh nhiều hoạt động hợp 
tác để triển khai các giải pháp CNTT 
và đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực, cụ thể là: Phần mềm VNPT His 
triển khai cho tất cả các Trạm y tế xã, 
phường, Trung tâm y tế huyện, thị 
thành và 2 Bệnh viện tuyến tỉnh; Hệ 

Đề án “An Giang điện tử” 
giai đoạn 2019 - 2025 được 
tỉnh An Giang phối hợp cùng 
Tập đoàn VNPT công bố ngày 
31/05/2019. Mục tiêu của Đề 
án nhằm nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, tăng 
cường sự kết nối giữa các lĩnh 
vực, quản trị đô thị tinh gọn và 
thông minh hơn. Phát triển bền 
vững và bảo vệ môi trường hiệu 
quả. Nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả phát triển 
kinh tế - xã hội trên cơ sở các 
kết nối số, ứng dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông và 
tận dụng dữ liệu mở. Tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho người 
dân khi sử dụng các dịch vụ 
công; Tăng cường việc đảm bảo 
an ninh - Quốc phòng trật tự 
an toàn xã hội, phòng chống tội 
phạm. Đẩy mạnh dùng chung 
cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến 
khích dữ liệu mở, đảm bảo tính 
trung lập về công nghệ; chú 
trọng áp dụng các công nghệ 
ICT phù hợp với đô thị thông 
minh như Internet Vạn vật 
(IoT), điện toán đám mây, phân 
tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân 
tạo...
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Tiếp nối thành công từ việc ứng dụng
các công nghệ vượt trội trong ngành
tôm, Tập đoàn Việt - Úc đã triển
khai Khu sản xuất cá tra giống công
nghệ cao tại Cồn Vĩnh hòa, ấp Vĩnh

Bường; xã Vĩnh hòa; thị xã Tân Châu, An
Giang. Công ty Cá Tra Việt Úc là đơn vị tiên
phong ứng dụng công nghệ cao trong nghiên
cứu quy trình chọn lọc đàn cá tra bố mẹ đến sản
xuất cá tra giống, với tâm huyết và mong muốn
là góp sức cùng tỉnh An Giang phát triển nghề
nuôi cá tra đảm bảo chất lượng và cung ứng
con giống tốt cho thị trường Đồng bằng sông
Cửu Long. 

Cá tra là mặt hàng chủ lực của ngành thủy
sản, chỉ đứng sau con tôm. Với sự phát triển
trong những năm gần đây, ngành hàng cá tra
vẫn luôn ở trong tình trạng khi thiếu, lúc thừa cá
tra nguyên liệu, gây khó khăn lớn cho hoạt động
xuất khẩu. Để giải quyết vấn đề này, ổn định sản
xuất cá tra nguyên liệu đang là vấn đề cấp thiết,
nhất là giải quyết bài toán giống. Đây chính là lý
do vì sao Tập đoàn Việt - Úc quyết tâm đầu tư
vào mảng giống cá tra tại An Giang. Với tổng
diện tích toàn khu tầm 104 ha, công suất sản
xuất mong muốn của Công ty cá tra Việt - Úc là
1 tỷ con giống/năm.

Khu sản xuất giống công nghệ cao trong
nhà màng đã và đang được xây dựng. hiện tại,
Tập đoàn đang thực hiện khu lưu giữ cá bố mẹ

chọn giống và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng
phục vụ sản xuất thương mại cá tra giống trong
nhà màng. Mặc dù nằm ở vị trí không thuận
lợi, gặp nhiều khó khăn khi không có nguồn
điện, hay gặp thiên tai, cản trở quá trình hoạt
động của công ty, tuy nhiên, Tập đoàn quyết
định đầu tư tại đây vì đặc điểm khu sản xuất cá
tra nằm ở vị trí đầu nguồn sông Tiền, do đó,
nguồn nước ở đây có chất lượng tốt nhất. Một
ưu điểm nữa, đó là vị trí tách biệt hoàn toàn với
khu dân cư, giúp khu sản xuất cá tra không bị
tác động bởi môi trường bên ngoài, đảm bảo an
toàn sinh học trong quá trình sản xuất. Đặc
biệt, vị trí này là là địa điểm gần bãi sinh sản
của cá tra tự nhiên, nêu điều kiện thổ nhưỡng
rất phù hợp để xây dựng khu sản xuất cá tra
giống tại đây. 

hiện nay, Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị tiên
phong và duy nhất vận hành chương trình chọn
giống cá bố mẹ. 

Ông Võ Minh Khôi, quyền Giám đốc Công
ty Cổ phần Việt- Úc An Giang cho biết, An
Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có
nguồn nước mặt và nước ngầm rất dồi dào, đây
chính là điều kiện sống tuyệt vời nhất để phát
triển ngành thủy sản. Và tỉnh An Giang cũng đã
tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh
nghiệp hàng đầu trong ngành thủy sản nói riêng
và cá tra nói chung đầu tư vào đây. Đồng thời,
tỉnh còn là cầu nối để gắn kết với các hộ nuôi
thủy sản theo hình thức chuỗi liên kết nhằm
từng bước tăng diện tích nuôi thủy sản đạt tiêu
chuẩn an toàn của tỉnh, qua đó góp phần phát
triển thủy sản An Giang bền vững. Đây là môi
trường hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp
thủy sản đầu tư vào đây. 

“Tập đoàn Việt - Úc tin tưởng Khu sản xuất
cá tra công nghệ cao tại An Giang sẽ là tiền đề
góp phần phát triển nghề nuôi cá tra của Đồng
bằng sông Cửu Long với những bước đột phá
toàn diện về mọi mặt, liên kết sản xuất giống cá
tra 3 cấp chất lượng cao góp phần để con cá tra
phát triển bền vững”, ông Võ Minh Khôi chia sẻ. 

“Với sự hỗ trợ từ tỉnh An Giang nói chung và
thị xã Tân Châu nói riêng, cùng quyết tâm của
Việt Úc, chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng
được một Thủ phủ cá tra tại đây, cung cấp được
nguồn cá tra giống chất lượng cao không chỉ là
cho tỉnh An Giang mà các tỉnh ở khu vực lân
cận”, ông Võ Minh Khôi cho biết thêm. n
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Với khát vọng
“Nâng Tầm Cá

Việt”, Tập đoàn
Việt - Úc đã

không ngừng đầu
tư vào công nghệ

và con người để
nâng cao giá trị

gia tăng, phát
triển bền vững

ngành cá tra Việt
Nam nói chung
và tại An Giang

nói riêng. 



following the success from the
application of cutting-edge
technologies in the shrimp
industry, Viet uc Seafood
Corporation launched a high-

tech pangasius breeding production
zone in Vinh hoa Islet, Vinh Buong
village, Vinh hoa commune, Tan Chau
town, An Giang province. The firm is
pioneering to apply advanced
technology to pangasius broodstock
research to produce pangasius
fingerlings to join forces with An Giang
province to develop pangasius farming
to ensure the quality and supply of good
breeds for the Mekong Delta market.

Pangasius is a key product of the
fishery industry, only behind shrimp. In
recent years, the pangasius output is
unstable, causing great hardships for
exporters. To solve this issue, stabilizing
input pangasius is urgent and breeding
is particularly important. This is the
reason why Viet uc Seafood
Corporation is determined to invest in
the pangasius breeding in An Giang province. With a 104-
ha farming area, the corporation desires to produce 1
billion baby pangasius a year.

The high-tech breeding area in the membrane house
was built. Currently, the group is running a keeping area
for selected broodstock and building more infrastructure
for producing commercial pangasius fingerlings in the
membrane house. In spite of being located in an
unfavorable position where there are many difficulties like
no power supply source or exposure to natural disasters
that, to a certain extent, hinder its operations, the
corporation decided to invest here because this pangasius
farming area is located in the upstream of Tien River
where the water is of the best quality. Another advantage is
that the farming area is far from residential areas and free
from external environmental effects to ensure biosecurity
in production. In particular, this location is near the
breeding ground of natural pangasius where soil is fitting
for building pangasius production areas.

Currently, Viet uc Seafood Corporation is a pioneer
and the only operator of broodstock breeding program.

Mr. Vo Minh Khoi, Acting Director of Viet uc An
Giang joint Stock Company, said that An Giang is an

upstream province of the Mekong River
with abundant surface water and
groundwater - the most wonderful living
condition for fish. And, An Giang
province has also offered favorable
conditions to attract leading aquatic
companies in particular and pangasius
companies in general to invest here. At
the same time, the province is also a
bridge to link aquaculture households to
value chains to gradually increase the
fish farming area to meet safety
standards of the province and sustain
An Giang fishery. This is a very
favorable environment for seafood
businesses to invest here.

“Viet uc Seafood Corporation
believes that the high-tech pangasius
production zone in An Giang province
will be a premise for developing
pangasius farming in the Mekong Delta
with comprehensive breakthroughs in
all aspects and linking three-level quality
pangasius stock production to sustain
pangasius farming,” he added.

“With the support from An Giang province in general
and Tan Chau town in particular, with the determination
of Viet uc Seafood Corporation, we hope to build a
kingdom of pangasius here to supply a source of high-
quality pangasius, not only for An Giang province, but also
neighboring provinces,” said Khoi.n

www.vccinews.com  37

ViET uC SEAfOOd COrpOrATiOn

Promoting and Sustaining
Pangasius Industry

Aspired to “Promote
the Vietnamese
fish”, Viet uc

Seafood Corporation
has continuously

invested in
technology and

personnel to increase
the added value and

sustain the
development of the
pangasius industry

of Vietnam in
general and of An
Giang province in

particular.
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xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Năng lực kết nối
thương mại của tỉnh với bên ngoài bằng hệ mạng lưới
logistics bước đầu có sự phát triển (cảng, kho, bãi, chuyển
phát nhanh,...). An Giang đã thực hiện hiệu quả các giải
pháp, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về tổ chức
thị trường, lưu thông hàng hoá và thực hiện hiệu quả cuộc
vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt hàng
năm do Bộ Chính trị phát động. 

hoạt động ngoại thương phát triển khá mạnh, trở
thành động lực thúc đẩy nội thương và các ngành kinh tế
khác phát triển, làm sôi động thị trường khu vực cửa khẩu.
Công tác quản lý xuất nhập khẩu phù hợp với cam kết và
các nguyên tắc thương mại của Tổ chức thương mại thế
giới. Các dịch vụ phục vụ xuất khẩu đã được hình thành;
kinh tế biên mậu tiếp tục được khai thác tốt, lưu lượng
hàng hóa mua bán trao đổi qua các cửa khẩu luôn giữ ổn
định ở mức cao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến
năm 2020 đạt 122.373 tỷ đồng, tăng 67% so năm 2015 và
tăng 3,6% so Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc
độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10,8%,
tăng 2,8% so Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Giá
trị tăng thêm của ngành thương mại giai đoạn 2016-2020 so
với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên
49.000 tỷ đồng. Lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, đến
năm 2020 ước đạt 930 triệu uSD, giai đoạn 2016-2020 ước
đạt 4.181 triệu uSD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 2,8%

thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là
0,16%, đạt 69% Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nỗ lực CCHC
Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương

tỉnh An Giang cho biết, Sở đã thường xuyên quán triệt và cụ
thể hóa những chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn.
Nội bộ lãnh đạo và cán bộ viên chức đoàn kết, nỗ lực đổi
mới phương pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

Lãnh đạo Sở xác định CChC là một trong những công
việc trọng tâm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính trị của ngành. Bên cạnh thực hiện tốt công
tác CChC, Sở Công Thương quan tâm các phản ánh kiến
nghị, góp ý của tổ chức, cá nhân và DN trong tỉnh để kịp
thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn. Tập trung thực hiện các
nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, đồng thời
đề xuất các giải pháp nâng cao các chỉ số như PAPI, SIPAS
PCI... nhằm nâng cao cải thiện chỉ số CChC tại đơn vị. 

Đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh
ủy và Đảng ủy khối về công tác xây dựng Đảng, của Bộ
Công Thương và uBND tỉnh về công tác chuyên môn là
nhân tố quan trọng dẫn đến sự phát triển của ngành Công
Thương. Công tác quản lý nhà nước về thương mại được
từng bước đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả.
hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, góp
phần đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ
chức, các địa phương trong và ngoài nước. n

(tiếp trang 16)

Jk羽p"pc{"pj§"vt逢運pi"e„"j挨p"622"j丑e"ukpj."
ukpj"xk‒p"ej‡pj"sw{0"P<o"4242"vt逢運pi"vw{吋p"
ukpj" 5;2" ej雨" vk‒w0" Vtqpi" 8„<" j羽" vtwpi" e医r<"
472" j丑e" ukpj=" j羽" ecq" 8鰯pi<" 362" ukpj" xk‒p0"
X噂k"eƒe"pi§pj."pij隠"pj逢<"D違q"x羽"vj詠e"x壱v."
E逸v"i丑v"mko"nq衣k."E»pi"pij羽"»"v»."E»pi"pij羽"
vj»pi"vkp."E»pi"vƒe"z«"j瓜k."Ak羽p"e»pi"pijk羽r"
x§"Vj¿"{0"F詠"mk院p"e┡pi"vtqpi"p<o"4242."pj§"
vt逢運pi"o荏"vj‒o"7"pi§pj"o噂k<"Ak隠w"f逢叡pi."
J逢噂pi"f磯p"xk‒p"fw" n鵜ej."Oc{"e»pi"pijk羽r."
Sw違p"n#"pj§"j§pi"x§"Sw違p"n#"mjƒej"u衣p.000

ª̆ぞゐ£V┴6 †┴?の£V┴6わ£V┴?る£V┴?ぬ¦┴£¶£V
A鵜c"ej雨<"" SN4:."v鰻"8."rj逢運pi"Pij┄c"Vtwpi.""
" vj鵜"z«"Ikc"Pij┄c."v雨pj"A逸m"P»pi
Ak羽p"vjq衣k<""24835"799"8;;"""""Jqvnkpg<"24835"722"4;;
Gockn<"" ecqfcpieqpifqpiBfcmpqpi0iqx0xp
Ygdukvg<"" yyy0fpee0gfw0xp

ª̆ß£V┴6つ¿
6 †┴?の£V
£:ô`D┴#ôf┴｡でf
” ?ベお"â┘"ぱ┴ó┃"âデぱ
” @ザぱ"┬つぱ"[┺ぁ"《おブ┺
” @くぅ┬"ぱゲ┃"é〞"┴こ┺
” K┺┘ぅ"┃くぅ┬"ぅ┬┴┺┘り
” à┴Ä"▲

Kゲぅ┴"ぱ┴£┃"ぱ┺┙ぁ"ぅゴぅ┬"《プぁ"り┴おぅ┬"り┴Ä"┃ぽこ┃"ぐけぅ┬"空"┴おプぅ"ぱ┴プぅ┴"¢に┃"ぁな偽偽偽

ªßÕむ£┴¸c£`┴`も┴6`g£`┴̂ßÕ

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴¸£むªßÕ

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴̂ß6`g£`も`¸c£`

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴ ßÕ

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

" ""
"

"
"

"

 

 

 

 

 

┴ ┴ ┴ ┴





trọng tâm là cải cách 
thủ tục hành chính 

Bằng quyết tâm của chính
quyền và nhân dân địa phương
mà trong 2 năm trở lại đây, tỉnh
Đắk Nông đã đạt được những kết
quả khả quan trong việc thực hiện
một số chỉ tiêu phát triển kinh tế -
xã hội. Cụ thể, năm 2019, có 12/16
chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như
thu ngân sách nhà nước hơn 2,6
nghìn tỷ đồng, đạt 113% dự toán
giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm
trước; số lao động được tạo việc
làm mới và tăng thêm là hơn 18
nghìn người; tỷ lệ giảm nghèo
khoảng 3%. Tốc độ tăng trưởng
đạt 7,83%; chỉ số sản xuất công
nghiệp ước tăng 11,6%. Toàn tỉnh
tăng thêm 5 xã đạt chuẩn nông
thôn mới, lũy kế đến nay đạt 12 xã,
bình quân mỗi xã đạt 13,9 tiêu chí. 

Bên cạnh những thuận lợi,
tỉnh Đắk Nông tiếp tục gặp một
số khó khăn, thách thức, đặc biệt
là dịch bệnh COVID-19 đang
diễn ra hiện nay. Sớm nhận thức
được vấn đề này, ông Nguyễn
Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch uBND tỉnh Đắk Nông cho
biết, trong thời gian tới, cấp ủy,
chính quyền các cấp trên địa bàn
tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ
các giải pháp để giữ vững tốc độ
phát triển kinh tế và đảm bảo an
sinh xã hội. Trong đó, tập trung
phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời
nghiên cứu chính sách tháo gỡ
những khó khăn vướng mắc
trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp và
người dân. Từng bước ứng dụng
công nghệ hiện đại, hình thành
các sản phẩm có giá trị gia tăng
cao, có sức cạnh tranh trên thị
trường. Đồng thời, tập trung thực
hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá

trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 
Về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTThC), ông

Nguyễn Bốn chia sẻ: “CCTThC là một chủ trương, công cuộc có
tính đổi mới, được ví là “bộ khung” thể chế nhằm nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của nền kinh tế nhà nước. Do vậy, nếu CCTThC
không tiến hành kịp thời, đồng bộ, hiệu quả không cao thì sẽ là
trở lực kìm hãm nền kinh tế phát triển. Vì vậy, CCTThC được
Đắk Nông xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để
từng bước đề ra những chỉ đạo quyết liệt từ văn bản đến hành
động thiết thực”. Cụ thể, từ năm 2016, Trung tâm hành chính
công trực thuộc Văn phòng uBND tỉnh đã được thành lập, và
thiết lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 8/8 huyện, thành
phố; 71/71 xã, phường, thị trấn. Kịp thời rà soát các TThC rườm
rà, loại bỏ những thủ tục không cần thiết cũng như làm tốt công
tác phối hợp để bảo đảm giải quyết các TThC cho người dân,
doanh nghiệp với thời gian sớm nhất và tại một đầu mối duy
nhất. uBND tỉnh đã thiết lập Cổng dịch vụ công của tỉnh, toàn
bộ hồ sơ TThC được xây dựng quy trình và ứng dụng công
nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết. Đồng thời kết nối,
tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ. Nhằm giảm thời gian đi lại của người dân,
DN, tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến,
đặc biệt mức độ 3, 4 (đến nay, đã có 552 dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4). Kết quả giải quyết TThC năm 2019 có 312.008 hồ
sơ đã giải quyết, trong đó giải quyết đúng hạn 99,5%.
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đắk nônG
Đồng hành cùng doanh nghiệp 
đến kết quả cuối cùng

POTENTIAL - DAK NONG PROVINCE

Để tạo ra bước
chuyển đổi mạnh
mẽ cơ cấu kinh tế
theo hướng công
nghiệp hóa - hiện
đại hóa,  Đắk
Nông đã luôn có
những quan điểm
và chính sách rõ
ràng, dần tạo
dựng vị thế trên
bản đồ kinh tế
nước nhà. 

Hàn LưƠng
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Thách thức là vô cùng lớn. Đắk Nông có
thể bị tụt hậu và càng ngày càng tụt hậu
xa nếu kinh tế không có bước đột phá,
công tác tổ chức và tầm nhìn chiến lược
không có bước ngoặt. Đánh giá đúng
tiềm năng, nói rõ và nói thẳng các thách
thức, có giải pháp đồng bộ và sáng tạo,
động viên được mọi nguồn lực sẽ là
những cơ sở để địa phương có những
bước phát triển đáng kỳ vọng.

Ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBNd tỉnh Đắk Nông

dN là đội quân chủ lực
Ông Nguyễn Bốn nhấn mạnh: “DN là đội quân chủ lực để

“kích hoạt” phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Phương châm của
tỉnh là “Chính quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng DN đến
kết quả cuối cùng”. Vì vậy, tỉnh đặt trọng tâm vào cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh gắn thu hút đầu tư với CCTThC theo
cơ chế “một cửa, tại chỗ, liên thông”. Định kỳ tổ chức các buổi
đối thoại với DN, nhà đầu tư qua hội nghị và chương trình cà phê
doanh nhân...; tăng cường hỗ trợ DN kết nối giao thương, tìm
kiếm thị trường, hỗ trợ DN khởi nghiệp.... Triển khai bộ chỉ số
DDCI - đây là một công cụ theo dõi, giúp lãnh đạo tỉnh Đắk
Nông nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng
DN tại địa phương, để từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời,
góp phần gia tăng sức hút của môi trường đầu tư tỉnh nhà.

Chia sẻ thêm về mục tiêu của tỉnh trong năm 2020, ông Nguyễn
Bốn cho biết, Đắk Nông phấn đấu tổng giá trị gia tăng đạt 22.308 tỷ
đồng; duy trì tốc độ kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Khu
vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng
chiếm 17,22%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP
bình quân đầu người đạt 51,26 triệu đồng; phấn đấu xây dựng thêm
4 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15
tiêu chí trở lên… Song, nhận thức được trong bối cảnh tình hình
kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thấu hiểu được
cộng đồng DN tỉnh nhà đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng đầy
thách thức, vì vậy, chính quyền Đắk Nông quyết tâm thực hiện “3
cùng” với DN. Đó là cùng lo, cùng làm và cùng chia sẻ thất bại và
thành công; luôn đồng hành và sát cánh cùng DN tiến sâu vào “sân
chơi chung” của tiến trình hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.

Để phát huy và tiếp tục nâng cao thứ hạng năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI), hàng năm, tỉnh sẽ tiếp tục ban hành Nghị quyết, Chỉ
thị, Kế hoạch, Đề án và Chương trình về hỗ trợ DN, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh. Phải duy trì điểm các chỉ số thành phần
đã tăng hàng năm, cải thiện điểm đối với các chỉ số thành phần bị
giảm điểm, đồng thời cần phải tập trung thực hiện một số nội dung
cơ bản. Trong đó, tập trung nhân lực, nguồn lực để cải thiện 4 chỉ số
thành phần có trọng số cao gồm: Tính minh bạch, chi phí không
chính thức, dịch vụ hỗ trợ DN, đào tạo lao động. Và dù bám sát
mục tiêu và tiêu chí nào thì sự chủ động, trách nhiệm của người
lãnh đạo từ các cấp chính quyền cần được đặt lên hàng đầu. Chắc
chắn với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của
cộng đồng DN, nhà đầu tư, Đắk Nông sẽ đạt được những thứ hạng
tốt nhất, phù hợp với thực tiễn của địa phương.n

To dramatically shift the economic
structure towards industrialization and
modernization, Dak Nong province
always has clear views and policies and
gradually strengthens its position on the
country's economic map.

Han Luong

resolution
With the determination of the local government and

people, in the past two years, Dak Nong province has
achieved positive socioeconomic development targets.
Specifically, in 2019, it fulfilled or even exceeded 12 out of
16 targets, with State budget revenue of over VND2.6
trillion - 13% higher than the estimate and 12% more than a
year ago, 18,000 new jobs generated and the poverty rate
reduced to about 3%. Economic growth was 7.83% and the
index of industrial production (IIP) increased 11.6%. The
province had five more communes meeting new
countryside standards, bringing total certified communes
to 12. On average, a certified commune fulfilled 13.9
criteria.

Nevertheless, Dak Nong province also faced certain
difficulties and challenges, especially the ongoing COVID-
19 epidemic. Mr. Nguyen Bon, Deputy Secretary of the
Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial
People’s Committee of Dak Nong said, as soon as becoming
aware of this contagion, the Party and authorities at all
levels in the province will focus on carrying out consistent
solutions to keep economic development pace and ensure
social security in the coming time. In particular, the
province will focus on disease prevention and study policies
to remove difficulties and obstacles against businesses and
people in production and business activities. Dak Nong
will, step by step, apply modern technologies and make
products of high added value and high competitiveness for
the market. At the same time, it will concentrate on
restructuring the agricultural sector towards increasing
added value and adapting to climate change and sustainable
development.

Speaking on administrative procedure reform (PAR),
Bon said, “Administrative procedure reform is an

dAk nOnG

Siding with
Businesses to
the End Result
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innovative reform policy compared to an institutional
“framework” to uplift its effect and efficiency of the economy.
Therefore, if the administrative reform is not carried out
timely, consistently and effectively, it will be an obstacle that
restrains economic development. Therefore, administrative
reform is determined by Dak Nong as one of key tasks to
gradually give firm directives from written text to practical
action”. Specifically, in 2016, the Dak Nong Public
Administration Center under the Office of the Provincial
People's Committee was established and launched a division
in charge of receiving applications and returning results in all
eight districts and cities, all 71 communes, wards and towns.
It timely reviewed cumbersome administrative procedures,
eliminated unnecessary ones and coordinated with relevant
agencies to resolve administrative procedures for people and
businesses at the earliest time and at a single focal point. The
Provincial People’s Committee set up the Provincial Public
Service Portal where all administrative procedures were built
on modern processes and powered by advanced information
technology in receipt and settlement. At the same time, it
connected and integrated with the National Public Service
Portal as guided by the Prime Minister. In order to reduce the
travel time of people and businesses, the province has
promoted the deployment of online public services, especially
at Level 3 and Level 4 (up to now, 552 online public services
are provided at Level 3 and Level 4). In 2019, as many as
312,008 administrative records were solved, of which 99.5%
were on time.

Business is a leading force
Bon stressed, “The business is a leading army to ‘activate’

local economic development. The province’s motto is ‘The
government enables, supports and accompanies businesses to
the end result.” Therefore, the province focuses on improving
the investment and business climate and aligning investment
attraction with administrative reform under the single-window
cross-agency mechanism; organizes regular dialogues with
businesses and investors through business conferences and
coffee programs; strengthen support for companies to establish
and boost trade ties, seek markets and start business; carries out
the District and Department Competitiveness Index (DDCI) - a
monitoring tool enabling Dak Nong leaders to catch up with
tough matters faced by the local business community, to
introduce timely solutions and improve the local investment
environment.

Sharing more about the province's goals in 2020, he added
that Dak Nong province is striving for a total added value of
VND22,308 billion (uS$1 billion); maintaining economic
growth of 7.91%; restructuring the economy to make the
agricultural sector to account for 41.58%, the industry -

construction sector for 17.22%, and the commercial and service
sector for 34.97%. The province targets per capita GRDP of
VND51.26 million, and to have four more communes and two
districts certified to meet new countryside standards (each
commune fulfilling an average of 15 criteria or more). however,
being aware of tough world and domestic economic prospects
and understanding opportunities and challenges of the local
business community, the government of Dak Nong province is
determined to carry out three joint actions with enterprises:
Working with them, sharing failure and success with them, and
accompanying them in the course of penetrating the domestic
and world economy.

In order to further promote and improve the Provincial
Competitiveness Index (PCI), every year, the province will
continue to issue resolutions, directives, plans, projects
and programs on supporting businesses and enhancing
investment and business environment. Growing PCI
component scores must be maintained while declining
scores must be boosted. Specifically, Dak Nong province
will focus on human resources and material resources to
improve four high-weight sub-indices: Transparency,
informal charge, business support services, and labor
training. No matter how closely goals and criteria are
followed, the dynamism and responsibility of leaders of all
levels of government need to be on the top. Certainly with
the efforts of the entire political system and the
cooperation of the business community and investors, Dak
Nong province will achieve best rankings consistent with
local practices.n

The challenge is immense. Dak
Nong can lag, becoming farther

and farther behind if the economy does
not make a breakthrough or turning
point in organization and strategic
vision. Recognizing the potential,
clearly speaking out challenges, having
consistent and creative solutions,
encouraging all resources will be the
basis for the province to achieve
expected development steps.

mr. Nguyen Bon - deputy secretary of the
Provincial Party Committee, Chairman of the

Provincial People’s Committee of dak Nong
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thể hiện quyết tâm  
Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của vùng đất Tây Nguyên, Đắk

Nông đang tạo nên sức hút mãnh liệt đối với các nhà đầu tư bởi
nhiều thế mạnh về nông nghiệp, khoáng sản, du lịch, giá trị văn
hóa cùng các chính sách ưu đãi đầu tư. Năm 2018, tỉnh Đắk
Nông đạt điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất từ
trước đến nay và là tỉnh có số điểm gia tăng cao nhất trong 63
tỉnh, thành với 58,16 điểm, tăng 3,04 điểm so với năm 2017. Tuy
nhiên, thứ bậc của tỉnh vẫn không được cải thiện, còn thấp so với
các tỉnh, thành cả nước. Với mục tiêu phấn đấu đưa PCI năm
2019 tăng 2-3 bậc so với năm 2018; cải thiện và nâng dần điểm số,
thứ hạng PCI của tỉnh những năm tiếp theo nằm trong nhóm địa
phương có chất lượng điều hành khá, xếp ở vị trí từ 40-50 trên 63
tỉnh/thành phố, Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp mạnh
mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Trước tình hình trên, ông Lưu
Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đắk Nông nhấn
mạnh: “Điều đó cho thấy, bản thân
PCI là "đường đua" luôn đòi hỏi
mức độ tịnh tiến bằng sự cải thiện
về điểm số của mỗi tỉnh và sự so
sánh với cả nước. Trên thực tế, nếu
xét về điểm số của chính Đắk Nông
sẽ thấy luôn có sự cải thiện khá tích
cực. Cụ thể trong 3 năm 2016 -
2018, trong 10 chỉ số thành phần
của PCI tỉnh Đắk Nông có 4 chỉ số
có xu hướng tăng điểm là: Tiếp cận
đất đai; cạnh tranh bình đẳng; tính
năng động; dịch vụ hỗ trợ DN; có 8
chỉ số thành phần được cải thiện so
với năm 2017. Kết quả trên đã
khẳng định những nỗ lực của tỉnh
trong việc cải thiện môi trường đầu

tư, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải cách thủ tục hành
chính (TThC), cơ chế chính sách; triển khai tích cực các chính
sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường
đối thoại trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp, nhà đầu tư... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần
có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa mới có thể “khai
thông” đường đua và sớm về đích như kỳ vọng của tỉnh”.

Theo đó, trong năm 2019 tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp
mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thực chất và
quyết liệt. Trên cơ sở Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao Chỉ số
PCI tỉnh Đắk Nông năm 2019, ngành kế hoạch và đầu tư tập
trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ DN, hỗ trợ khởi nghiệp,
cải cách TThC. Đồng thời bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, hĐND
tỉnh, uBND tỉnh về hỗ trợ DN gắn với nhiệm vụ công tác hàng
năm của cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao chất lượng điều hành
Một trong những giải pháp mạnh mẽ, trọng tâm được đánh

giá cao là tỉnh triển khai Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh
của cấp sở, ban, ngành và uBND các huyện, thành phố (Bộ chỉ
số DDCI). Việc triển khai Bộ chỉ số DDCI sẽ cung cấp cho lãnh
đạo tỉnh một công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của
các sở, ngành, huyện thị làm căn cứ khách quan cho công tác
đánh giá chất lượng điều hành, từ đó giúp chỉ ra những lĩnh vực
cần cải thiện cho từng đơn vị cũng như những thế mạnh cần
phát huy; góp phần rút ngắn khoảng cách và nâng cao hiệu quả
từ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo uBND tỉnh đến
thực thi ở cấp sở, ngành và huyện, thành phố. Ngoài ra, thông
qua DDCI còn giúp lãnh đạo tỉnh Đắk Nông nắm bắt kịp thời
các vướng mắc, khó khăn của cộng đồng DN tại địa phương để
từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời đây còn là
kênh hữu ích để thu thập các đề xuất, kiến nghị, sáng kiến của
DN trong việc cải cách quy trình thực hiện thủ tục hành chính,
hoặc các ý tưởng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi

tạo dựng thành công vững chắc
trong thế “kiềng 3 chân” 

Từ những ngày đầu mới thành lập,
uBND tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển
khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư,
ban hành một số chính sách khuyến
khích đầu tư hiệu quả, tác động tích cực
đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. Trong tầm nhìn phát
triển kinh tế của mình, thời gian tới, tỉnh
sẽ tiếp tục hoàn thành xây dựng cơ sở hạ
tầng có tính xúc tác để thu hút các nguồn
vốn phát triển công nghiệp.  

BícH HạnH
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Expressing high determination
Located at the southwestern entry to the Central

highlands region, Dak Nong province is exerting a strong
appeal to investors because of its strengths in agriculture,
minerals, tourism, cultural values and investment incentives.
In 2018, Dak Nong province achieved the highest Provincial
Competitiveness Index (PCI) and the biggest increase among
63 provinces and cities ranked, scoring 58.16 points, an
increase of 3.04 points over 2017. however, its ranking did not
improve and still stood low as compared to other provinces
and cities nationwide. Determined to increase the PCI
standing in 2019 by 2-3 places from 2018 and further raise the
PCI score and ranking in the following years to the group of

well-performing localities, standing 40-50 out of 63 provinces
and cities, Dak Nong has adopted many strong solutions to
enhance the business investment environment.

Mr. Luu Van Trung, Director of the Department of
Planning and Investment of Dak Nong, emphasized that “The
PCI itself is a ‘race track’ that always requires a level of
translational progress by increasing scores gained by each
province and in the national context. In fact, by score, if the
PCI of Dak Nong always grew. Specifically, in the three years
from 2016 to 2018, among 10 PCI sub-indexes, four increased:
land access, fair competition, dynamism and business support
services; and eight improved over 2017. The above results
confirmed the province's efforts for a better investment
environment and higher competitiveness through
administrative procedure reform and policy reform, active and
effective business support policies, and effective government-
business dialogues. however, there are still many bottlenecks
that need more powerful and drastic solutions to clear the way
for this race to bring the province to the finish line soon”.

Accordingly, in 2019, the province launched many strong
solutions to better the business investment environment.
Based on the Dak Nong PCI Improvement Project in 2019, the
planning and investment sector focused on closely following
the Government's instructions on improving the business
investment climate, providing business supports and start-up
supports, and reforming administrative procedures. At the
same time, it closely kept to the direction of the Provincial
Party Committee, the Provincial People’s Council and the
Provincial People’s Committee on business support and its
working agenda assigned to relevant agencies.

improving executive quality
One of the strong and focused solutions, which is highly

Building Solid Success on
Sustained Ground 
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cho cộng đồng DN phát triển, góp phần gia tăng sức hút của
môi trường đầu tư tỉnh nhà. 

Như ông Trung chia sẻ, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh Đắk Nông
gồm có 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch; tính năng động; chi
phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ
trợ DN; thiết chế pháp lý; vai trò người đứng đầu. Trên cơ sở các chỉ
số thành phần này sẽ đề xuất các tiêu chí để đo lường mức độ cảm
nhận của DN về chất lượng điều hành trong từng chỉ số cụ thể. Đế
có được điểm số DDCI tổng hợp, các điểm chỉ số thành phần của
sở, ngành, cấp huyện sẽ được tập hợp lại. Chỉ số DDCI tổng hợp sẽ
là bình quân gia quyền của tất cả điểm chỉ số thành phần. 

Đến nay, Đề án DDCI năm 2019 đã hoàn thành và dự kiến
công bố kết quả trong tháng 4/2020. Có thể thấy, việc xây dựng
và triển khai đề án này đã thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, sáng tạo
của lãnh đạo tỉnh trong việc nâng cao chất lượng điều hành kinh
tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khắc phục tình trạng
"trên nóng dưới lạnh". hy vọng, DDCI sớm trở thành công cụ

tham chiếu đắc lực cho chính quyền tỉnh Đắk Nông trong hoạch
định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tập
trung vào mục tiêu phát triển cộng đồng DN năng động, bền
vững. Càng kỳ vọng hơn rằng, thông qua DDCI, vị thế của  Đắk
Nông trên bảng xếp hạng PCI các năm tiếp theo sẽ dần được cải
thiện, đưa Đắk Nông trở thành "bến đỗ" lý tưởng của cộng đồng
DN, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

“Với tầm quan trọng của PCI, công cụ để nhà đầu tư trong và
ngoài nước đưa ra quyết định đầu tư của mình, Đắk Nông đặt quyết
tâm cao vào việc cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và kinh
doanh, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại theo
hướng thiết thực và hiệu quả hơn, tiến tới hoàn thành thắng lợi các
mục tiêu đề ra. Với tinh thần chủ động và quyết liệt của cả chính
quyền, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà sẽ là thế “kiềng 3 chân”
vững chắc để Đắk Nông tạo nên thế chuyển mình mạnh mẽ, phát
triển kinh tế theo hướng hiện đại, đời sống người dân được nâng
cao” - ông Trung nhấn mạnh.n

F

Since the early days of its provincial
establishment, the government of Dak
Nong province has actively carried out
various investment promotion activities
and issued a number of effective
investment incentive policies that
positively impacted economic and social
development. In its economic
development vision, in the coming time,
the province will continue to complete the
construction of catalytic infrastructure to
attract capital for industrial development.

BicH HanH

(continued on P.47)
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Năm 2006 là năm đầu tiên Chỉ số
PCI được áp dụng cho tất cả các
tỉnh, thành để đánh giá chất
lượng điều hành của chính quyền
địa phương. Khi đó, thứ hạng

PCI Đắk Nông gần như áp chót với vị trí 63/64
tỉnh, thành. Trong năm 2018 vừa qua, là năm
tỉnh Đắk Nông đạt điểm số PCI cao nhất từ
trước đến nay và là tỉnh có số điểm gia tăng cao
nhất trong 63 tỉnh, thành với 58,16 điểm, tăng
3,04 điểm so với năm 2017. Tuy nhiên, thứ bậc
của tỉnh vẫn không được cải thiện, còn thấp so
với các tỉnh, thành cả nước. 

Có thể nói con số năm 2018 tỉnh Đắk
Nông gặt hái được chứng minh địa phương
đang phát huy tốt lợi thế về tiềm năng của một
tỉnh mới thành lập trong xây dựng môi trường
kinh doanh lý tưởng cho cộng đồng DN, điều
này cho thấy quyết tâm nâng cao chỉ số này
của Đắk Nông luôn được chú trọng. Song, như
ông Lưu Văn Trung - Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, vẫn còn
nhiều điểm nghẽn cần có giải pháp mạnh mẽ,
quyết liệt hơn nữa mới có thể “khai thông”
đường đua và sớm về đích như kỳ vọng tỉnh đã
đề ra. Nhiều chuyên gia cũng đánh giá Đắk
Nông có nhiều lợi thế lớn để thu hút đầu tư,
đặc biệt về nông nghiệp, khoáng sản, du lịch,
giá trị văn hóa cùng các chính sách ưu đãi đầu
tư. Vì vậy, để tiếp tục thẳng tiến trên “đường
đua” PCI, tỉnh Đắk Nông cần phải luôn dốc
toàn lực nếu không muốn bỏ lại phía sau và
ngày càng cách xa điểm số trung bình. 

Theo ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch uBND tỉnh, Đắk Nông có thể bị
tụt hậu và càng ngày càng tụt hậu xa nếu kinh
tế không có bước đột phá, công tác tổ chức và
tầm nhìn chiến lược không có bước ngoặt.
Đánh giá đúng tiềm năng, nói rõ và nói thẳng
các thách thức, có giải pháp đồng bộ và sáng
tạo, động viên được mọi nguồn lực sẽ là
những cơ sở để địa phương có những bước
phát triển như kỳ vọng. 

Đắk Nông xác định trước hết cần phải cải
cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tập trung
vào các khâu “hậu đăng ký DN” và một số lĩnh
vực còn phiền hà như: Thuế, giao thông, quản
lý thị trường, đất đai. Đồng thời, cần thu hẹp
khoảng cách thực thi giữa cấp tỉnh và cấp sở,
ngành, địa phương; tạo môi trường kinh doanh
minh bạch và an toàn; từng bước xây dựng một
nền hành chính công hiện đại, bình đẳng, hiệu
quả, gần với nhân dân hơn. Trong quá trình
triển khai, cần tiếp thu nhiều chiều, nhất là ý
kiến từ cộng đồng DN để điều chỉnh chủ
trương, chính sách ngày càng phù hợp. Đặc biệt
là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu,
không đùn đẩy trách nhiệm; chú trọng đến đào
tạo cán bộ; luôn đề cao tính tiên phong, sáng
tạo trong điều hành, lãnh đạo; sẵn sàng tăng
cường hỗ trợ DN kết nối giao thương, tìm kiếm
thị trường, hỗ trợ DN khởi nghiệp... 

Tỉnh cũng triển khai bộ chỉ số DDCI - đây
là một công cụ theo dõi, giúp lãnh đạo tỉnh Đắk
Nông nắm bắt kịp thời các vướng mắc, khó
khăn của cộng đồng DN tại địa phương để từ
đó đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần
gia tăng sức hút của môi trường đầu tư tỉnh
nhà. Đồng thời, DDCI tạo thuận lợi cho việc
triển khai thực hiện các chính sách, quy định ở
cấp sở, ngành, huyện, thị đồng bộ và hiệu quả.
Trên cơ sở đó, chỉ số DDCI một mặt trao
quyền cho DN, cộng đồng DN địa phương
đóng góp tiếng nói và thực thi vai trò giám sát
các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh; mặt
khác đòi hỏi các cơ quan, đơn vị hành chính
nhà nước luôn phải thường xuyên cải cách và
nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thúc đẩy cải
thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. 

Ông Nguyễn Bốn nhấn mạnh, DN là đội
quân chủ lực để “kích hoạt” phát triển kinh tế
của tỉnh nhà. Phương châm của tỉnh là “Chính
quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng DN đến
kết quả cuối cùng”. Và việc đầu tư vào nâng cao
Chỉ số PCI chính là con đường ngắn nhất, ít tốn
kém nhất để tăng trưởng bền vững.n

Pci 
Bước “đầu tư” hiệu quả nhất 
để tăng trưởng bền vững

Nhiều chuyên gia
đã nhận định, việc

xác định đúng
những điểm

nghẽn để sớm
“khơi thông” sẽ là

“chìa khóa” trên
lộ trình cải thiện

thứ hạng ở Chỉ số
năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh

(PCI). Đây cũng
chính là cách hữu

hiệu nhất để lấy
được niềm tin từ

cộng đồng DN về
hiệu quả thực thi

chính sách của cơ
quan nhà nước tại

Đắk Nông nói
riêng và Việt Nam

nói chung.
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Ngành công thương Đắk Nông đã gặt hái được những
thành tựu gì trong thời gian qua, thưa ông?

Trong năm 2019 vừa qua, tình hình KT - Xh trong nước
còn nhiều khó khăn thách thức mang tính khách quan, như lãi
suất tín dụng vẫn ở mức cao; sản xuất của các DN gặp nhiều
khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; biến đổi khí
hậu, thiên tai, dịch bệnh trên người, vật nuôi diễn biến phức
tạp... Song, với việc bám sát chủ trương của Chính phủ, Bộ
Công Thương, Tỉnh ủy, uBND tỉnh và mục tiêu phát triển
ngành, tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch
và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Với chỉ số sản
xuất công nghiệp năm 2019 tăng khoảng 11,6% so với năm
2018; tỷ lệ số thôn, buôn có lưới điện quốc gia ước đạt 99,5%,
đạt 100% kế hoạch (Kh); tỷ lệ số hộ sử dụng điện ước đạt
98%, đạt 100% Kh. Mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
đạt 14.735 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt
91,5% Kh (kế hoạch 16.105 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất
khẩu đạt 1.115 triệu uSD, đạt 85,90% kế hoạch (1.298 triệu
uSD), bằng 99,35% so với thực hiện năm 2018. 

Vậy kế hoạch phát triển giao thương trong nước và
xuất nhập khẩu các ngành chủ lực được tỉnh Đắk Nông
thực hiện như thế nào?

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và cụ thể là năm 2019, ngành
đã triển khai các chương trình, kế hoạch giao thương trong
nước, nước ngoài. Phải kể đến là thực hiện Đề án Phát triển
thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020; kế
hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng chủ lực tỉnh Đắk Nông giai

đoạn đến năm 2020; chương trình hành động
thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông… 

Trước những bối cảnh và yêu cầu mới
về phát triển KT - Xh ngày càng nhanh,
hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua tiếp tục phát triển,
phân phối lưu thông thông suốt, cung cầu

hàng hóa được đảm bảo. hạ tầng thương
mại được quan tâm đầu tư, bên cạnh hệ

thống chợ, cửa hàng tiện lợi; hệ thống siêu
thị, trung tâm thương mại được hình thành, góp

phần tích cực trong việc cung ứng hàng hóa cho
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. hoạt động

xuất khẩu tiếp tục được đẩy mạnh, thị trường xuất khẩu tiếp
tục duy trì và mở rộng, đến nay đã xuất khẩu đến 35 quốc gia
và vùng lãnh thổ, trên cơ bản phát huy được những mặt hàng
chủ lực thuộc thế mạnh của tỉnh như cà phê, tiêu, hạt điều,
alumin... Nhập khẩu về cơ bản đã phục vụ tốt cho nhu cầu về
nguyên liệu, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị cho phát
triển sản xuất, xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng và
sức cạnh tranh của hàng hóa.

Không chỉ vậy, ngành cũng đã thực hiện các hoạt động xúc
tiến thương mại bằng việc đã kịp thời hỗ trợ và tạo điều kiện
cho các DN tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước, nước
ngoài, xây dựng website,... để quảng bá, giới thiệu sản phẩm,
tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tổ chức và
tạo điều kiện cho DN thực hiện chương trình đưa hàng Việt về
nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Kết nối cung cầu
nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh vào
tiêu thụ trong hệ thống siêu thị Coopmart....

Để phát triển ngành thương mại dịch vụ, nông sản chế
biến xuất khẩu bền vững, ngành đã có những giải pháp
thực hiện như thế nào? 

hiện nay, Việt Nam đã tham gia và đang hội nhập sâu
rộng thế giới bằng việc ký kết nhiều hiệp định quan trọng,
đã tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (fTA), trong đó
có 13 hiệp định fTA đã có hiệu lực và 3 hiệp định fTA
đang trong giai đoạn đàm phán. Đây là cơ hội, cũng đồng
thời là thách thức lớn của tỉnh cũng như nước nhà nếu
không chuẩn bị tốt những nền tảng cần có. Phải kể đến hàng
rào kỹ thuật và hệ thống vệ sinh, kiểm dịch thực vật khắt
khe có thể là rào cản cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
nói chung và Đắk Nông nói riêng. 

Để thương mại, dịch vụ, nông sản chế biến của Đắk Nông
xuất khẩu bền vững, trước hết phải thực hiện đầy đủ các yêu
cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận xuất xứ theo quy

nGành CônG ThươnG đắk nônG

Khai thác tốt những nền tảng sẵn có,
“cùng tiến, cùng lùi” với doanh nghiệp 
Bằng việc bám sát phương châm
hành động “Kỷ cương, liêm
chính, sáng tạo, bứt phá, hiệu
quả”, Sở Công Thương tỉnh
Đắk Nông đã gặt hái được
nhiều thành công, đóng góp
quan trọng trong sự phát
triển kinh tế - xã hội (KT-Xh)
của tỉnh. Trong cuộc trò chuyện
cùng phóng viên, ông lê Văn thị,
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk
Nông đã có những chia sẻ  rất rõ nét về
vấn đề trên. thiên Hoàng thực hiện.
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định. Vì vậy, ngành đã và đang phối hợp với các ngành chức
năng liên quan của tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
như: Thực hiện Kế hoạch xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý
cho nông sản; chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); phối hợp
thực hiện tốt các đề án, chương trình, thực hiện Đề án truy
xuất nguồn gốc sản phẩm; chương trình phát triển kênh sản
xuất, phân phối tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)... Đồng thời, hỗ trợ các DN
xây dựng website, sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức
hội nghị, hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại, kết nối cung
cầu tiêu thụ hàng hóa; hội nghị tuyên truyền, phổ biến trong
cộng đồng DN các sự kiện nổi bật về hội nhập kinh tế quốc tế
để DN nắm bắt thời cơ và nhận diện những khó khăn, thách
thức, nhằm hạn chế những rủi ro để đẩy mạnh xuất khẩu hàng
hóa một cách bền vững.

Ông có thể chia sẻ về định hướng, chiến lược của
ngành công thương Đắk Nông trong thời gian tới? 

Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục phấn đấu đạt
tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh. huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;
đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. hỗ trợ tối
đa cho những dự án phát triển Alumin, điện phân nhôm và
các sản phẩm từ nhôm, tạo điều kiện để Nhà máy alumin
Nhân Cơ đi vào hoạt động ổn định. Tiếp tục mở rộng thị
trường xuất khẩu; ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị và công
nghệ tiên tiến. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và
doanh thu dịch vụ phấn đấu giai đoạn 2021-2025 đạt 107.530
tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 9,99%/năm. Kim ngạch xuất
khẩu phấn đấu đạt 6.208 triệu uSD, tăng trưởng bình quân

1,11%/năm. Kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 1.225 triệu
uSD, tăng trưởng bình quận 5,25%/năm.

Vì vậy, ngành sẽ theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư và tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn,
tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết
những khó khăn, vướng mắc của các DN. Đẩy mạnh việc áp
dụng dịch vụ công trực tuyến vào việc giải quyết các TThC.
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN, CCN gắn
với việc thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các DN được đầu
tư. Đề cao tiêu chí đánh giá, phân tích những tiềm năng lợi
thế, xu hướng phát triển của tỉnh để xác định được định
hướng cụ thể các dự án khuyến khích, ưu tiên, thời gian, địa
điểm cụ thể kêu gọi dự án đầu tư...

Riêng bản thân tôi nhận thấy thông qua Chỉ số năng lực
cạnh tranh PCI, chính là những tiền đề cần có để “buộc” chính
quyền cấp tỉnh nhìn nhận lại “điểm mạnh” của địa phương
mình trong thu hút đầu tư. Điều này thật sự là cần thiết để
quan tâm tới chất lượng điều hành, sự thuận lợi của thủ tục
hành chính - những yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển
của DN, điều quyết định DN có sẵn sàng bỏ vốn đầu tư, ở lại
và đồng hành với địa phương. hiện nay, Việt Nam đang thực
hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo
đó các DN trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc định
hướng thị trường và phối kết hợp với đơn vị sản xuất để tạo ra
các sản phẩm phù hợp. Vì vậy trong mỗi công cuộc, ngành sẽ
luôn cố gắng là người bạn đồng hành cùng tiến, cùng lùi với
DN, để không chỉ góp phần nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh mà
còn đóng góp vào sự phát triển chung của nước nhà.

trân trọng cảm ơn ông!

appreciated, is the province carries out the District and
Department Competitiveness Index (DDCI). The launch of
the DDCI Index will provide provincial leaders with a tool to
monitor and evaluate the performance of departments,
branches and districts as an objective basis for assessing their
executive quality, from which it helps identify areas that need
further improvement for each unit as well as strengths that
need to be promoted. This will help narrow the gap and
improve the effect of direction and administration of
provincial leaders on provincial, district and city
administration. In addition, DDCI also helps Dak Nong
leaders to promptly grasp hardships faced by the local business
community so that timely solutions can be solved. At the same
time, this is also a useful channel to collect suggestions,
recommendations and initiatives from enterprises for
reforming administrative procedures, or ideas for improving
the business environment, creating favorable conditions for
local business development and increasing the attraction of
local investment environment.

According to Trung, the DDCI Index of Dak Nong
province consists of eight component indicators:
Transparency, dynamism, time cost, informal charge, fair
competition, business support, legal institutions and
leadership role. Based on these component indexes, it will
propose criteria to measure the sentiment level of businesses
about operating quality in each specific index. To get the

combined DDCI score, component index points will be
integrated. The overall DDCI will be the weighted average of
all component index points.

So far, the DDCI Project 2019 was completed and expected
to announce the results in April 2020. The formulation and
implementation of this project clearly showed the province's
innovation determination to improve the quality of economic
management and the business investment environment, and
remove the inconsistency in administration. hopefully, DDCI
will soon become an effective reference tool for Dak Nong to
work out strategic planning and socioeconomic development
planning, focus on developing a dynamic and sustainable
business community. further expectedly, through DDCI, Dak
Nong's position on the PCI rankings will be gradually
improved in the coming years, making Dak Nong an ideal
destination for the business community and domestic and
international investors.

“With the importance of PCI - a tool for domestic and
foreign investors to make their investment decisions, Dak
Nong places high determination on further enhancing the
investment and business environment, raising the quality of
trade promotion in a more practical and effective manner to
successfully achieve objectives. With the active and drastic
spirit of the authorities, businesses and people, PCI will be a
solid ‘tripod’ foundation for Dak Nong to make a
transformational change, modernize the economy and
improve people's lives,” he emphasized.n

(from P.44)
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tạo đà cho nông nghiệp bứt phá

Đắk Nông có tiềm
năng rất lớn về
mặt hàng nông

sản. Chính lợi thế
về điều kiện khí

hậu, đất đai và hơn
80% dân số sống

phụ thuộc vào
nông nghiệp đã tạo

nên sự đa dạng
trong các sản

phẩm nông nghiệp. 

Ông Lê Quang Dần, 
Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Đắk nông

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
đã chia sẻ về những thành công
của tỉnh trong thời gian qua. Cụ

thể giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng
liên tục trong giai đoạn 2016 - 2019 (giá so sánh
2010) đạt 5%, tăng trưởng trong khoảng 3,84-
5,94%, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 5,94%
vào năm 2018. Trong lĩnh vực trồng trọt có
bước tăng trưởng cao, như cây cà phê tốc độ
tăng 5,96%/năm; hồ tiêu tăng 16,64%/năm; bơ
tăng 69,24%/năm… Chỉ tiêu tỷ lệ dân số nông
thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89%;
bằng 100% so kế hoạch giao. Tổng diện tích
trồng rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt 7.470 ha,
bằng 149% kế hoạch. Đến nay, số xã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 18/60 xã,
tăng 17 xã so với năm 2015; năm 2019 đạt
khoảng 34,4% vượt chỉ tiêu Trung ương giao và
Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (29,5%); số tiêu chí
bình quân mỗi xã đạt 14,83 tiêu chí/xã và
không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Theo đó, ngành đặc biệt quan tâm đến
công tác đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ
sản xuất của ngành nông nghiệp. Nhìn chung
công tác lập quy hoạch ngành nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng cả về chất
lượng và tình hình phát triển sản xuất nông
nghiệp. Tỉnh đã tiến hành rà soát toàn bộ các
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch
ngành, lĩnh vực, qua đó bãi bỏ toàn bộ đối với
32 quy hoạch (chủ yếu trong lĩnh vực nông
nghiệp), bãi bỏ một phần đối với 16 quy
hoạch không còn phù hợp với quy định của
Luật Quy hoạch, các nội dung quy hoạch còn
lại liên quan đến kết cấu hạ tầng, bảo vệ tài
nguyên môi trường tiếp tục được kế thừa để
tổng hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh giai đoạn 2021-2045. Song như
ông Dần nhận định: “Nguồn vốn đầu tư để
triển khai thực hiện quy hoạch còn hạn chế.
Vì vậy, việc triển khai thực hiện quy hoạch
chưa kịp thời so với nhu cầu thực tế của địa
phương. Đây là khó khăn mà tỉnh nhận thức
được cần sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan, ban,
ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ từ người dân và

doanh nghiệp trong việc huy động nguồn vốn
xã hội hóa”.

hiện nay, tỉnh cũng đã xây dựng và
trình phê duyệt Đề án phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk
Nông đến năm 2030, định hướng đến năm
2035. Mục tiêu của Đề án là: giai đoạn
2017-2020 hình thành 3 vùng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao. Ưu tiên các vùng
mà sản phẩm đã có các dự án, doanh
nghiệp đầu tư hoặc đã sản xuất theo
phương thức ứng dụng công nghệ cao; từng
bước nâng tổng số vùng lên 23 vùng vào
năm 2025 lên 43 vùng vào năm 2030, đồng
thời hình thành và phát triển thêm 12 vùng
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mới,
dự kiến đưa giá trị sản lượng đến năm 2030
chiếm từ 35 - 40% trong giá trị sản xuất
nông nghiệp của tỉnh.

Bằng những chính sách thiết thực và lợi
thế sẵn có, hiện tỉnh có 6 dự án fDI với số
vốn đăng ký là hơn 48 triệu uSD, chủ yếu là
các dự án nông nghiệp. Ngành cũng đã tích
cực hợp tác với Viện; các nhà khoa học
thuộc Bộ tham vấn ý kiến về chiến lược phát
triển ngành; đã hợp tác với các trường Đại
học Tây Nguyên, Đại học Quốc gia TP.hồ
Chí Minh... trong xây dựng các hoạt động
liên kết, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong nông nghiệp.

Theo ông Dần, ngành nông nghiệp tỉnh
bên cạnh những hướng đi đột phá, cần có sự
kiên quyết và quyết liệt vào cuộc của cả
chính quyền - người dân- doanh nghiệp.
Trong 3 đối tượng này, thì chính quyền là
“đầu mối” để đưa ra những chỉ thị, mục tiêu,
hoạch định chiến lược cụ thể phù hợp tình
hình địa phương. Đặc biệt có những chính
sách hiệu quả trong thu hút các doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn -
đây được xem là lực lượng nòng cốt, tiên
phong trong phát triển ngành. Người dân
mang vai trò chủ thể đưa ngành vượt qua
khó khăn, thách thức. Tất cả đều dựa trên
nguyên tắc phát triển bền vững trên cơ sở
tăng cường năng lực quản lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường và thích ứng với những tác
động tiêu cực của biến đổi khí hậu. n
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam - Công tl Nhôm Đắk Nông - TKV được 
thành lập theo Qulết định số ÄÑéé/QĐ-TKV ngàl ぽÄ-
Äぽ-ùぽÄß của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công tl 
Nhôm Đắk Nông - TKV. Công tl có tên tiếng Anh: 
Vinacomin - Daknong Aluminium Companl ＾DNA‾, 
tỞụ sở tại thôn ÄÄ, kã Nhân Cơ, hulện Đắk R’lấp. Công 
tl Nhôm Đắk Nông TKV là đơn vị tỞực thuộc, hạch 
toán phụ thuộc Công tl mẹ - Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công tl được giao nhiệm vụ tỞực tiếp ờuản lý, vận 
hành Nhà mál Alumi Nhân Cơ và có các ngành, nghề 
kinh doanh chính gồm: Khai thác, chế biến ờuặng bô 
kít; Khai thác, chế biến, sản kuất vật liệu kâl dựng, 
hoạt động dịch vụ hỗ tỞợ khai thác mỏ và ờuặng khác; 
Sản kuất kim loại màu và kim loại ờuý; Sản kuất điện, 
hoạt động phát điện cơ khí, gia công cơ khí sửa chữa 
mál móc thiết bị; Khai thác, kử lý nước; Buôn bán kim 
loại và ờuặng kim loại; Vận tải hàng hóa đường bộ, 
hoạt động đo đạc bản đồ, thăm dò khảo sát địa chất, 
thiết kế thi công kâl lắp các công tỞình công nghiệp, 
giao thông, dân dụng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
khách sạn,...

Thôn ÄÄ, kã Nhân Cơ, hulện Đắk R’lấp, Đắk Nông   I   Tel: ぽùçÄé çíñ ぽÇñ   I   Fak: ぽùçÄé çíñ ßùÑ

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

www.vinacomin.vn
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tập trung xây dựng và phát
triển các KCN

Ông Võ Văn hai, Trưởng BQL
các KCN Đắk Nông cho biết: “hiện
trên địa bàn đang có KCN Tâm
Thắng; đến hết năm 2019, khối lượng
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật
KCN ước đạt 73,78% tổng khối lượng
được phê duyệt. KCN Nhân Cơ đã
thành lập và đang xây dựng cơ bản,
đến hết năm 2019, dự án đã triển
khai 08/08 gói thầu xây lắp, kết cấu
hạ tầng KCN đã được thi công cơ bản
hoàn thành, ước đạt khoảng 90%
tổng khối lượng. uBND tỉnh Đắk
Nông đang trình Thủ tướng Chính
phủ xem xét phê duyệt bổ sung KCN
Nhân Cơ 2, diện tích 400 ha tại
huyện Đắk R’lấp vào Quy hoạch tổng
thể phát triển các KCN cả nước đến
năm 2020. Như vậy, dự kiến đến cuối
năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông sẽ hình thành 03 KCN với tổng
diện tích là 727,19 ha”.

Tỉnh Đắk Nông là địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn và cơ cấu kinh tế chủ yếu là
nông, lâm nghiệp. Để chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp,
địa phương đặc biệt quan tâm phát
triển ngành công nghiệp; trong đó,
đầu tư xây dựng và phát triển các
KCN là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy,
để việc điều chỉnh quy hoạch chung
các KCN tạo điều kiện thuận lợi cho
công tác thu hút đầu tư nhằm đáp
ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu
cầu phát triển, theo từng giai đoạn
phát triển, Ban đã xác định những
nhiệm vụ trọng tâm và chi tiết. hiện cơ sở hạ tầng KCN
Tâm Thắng đã tương đối hoàn thiện; có trung tâm xử lý
nước thải tập trung đang hoạt động, công suất 4.600
m3/ngày đêm và đang tiến hành các bước thủ tục để đầu tư
xây dựng trạm quan trắc nước thải tự động. Đến nay, hạ
tầng kỹ thuật tại KCN Nhân Cơ đã cơ bản hoàn thành và
không làm ảnh hưởng tới các hoạt động xây dựng, lắp đặt
thiết bị của Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. 

Quyết liệt trong mọi bước đi
Ông hai nhấn mạnh đến yếu tố “con người”, đặc biệt

đối với nguồn nhân lực là đội ngũ
cán bộ của BQL. Ban đã có chiến
lược tuyển chọn và đào tạo cán bộ
chuyên môn về lĩnh vực môi
trường, xây dựng và đầu tư có
chuyên ngành phù hợp, trình độ
ngoại ngữ phải cơ bản đảm bảo để
đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế;
cử cán bộ tham gia thực tập hoặc tổ
chức các đợt giao lưu học hỏi kinh
nghiệm tại các BQL có nhiều KCN
phát triển. Chủ động phối hợp với
các đơn vị có liên quan nắm bắt
nhu cầu lao động của các DN trong
KCN để từ đó xây dựng kế hoạch
đào tạo nghề phù hợp với tình hình
thực tế.

Cùng với đó là việc kết hợp với
các tổ chức, đơn vị có liên quan đánh
giá về công nghệ sản xuất, năng lực
tài chính của nhà đầu tư. Ưu tiên thu
hút các dự án có sử dụng công nghệ
hiện đại, thân thiện với môi trường,
có khả năng đóng góp nhiều cho
ngân sách, nhất là các dự án công
nghiệp phụ trợ cho khai thác, chế
biến Bauxít sản xuất Alumin và điện
phân nhôm. Chưa bao giờ cho phép
“ngủ quên trên chiến thắng”, Ban
cũng từng bước tập trung đầu tư xây
dựng hạ tầng đồng bộ từ bên trong
đến bên ngoài các KCN; duy tu sửa
chữa các hạng mục giao thông bị
xuống cấp - Điều này cũng là yếu tố
cơ bản để bộ mặt ngành “sáng” hơn
trong mắt các nhà đầu tư. 

Những TThC liên quan đến các
lĩnh vực khi đầu tư vào KCN đều
được công khai, minh bạch chính là

“điểm cộng” lớn. Theo đó, BQL thường xuyên cung cấp các
thông tin về hiện trạng sử dụng đất, dự án chủ yếu thu hút
đầu tư; chủ trương, chính sách thu hút ưu đãi đầu tư vào
các KCN để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
chương trình xúc tiến đầu tư chung của tỉnh. Trong thời
gian qua, BQL đã tiếp nhận và trả kết quả trước hạn 100%
các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Chính sách thu hút đầu tư cởi mở của chính quyền tỉnh
Đắk Nông và sự cố gắng vượt bậc của BQL cùng các chủ
đầu tư hạ tầng KCN sẽ tạo nên những “màu sắc mới” cho
các KCN trên địa bàn.n

BQL CáC kCn Tỉnh đắk nônG

Phát huy hiệu quả và 
hài hòa các tiềm năng của tỉnh

Năm 2019, hoạt động quản lý
khu công nghiệp (KCN)

được Ban quản lý (BQL) các
KCN tỉnh Đắk Nông tăng

cường đẩy mạnh, góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả
trong công tác quản lý và

phát triển các KCN trên địa
bàn. Trước những bối cảnh
và yêu cầu mới, nhằm đáp

ứng tốt hơn và linh hoạt hơn
các nhu cầu phát triển thì
BQL đã và đang có những

chính sách thiết thực.
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Focusing on building
and developing
industrial zones

Mr. Vo Van hai, head of
Dak Nong Industrial Zones
Authority, said, “Currently, in
the province, Tam Thang
Industrial Park completed
building 73.78% of approved
technical infrastructure by the
end of 2019. Nhan Co
Industrial Park, which is under
construction, basically carried
out all eight bidding packages
for infrastructure construction
and installation, estimated to
complete 90% of total
workload. The Provincial
People’s Committee of Dak
Nong province is asking the
Prime Minister for adding 400-
ha Nhan Co 2 Industrial Park in Dak R'lap district to
the National Master Plan on Industrial Park
Development to 2020. By the end of 2020, Dak Nong
province will have three industrial zones, covering
727.19 ha.”

Dak Nong is a very poor province. Agriculture and
forestry are the core of the economy. In order to
increase the share of industry in the economy, the
province has paid special attention to developing
industry, and defined investment construction and
development of industrial zones as a key task.
Therefore, in order to adjust the master plan for
industrial zone development and facilitate investment
inflows to better meet development needs, based on
each development stage, the authority determined its
central and detailed tasks. At present, the
infrastructure system at Tam Thang Industrial Park
has been relatively completed. It has a centralized
wastewater treatment center in operation with a daily
capacity of 4,600 cubic meters and is preparing
procedures to invest in installing automatic
wastewater monitoring stations. up to now, the
technical infrastructure at Nhan Co Industrial Park
has basically been completed and not affected
construction and installation of Dak Nong Aluminum
Electrolysis Plant Project.

drastic in every step
hai placed stress on the human

factor. The authority has an
employment strategy to recruit
and train personnel in charge of
environment, construction and
investment with appropriate
qualifications and foreign language
skills to work in the international
integration context. It sends
employees to localities with
developed industrial parks. It
actively coordinates with relevant
units to capture employment
needs of tenants in industrial parks
to figure out vocational training
plans for actual situations.

Dak Nong Industrial Zones
Authority also collaborates with
relevant agencies to assess
production technology and

financial capacity of investors; gives priority to
projects using modern environmentally-friendly
technologies and capable of generating more revenue,
especially supporting industrial projects for bauxite
mining and processing for alumina and aluminum
electrolysis manufacturing. The authority also
gradually focused on investing in internal and external
infrastructure construction, maintaining and repairing
degraded items. This is also a basic factor to make it
brighter in the eyes of investors.

Public and transparent administrative procedures
concerning investment in industrial parks are a big
plus. The Dak Nong Industrial Zones Authority
regularly provides information on the current status of
private land use and major projects to entice investors,
while guidelines and policies on investment incentives
in industrial zones coordinate with the Department of
Planning and Investment to organize joint investment
promotion programs. In the past time, the authority
has received and completed administrative procedures
within its jurisdiction ahead of time.

The open investment attraction policy of the Dak
Nong province and the outstanding efforts of the Dak
Nong Industrial Zones Authority and industrial park
infrastructure investors will create new prospects for
local industrial zones.n

dAk nOnG induSTriAL ZOnES AuThOriTy

Promoting Local Potential 
Effectively and Harmoniously

In 2019, the management of
industrial zones was stepped
up by Dak Nong Industrial

Zones Authority to improve
the effect of State
management and

development of local
industrial zones. In the face

of new contexts and
requirements, to better meet

development needs, the
authority has been adopting

practical policies.



Những kết quả đáng ghi nhận
Năm 2019, số người tham gia BhXh, BhyT, BhTN

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 548.683 người, đạt 100,8% kế
hoạch giao, tăng 4% so với năm 2018. Trong đó, BhXh bắt
buộc 32.395 người; BhXh tự nguyện 3.870 người; BhTN
26.555 người; BhyT 545.425 người, đạt tỷ lệ bao phủ 88%
dân số. Số thu BhXh, BhyT, BhTN hơn 979 tỷ đồng, đạt
104% so với kế hoạch giao năm 2019, tăng 4% so với năm
2018. Công tác giải quyết chế độ BhXh kịp thời, đúng quy
định cho các đối tượng tham gia. Việc chỉ đạo, điều hành
công tác cải cách hành chính (CChC) luôn được ngành chú
trọng. Trong đó, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc và
thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BhXh
với người dân, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện giao dịch
điện tử trong lĩnh vực BhXh, giải quyết giao nhận hồ sơ,
chi trả chế độ trực tiếp qua bưu điện, ngân hàng đúng quy
trình tiến độ; ứng dụng và sử dụng các phần mềm hỗ trợ có
hiệu quả để giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ lương hưu, trợ
cấp BhXh đảm bảo chính xác, kịp thời.

Tuy nhiên ngành vẫn còn gặp không ít khó khăn như ý
thức chấp hành pháp luật về BhXh, BhyT, BhTN của một
bộ phận người sử dụng lao động chưa cao. Ông Nguyễn Khắc
Tuấn, Giám đốc BhXh tỉnh Đắk Nông chia sẻ thêm: “Các khó
khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến
do việc tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp (DN) chưa
cao. hiểu biết của người dân về tính ưu việt của chính sách
BhXh, BhyT còn hạn chế. Đời sống người dân còn gặp
nhiều khó khăn, mức thu nhập của đại bộ phận lao động tự do
thấp, không ổn định nên không có điều kiện tham gia BhXh
tự nguyện. Để tháo gỡ tình trạng này, ngành đã nghiên cứu,
đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền
phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối
tượng, từng địa phương, nhất là nhóm đối tượng là nông dân,
lao động khu vực phi chính thức. Ngành cũng tổ chức các đợt
kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm

nộp, chây ì không đóng BhXh, BhyT kéo dài và các trường
hợp gian lận làm hồ sơ giả để hưởng chế độ BhXh, BhyT”.

Xây dựng cơ quan BHXH hiện đại, chuyên nghiệp 
Trong năm 2020, tỉnh cố gắng phấn đấu đạt trên 90%

người dân tham gia BhyT để tiến tới BhyT toàn dân
theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, BhXh tự
nguyện tỉnh là 12%, mức độ hài lòng của người dân là
85%, thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Phấn đấu năm
2025 mức độ hài lòng của người dân là 95%, huy động
thêm 14,1% người lao động tham gia BhXh, phấn đấu
trên 95% dân số tham gia BhyT. Để thực hiện tốt nhiệm
vụ này và khắc phục phần nào các khó khăn, vướng mắc
thời gian qua, , ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết BhXh
Đắk Nông sẽ tham mưu Tỉnh ủy, hDND, uBND tỉnh Đắk
Nông ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong
công tác phát triển đối tượng tham gia. Trong đó quy
định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị có
liên quan. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 21-
NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành,
thanh tra đột xuất tại các đơn vị vi phạm pháp luật
BhXh, BhyT. Đồng thời, BhXh tỉnh tiếp tục đề ra các
giải pháp hữu hiệu nhất trong phát triển đối tượng, mở
rộng diện bao phủ BhXh, phát triển số lao động tham gia
BhXh khu vực phi chính thức trong ngắn hạn và dài hạn. 

Ngành sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành
chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần
mềm nghiệp vụ của ngành; thực hiện dịch vụ công trực
tuyến trên tất cả các lĩnh vực BhXh, BhTN. Nâng cao ý
thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động của ngành nhằm hướng tới xây dựng
cơ quan BhXh hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới sự hài
lòng của người dân và DN. n

Bhxh đắk nônG

Vì sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp

POTENTIAL - DAK NONG PROVINCE

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm
xã hội (BhXh), bảo hiểm y tế (BhyT) trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông đã có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người tham gia BhXh,
BhyT không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng nhằm hiện
thực hóa mục tiêu bao phủ BhXh, BhyT toàn dân.

đức BìnH
Ông nguyễn Khắc Tuấn, 

Giám đốc BHXH tỉnh Đắk nông

52 ViEtNam BUsiNEss ForUm APRIL 1-14, 2020



www.vccinews.com  53

trường CĐCĐ Đắk Nông là
trường cao đẳng đầu tiên được
thành lập tại tỉnh Đắk Nông, ông có
cho rằng đây không chỉ là “dấu ấn”
của ngành mà còn là niềm mong đợi
của người dân tỉnh nhà?

Cuối tháng 8/2018, Trường được
uBND tỉnh công bố quyết định thành
lập và bắt đầu đi vào hoạt động; tháng
4/2019, Trường đã được Tổng cục
Giáo dục Nghề nghiệp cấp phép hoạt
động 4 mã ngành cao đẳng và 7 mã
ngành trung cấp. Trong khi các trường
khác đã tuyển sinh từ đầu năm 2019,
thì trường này đến tháng 4/2019, khi
có giấy phép mới chính thức tuyển
sinh. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký
vượt chỉ tiêu đề ra, buộc Nhà trường
phải xét, tuyển chọn. Điều đó cũng
thấy được sự tin tưởng, chờ đợi và kỳ
vọng của nhân dân về một ngôi trường
cao đẳng ở địa phương. Trong năm
2019, Trường đã tổ chức thành công
ngày hội việc làm và kết nối doanh
nghiệp. học sinh, sinh viên của Nhà
trường sau tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ
hội để lựa chọn việc làm, và hiện nay,
hơn 400 học sinh, sinh viên chính quy
đã có các doanh nghiệp đặt hàng đầu
ra. Trường may mắn có cơ hội được
liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo
dục đại học đào tạo đến trình độ thạc
sĩ. hiện nay đã có các lớp đại học và
thạc sĩ học tại đây.

Yêu cầu về nguồn nhân lực có
trình độ và tâm huyết với nghề ở các
doanh nghiệp ngày một tăng. Vậy
trường đã chú trọng đến vấn đề
“chất” và “lượng” như thế nào?

Trong tất cả các nguồn lực thì
nhân lực đóng vai trò quyết định. Do
đó, ngay từ ngày thành lập, Nhà
trường đã sớm xây dựng “Đề án vị trí
việc làm”. Tham mưu cho các cấp có
thẩm quyền chỉ điều chuyển về
Trường những nhân sự phù hợp với đề
án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Trong năm qua, Nhà trường đã tổ
chức rất nhiều khóa đào tạo, bồi

dưỡng cho cán bộ, giảng viên, đặc biệt
là kết hợp với trung tâm đào tạo quản
lý tiên tiến TCAM, đơn vị thực hiện dự
án VSEP do Canada tài trợ, hay kết
hợp với Trường Đại học (Đh) Sư
phạm TP.hồ Chí Minh… Đơn vị đã
được kết nạp vào hiệp hội CĐCĐ Việt
Nam, hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp
và Nghề công tác xã hội. 

Để bám sát yêu cầu về thị trường
nguồn lao động, Trường cũng đã chủ
động mời các doanh nghiệp tham gia
quá trình lựa chọn, biên soạn chương
trình, giáo trình đào tạo và tham gia
giảng dạy. Ký kết với các doanh nghiệp
trong công tác phối hợp hướng dẫn
học sinh, sinh viên thực hành, thực
tập. Đơn vị cũng liên kết đào tạo với
các trường có uy tín và ngành thế
mạnh như: Ngành QLDĐ đang phối
hợp với Đh Nông Lâm TP.hồ Chí
Minh; ngành TCNh, QLC phối hợp
với Đh Kinh tế TP.hồ Chí Minh; y tế
Công cộng thì phối hợp với Đh y
dược, Đh huế…

Vậy công tác tuyển sinh năm
2020 đã được chuẩn bị như thế nào,
thưa ông?

Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ các
thông tin cần thiết liên quan đến chỉ
tiêu, ngành nghề, phương thức và thời
gian tuyển sinh; Nhà trường cũng cung
cấp thông tin về điều kiện, chế độ
chính sách mà người học được hưởng.
Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-
19 hiện nay, Nhà trường cũng đã chú
trọng vào công tác truyền thông và
thông tin tuyển sinh trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Đồng thời,
liên kết với các trường để thực hiện
công tác tư vấn tuyển sinh, thông qua
đó định hướng nghề nghiệp cho các
em học sinh để phù hợp với sở thích,
năng lực, nhu cầu của thị trường,…
Đơn vị luôn đề cao việc kết hợp cùng
các cán bộ hội, đoàn thể của chính
quyền địa phương nhằm tuyên truyền
về hoạt động của Trường, cung cấp các
thông tin về ngành nghề đào tạo, nhu

TrườnG CAO đẳnG CộnG đồnG đắk nônG

Vững bước đi lên từ 
tâm huyết và trí tuệ tập thể

“Mục tiêu của Trường là
đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao. Cứ học

tập tốt, say mê công
việc, bản lĩnh và tự tin

về tri thức, xây dựng tốt
kỹ năng cho mình và có

thái độ nghiêm túc
trong công việc, các em

sẽ có việc làm”- ông
Nguyễn Hữu lành,
hiệu trưởng Trường
Cao đẳng cộng đồng

(CĐCĐ) Đắk Nông đã
từng nhấn mạnh. Để

hiểu rõ hơn những tâm
huyết cũng như những
đóng góp của Trường
trong thời gian qua,
phóng viên Vietnam

Business forum đã có
cuộc trò chuyện cùng

ông Nguyễn hữu Lành.
duy anh thực hiện.

F



cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; đồng thời rà soát lao động
chưa qua đào tạo của địa phương có nhu cầu học nghề… 

Nhân đây ông có điều gì muốn chia sẻ?
Vì là trường cao đẳng công lập duy nhất của tỉnh tại thời

điểm hiện nay nên Trường may mắn khi luôn nhận được sự
quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương. Tuy
nhiên, hiện nay, Nhà trường vẫn đang gặp khó khăn về nhân
lực, vật lực và tài lực. Song, những  khó khăn và thách thức
đó là điều kiện “cần và đủ” để đơn vị “tôi luyện” và tự tin trở
thành cơ sở đào tạo có chất lượng và uy tín ở khu vực Tây
Nguyên trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh những hướng đi
đã thực thi, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai những bước đi
mới đầy tính quyết liệt và hiệu quả cao. Cụ thể, thành lập các
đơn vị liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ
chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với
đào tạo. Đề cao “chất” và “lượng” trong đội ngũ nguồn nhân
lực, với chế độ đãi ngộ cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài của
Nhà trường và cán bộ. Đặc biệt, luôn bám sát phương châm
lựa chọn ngành, nghề đào tạo phù hợp với địa phương và
chủ động xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở tiêu
chuẩn nghề quốc gia, triển khai áp dụng các chương trình
chuyển giao từ nước ngoài một cách phù hợp. Sử dụng tự
chủ nguồn tài chính được giao theo cơ chế công khai - minh
bạch - hiệu quả. Để theo kịp thời đại công nghệ số hiện nay,
Trường đã chú trọng vào ứng dụng công nghệ thông qua xây
dựng cơ sở dữ liệu về đào tạo và sử dụng lao động.

Dự báo rằng nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực cho sự
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như nước nhà sẽ ngày
càng tăng. Vì vậy, Trường luôn tự mình nhận thức được rằng
sự hình thành và phát triển của đơn vị có một vai trò quan
trọng. Cùng với năng lực, tâm huyết của cán bộ, giảng viên,
Trường CĐCĐ Đắk Nông tin tưởng rằng sẽ là điểm “hút”,  là
sự lựa chọn đáng tin cậy của thế hệ nguồn nhân lực trẻ -
những chủ nhân tương lai của đất nước.

trân trọng cảm ơn ông!
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Hiện nay, Nhà trường có hơn 400
học sinh, sinh viên chính quy. Năm
2020, Trường tuyển sinh 390 chỉ
tiêu, trong đó, hệ trung cấp là 250
học sinh, hệ cao đẳng là 140 sinh
viên; với các ngành, nghề như: Bảo
vệ thực vật, cắt gọt kim loại, công
nghệ ô tô, công nghệ thông tin, công
tác xã hội, điện công nghiệp và thú
y. Dự kiến cũng trong năm 2020,
Nhà trường mở thêm 5 ngành mới:
Điều dưỡng, hướng dẫn viên du
lịch, may công nghiệp, quản lý
nhà hàng và quản lý khách sạn.

Ông có thể giới thiệu
về những tiềm năng,

lợi thế của Gia Nghĩa
cũng như cơ hội
phát triển của các
nhà đầu tư?

Gia Nghĩa có
những tiềm năng
vẫn còn đang “bỏ

ngỏ”. Để khai thác
tối đa những lợi thế

đó không phải ngày
một ngày hai, hay trên

những lý thuyết suông mà
cần có những chính sách cụ thể,

nhất quán cùng với sự quyết tâm của toàn chính quyền và
toàn dân TP. Phải thấy rằng Gia Nghĩa đang đứng trước
nhiều cơ hội lớn, khi có vị trí thuận lợi để tăng cường các
mối quan hệ hợp tác đầu tư phát triển như cách TP.Buôn
Ma Thuột 120 km về phía Đông Bắc, cách TP.hồ Chí
Minh 235 km về phía Tây-Nam, QL 14 nối TP.Gia Nghĩa
với cả nước, QL 28 nối TP.Gia Nghĩa với tỉnh Lâm Đồng
và các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như Ninh
Thuận, Bình Thuận… Với nhiều danh thắng, điều kiện
thiên nhiên luôn ôn hòa quanh năm, trong tương lai sẽ gắn
kết với các tuyến du lịch phía Nam của tỉnh Đắk Lắk, Bình
Thuận, Lâm Đồng và TP.hồ Chí Minh tạo nên hành trình
du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Kéo
theo đó là cơ hội để phát triển ngành thương mại - dịch vụ
với nhiều dự án đang kêu gọi đầu tư xây dựng như: Khu đô
thị mới bờ đồng hồ Gia Nghĩa, Khu du lịch sinh thái văn
hóa kết hợp vui chơi giải trí Liêng Nung, Khu du lịch sinh
thái hồ Đắk R'tih… TP còn có một số sản phẩm nông, lâm

Thành phố GiA nGhĩA

Đô thị xanh
trong tương lai
Ngày 01/01/2020, Gia Nghĩa được công
nhận là thành phố (TP) thuộc tỉnh Đắk
Nông - đây là sự kiện trọng đại, là niềm
tự hào và cũng là động lực để Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân của TP nói
riêng, tỉnh nói chung tiếp tục vươn lên
chinh phục những tầm cao mới. Sau đây
là nội dung cuộc phỏng vấn của
Vietnam Business forum với ông 
trần Đình Ninh, Chủ tịch uBND
TP.Gia Nghĩa. Hàn lương thực hiện.

F
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nghiệp có lợi thế như cà phê, hạt điều,
cao su, nguyên liệu giấy... Thêm vào
đó, nơi đây có lực lượng lao động dồi
dào sẽ tham gia tích cực vào hoạt động
sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản,
xây dựng, lao động công nghiệp và
dịch vụ. 

Trong thời gian tới TP sẽ tiếp tục
phát triển kinh tế nhanh và bền vững,
sớm đưa thương mại - dịch vụ và du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
của địa phương. Tăng cường mối liên
kết giữa “4 nhà” thông qua các hợp
đồng kinh tế đảm bảo đầu ra ổn định
cho sản phẩm nông nghiệp. Bám sát
phương châm là khi nhắc đến nông
nghiệp Gia Nghĩa thì người tiêu dùng
yên tâm bởi các sản phẩm sạch như
rau, các loại trái cây đặc sản bơ, sầu
riêng, măng cụt, ổi,... Thực hiện tốt
các hoạt động tài chính, tăng cường
các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng,
xây dựng TP.Gia Nghĩa theo hướng
thông minh.

thời gian qua, thành phố đã có
những nỗ lực gì trong công tác cải
cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước,
thưa ông?

Để đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát
triển của doanh nghiệp (DN), người dân, TP đã nỗ lực đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công
tác quản lý nhà nước. Cụ thể đã và đang hướng đến việc
xây dựng môi trường làm việc ứng dụng CNTT trong hoạt
động hành chính thông qua các hệ thống phần mềm quản
lý văn bản, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
(TThC), email công vụ, chữ ký số, dịch vụ công trực
tuyến... Kết quả đến nay, trên 90% văn bản chỉ đạo điều
hành của uBND TP đều sử dụng chữ ký số và đóng dấu
chứng thư điện tử; tất cả quá trình giải quyết TThC của tổ
chức công dân được công khai, minh bạch trên hệ thống
dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Bên cạnh đó, uBND TP đang tích cực phối hợp với các
cơ quan chức năng có thẩm quyền để xây dựng các hệ

thống cơ sở dữ liệu chuyên
ngành, thực hiện số hóa các dữ
liệu chuyên ngành ở các lĩnh
vực hộ tịch, đất đai... Từng bước
nâng cao thái độ phục vụ, văn
hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ,
công chức, cải tiến lề lối làm
việc, khắc phục tình trạng đùn
đẩy, né tránh trách nhiệm trong
giải quyết công việc.

Cùng với việc cải cách
ttHC theo hướng công khai -
minh bạch - hiệu quả, tP có
những giải pháp gì nhằm
tăng sức hút đầu tư? 

Chính quyền TP chú trọng
phát triển hệ thống hạ tầng đô

thị, nâng cao đời sống người dân để thu
hút đầu tư hiệu quả, do đó bám sát tiêu
chí phát triển Gia Nghĩa theo hướng đô
thị “hiện đại - Xanh - Sạch - Đẹp”. hiện
tốc độ tăng trưởng kinh tế TP đạt
19,26%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn
886.3 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất ước
đạt 12.380 tỷ đồng/năm; cơ cấu kinh tế:
công nghiệp - xây dựng chiếm 37,04%;
thương mại - dịch vụ chiếm 50,88%;
nông, lâm nghiệp còn lại 12,83%... hàng
năm có 100.000 lượt khách đến TP tham
quan, lưu trú, du lịch.

Thành công trên là động lực quan
trọng và là minh chứng Gia Nghĩa có
nhiều lợi thế, là điểm đến xứng đáng
để nhà đầu tư tin tưởng, đặt kỳ vọng
vào. TP đã đề ra nhiều chính sách hiệu
quả, cụ thể như chính sách khuyến
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho
các DN, mọi thành phần kinh tế tham
gia đầu tư, kinh doanh ở tất cả các lĩnh
vực Nhà nước không cấm trong ngành
thương mại - dịch vụ, du lịch. Cải
thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải
cách hành chính, chú trọng xử lý các
điểm tắc nghẽn liên quan đến lĩnh vực

đất đai, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường,... trong
quá trình triển khai dự án của nhà đầu tư. Đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực thương mại, dịch vụ, du lịch có kiến
thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh hiện đại, chuyên
nghiệp, theo kịp yêu cầu phát triển của thương mại trong
nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Việc không ngừng đưa ra những giải pháp thiết thực
vừa mang tính chiến lược vừa phù hợp với thực tế, khai
thác tốt nhất tiềm năng của Gia Nghĩa gắn với bảo tồn và
phát triển các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc
Tây Nguyên sẽ góp phần quy hoạch TP.Gia Nghĩa một
cách bài bản, khoa học, khắc phục những hạn chế để phát
triển đô thị với một tầm nhìn chiến lược bền vững. Đó
cũng luôn là những tiền đề quan trọng để Gia Nghĩa tự
tin đồng hành, đóng góp vào việc nâng cao Chỉ số năng
lực cạnh tranh của tỉnh nhà.

trân trọng cảm ơn ông!

Tất cả các nội dung về cải
cách TTHC luôn được địa
phương quan tâm, chỉ đạo

thực hiện đồng bộ. Đến
nay, 100% TTHC được

đưa vào giải quyết theo cơ
chế một cửa, một cửa liên
thông. TP từng bước áp
dụng Hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 (ISO)

trong hoạt động của các
cơ quan hành chính Nhà
nước; đã cắt giảm 20%

thời hạn giải quyết TTHC
cho tổ chức, công dân.
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Không ngừng nỗ lực
Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền

và nhân dân huyện Đắk Song đã đoàn kết,
thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách
thức. Ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ tịch
uBND huyện Đắk Song cho biết: “Đảng bộ
huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt “3 tập trung”
là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao (CNC), xây dựng đồng bộ kết cấu nông
thôn và giảm nghèo bền vững; gắn với “4 đột
phá” là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy
hoạch thu hút đầu tư phát triển vùng nông
nghiệp CNC; đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng, đầu tư phát triển du lịch”.

Năm 2019, trong 30 chỉ tiêu tại Nghị
quyết (NQ) số 24/NQ-hĐND thì cơ bản đã
đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, có 11/30 chỉ tiêu
vượt NQ, chiếm tỷ lệ 36,7%; có 15/30 chỉ tiêu
đạt so với NQ, chiếm 50%; có 4 chỉ tiêu
không đạt so với NQ, chiếm 13%. Nếu như
năm 2015 tỷ lệ nông nghiệp là 69%; công
nghiệp - xây dựng (CN-XD) 18%; thương
mại - dịch vụ (TM-DV) là 13% thì đến năm
2019, tỷ trọng nông lâm nghiệp chỉ còn 61%,
tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây
dựng, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình
quân đầu người từ 33 triệu/người/năm đến
nay lên đến 44 triệu đồng/người/năm. Tổng
thu ngân sách nhà nước tăng từ 67,2 tỷ đồng
lên đến 106,1 tỷ đồng, tăng 157%; tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 14,2% nay còn 6,11%. huyện
đã ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy văn
hóa dân tộc kết hợp với khai thác tiềm năng,
lợi thế về du lịch như: Khu bảo tồn thiên
nhiên Nâm Nung, Thác Lưu Ly; Thác Bảy
tầng, Suối khoáng Đăk Mol… Một kết quả
nổi bật đáng ghi nhận nhất đó là huyện đã
xây dựng thành công 2 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (NTM) là xã Nam Bình và Thuận
hạnh, nâng số xã về đích NTM là 3 xã và
bình quân mỗi xã đạt 16,25 tiêu chí. 

Phát huy những thành quả đã đạt được,
trong năm 2020 này, huyện xác định sẽ tiếp
tục thực hiện đẩy nhanh tăng trưởng gắn với
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình
tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng
và sức cạnh tranh của hàng hóa. Triển khai
đồng bộ các chính sách của Trung ương, của
tỉnh; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công
trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc
đẩy phát triển KT - Xh. Thực hiện tốt các
mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi
trường và cải thiện đời sống nhân dân. Tập

trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền
vững, phát huy thế mạnh tiềm năng, lợi thế
cạnh tranh, kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển
năng lượng tái tạo (điện gió, điện năng lượng
mặt trời…). Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng nông lâm nghiệp chiếm
55,8%, CN - XD chiếm 23,2%, TM - DV
chiếm 21%. Phấn đấu thu ngân sách đạt trên
122 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người
trên 45 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn dưới 5,6%; xây dựng xã
Thuận hà đạt chuẩn NTM và phấn đấu bình
quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí.

Chú trọng cải cách thủ tục 
hành chính

Xác định tầm quan trọng của công tác cải
cách thủ tục hành chính (TThC), địa phương
đã thực thi nhiều giải pháp hiệu quả như rà
soát, đánh giá và đơn giản hóa TThC góp
phần giảm chi phí, thời gian cho tổ chức và cá
nhân, thuận tiện cho cán bộ thực hiện tốt
nhiệm vụ. hiện 100% cơ quan đơn vị áp dụng
rất tốt công nghệ thông tin; 100% văn bản
được giao dịch qua phần mềm quản lý văn
bản; 100% hồ sơ, TThC được tiếp nhận và
giải quyết qua hệ thống một cửa, một cửa điện
tử. huyện chỉ đạo uBND các xã, thị trấn,
phòng ban chức năng đẩy mạnh công tác
tuyên truyền đến các công ty,doanh nghiệp,
người dân về thực hiện giao dịch trực tuyến;
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát cập
nhật danh mục hồ sơ tiếp nhận hệ thống dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; triển
khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 đạt kết quả cao. 

Về vấn đề trên, ông Thanh nhấn mạnh:
“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức từ năng lực - tinh thần trách nhiệm -
đạo đức công vụ là một yếu tố then chốt
trong việc cải cách hành chính nói chung
và cải cách TThC nói riêng. Theo đó, công
tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn là không thể lơ là,
đi liền với thực hiện cơ chế khen - thưởng
đúng người, đúng việc”.

Bên cạnh đó, huyện Đắk Song có điều
kiện tự nhiên khá phù hợp để phát triển
nông lâm nghiệp, đặc biệt các cây trồng thế
mạnh như cà phê, hồ tiêu, rau màu… Do đó,

Huyện ĐắK SonG

Hiện đại hóa ngành nông nghiệp 
để tăng sức cạnh tranh

Xuất phát điểm là
huyện nghèo của

tỉnh Đắk Nông,
chuyên canh tác các

cây công nghiệp
hàng năm, cây công

nghiệp lâu năm...
qua hơn 19 năm

thành lập, huyện Đắk
Song đã dần trưởng

thành và gặt hái
nhiều kết quả trên

mọi lĩnh vực. 

BícH HạnH

(xem tiếp trang 61)

Ông nguyễn Xuân Thanh, 
Chủ tịch uBnD huyện Đắk Song
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trong 5 năm qua đã cho thấy
sự thay đổi rất lớn về bộ mặt kinh
tế - xã hội (Kt-XH) của huyện,
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn? 

Năm 2019, tình hình KT-Xh
huyện đã đạt được những thành tựu
phát triển tích cực, trong 22 nhóm
chỉ tiêu cơ bản thì có 19 nhóm chỉ
tiêu đạt và vượt mức kế hoạch
(Kh). Tổng giá trị sản xuất (GTSX)
đạt hơn 8.556 tỷ đồng (đạt 100%
Kh); thu ngân sách nhà nước đạt
gần 125 tỷ đồng (đạt 131% Kh); vận
động nhân dân thực hiện bê tông
hóa 30 km đường giao thông nông
thôn (đạt 200% Kh)…

Mục tiêu 2020 huyện cũng có
những “đòi hỏi” cao hơn bởi đây là
năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII
và kế hoạch phát triển KT - Xh 5
năm (2016-2020). Tất cả định hướng
và mục tiêu trong năm 2020 này đều
dựa trên cơ sở tận dụng lợi thế cũng
như phát huy những thành quả đạt
được trong giai đoạn trước đó. Cụ
thể, sẽ hướng đến GTSX (theo giá
hiện hành) đạt hơn 9.511 tỷ đồng; cơ
cấu nền kinh tế: nông - lâm - ngư
nghiệp chiếm 51,63%; công nghiệp -
xây dựng chiếm 21,04%; thương mại
- dịch vụ chiếm 27,34%. Thu nhập
bình quân đầu người đạt 50 triệu
đồng/năm; phấn đấu có thêm 1-2 xã
đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Công tác  cải cách thủ tục hành
chính  đã được huyện nhà chú trọng ra sao?

huyện Krông Nô đã và đang nỗ lực tạo bước chuyển biến
tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải
quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu của các tổ chức và công dân trên cơ sở thực hiện cơ chế
“một cửa”, “một cửa liên thông”.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng
đúng với phương châm công khai, minh bạch, hiệu quả.
Nhờ những hướng đi đúng đắn này mà trong năm 2018,
huyện đứng thứ 6, còn năm 2019 huyện đứng thứ 4 trên
bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CChC.
hiện có 39 thủ tục đã được rút ngắn, điển hình như đăng ký
kinh doanh, thủ tục đăng ký thế chấp… 

Kinh tế huyện Krông Nô chủ yếu vẫn dựa vào nguồn
thu nông sản, vậy huyện đã có những giải pháp gì để từng
bước cải thiện đời sống người dân? 

Nông nghiệp là ngành mũi nhọn của huyện, trong đó

huyện xác định sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao là bước đột
phá. huyện tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ nhằm tăng năng
suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi,
nâng cao khả năng cạnh tranh, bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chú
trọng các hình thức hợp tác, liên kết
sản xuất, tiêu thụ nông sản theo
chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu
thụ trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, phát triển nông nghiệp
gắn với du lịch và chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) phù hợp với
định hướng của huyện. Đẩy mạnh đổi
mới và phát triển các hợp tác xã nông
nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới
việc tổ chức sản xuất nông sản hàng
hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo
gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện
chuyển mạnh lao động nông nghiệp
sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ
và ngành nghề nông thôn. Khuyến
khích, mời gọi các tổ chức, cá nhân
đầu tư phát triển sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát
triển nhà máy chế biến các sản phẩm
nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng.
hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh đăng
ký xây dựng nhãn hiệu hàng hóa tập
thể, chỉ dẫn địa lý, tem truy xuất
nguồn gốc cho các sản phẩm nông
nghiệp đặc trưng của huyện (như  cà
phê, hồ tiêu, bơ, lúa gạo...).

Huyện đã có những nỗ lực như
thế nào nhằm tăng cường thu hút

đầu tư, thúc đẩy phát triển Kt-XH?
Khi nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế thì việc

thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển
KT - Xh và tạo việc làm cho người lao động. Vì vậy, huyện đã
chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp,
cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đẩy mạnh
công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực
thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao, tiểu thủ công
nghiệp, thương mại- dịch vụ - du lịch... 

uBND huyện cũng đã ban hành nhiều Kế hoạch, Chương
trình về triển khai Đề án PCI giai đoạn 2016-2020. Theo đó,
huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực
hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. huyện Krông Nô
dù còn nghèo khó, nhưng nơi đây là vùng đất hiền hòa, sẽ là điểm
đến để các nhà đầu tư đặt niềm tin vào. hy vọng trong tương lai,
nơi đây không chỉ là sự lựa chọn đáng tin cậy mà còn là quê
hương thứ hai của nhiều người tìm đến an cư và lập nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!

Krông Nô không có nhiều lợi
thế lớn, đặc biệt là không

nằm trên tuyến giao thông
quan trọng nào của tỉnh.
Song với tinh thần không
ngại vượt khó, huyện vẫn

từng ngày nỗ lực thay đổi bộ
mặt theo chiều hướng tích
cực. Phóng viên Vietnam

Business forum đã có cuộc
trò chuyện cùng ông Ngô

Xuân Đông, Chủ tịch uBND
huyện Krông Nô.

Huyện KrÔnG nÔ

Quyết tâm tạo diện mạo mới
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Chuyển biến tích cực
Tự hào về những thành quả huyện

Đắk Glong đạt được, ông Vũ Tá Long -
Chủ tịch uBND huyện chia sẻ: “Năm
2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn,
thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ
đạo của tỉnh và sự đoàn kết thống nhất
của cấp ủy, chính quyền địa phương, Đắk
Glong đã đạt được những kết quả hết sức
khả quan. Đã thực hiện 17/18 nhóm chỉ
tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (đạt
94,4%); nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng
khá (14,3%); tổng thu ngân sách được
198,7 tỷ đồng, trong đó phần thu của
huyện đạt 146,82% kế hoạch”. Không
những vậy, hạ tầng kinh tế - xã hội được
cải thiện; phương thức sản xuất có nhiều
thay đổi theo hướng tiến bộ, bộ mặt
nông thôn có nhiều thay đổi. Các chính
sách an sinh xã hội được quan tâm thực
hiện; công tác chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân được tăng cường, quốc phòng
an ninh được giữ vững. Đặc biệt, tỷ lệ hộ
nghèo trong năm đã giảm 8,9% so với
năm 2018 (vượt chỉ tiêu Nghị quyết).

Với phương châm lấy thành công đạt
được làm tiền đề cho những năm sau,
năm 2020, huyện sẽ tiếp tục tập trung các
giải pháp gắn với chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

theo hướng nâng cao chất lượng và sức
cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện tốt các mô
hình sản xuất NN, chú trọng chuyển đổi
cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa
học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh sản
xuất theo hướng NN ứng dụng công
nghệ cao... Tiếp tục huy động các nguồn
lực xã hội, lồng ghép các chương trình
mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn hỗ trợ
để xây dựng NTM; cụ thể trong năm
2020, hỗ trợ xã Quảng Khê dần trở thành
xã đạt chuẩn NTM. Nâng cao năng lực,
hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực
quản lý đất đai, xây dựng, khoáng sản,
quy hoạch và bảo vệ môi trường. Thực
hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ
chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu
lại đội ngũ công chức, viên chức.

Đặc biệt, Đắk Glong xác định cải cách
thủ tục hành chính (TThC) là nhiệm vụ
chủ chốt để thu hút đầu tư hiệu quả.
huyện đã công khai, niêm yết 348 bộ
TThC mức 2,3,4 và cấp xã đã công khai,
niêm yết 150 bộ TThC để người dân và
doanh nghiệp (DN) biết, thực hiện. Ông
Long cho biết thêm: “Địa phương cũng
đã tiến hành rà soát các TThC còn rườm
rà, hoặc không phù hợp để tiến hành cắt
giảm theo thẩm quyền, tạo điều kiện tốt
nhất cho người dân và DN khi thực hiện
giải quyết TThC. Thực hiện nghiêm việc
xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết trễ
hạn TThC. Triển khai và đưa vào áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại các phòng, ban, đơn vị và
uBND các xã”.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN
Đắk Glong là huyện có nhiều thế

mạnh về phát triển NN với những sản
phẩm NN hàng hóa có giá trị cao như: cà
phê, hồ tiêu, cây ăn quả. Để nâng cao giá
trị gia tăng cho các cây trồng, nâng cao
thu nhập cho người nông dân, huyện đã
có những nỗ lực quan trọng trên cơ sở
“lấy dân làm gốc”. Đó là từng bước thực
hiện việc tái cơ cấu ngành NN, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như

uBnd huyện đắk GLOnG

tích cực chuyển dịch
cơ cấu kinh tế

Tuy nền kinh tế chủ
yếu dựa vào nông

nghiệp (NN) nhưng
Đắk Glong đang

chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng
tăng tỷ trọng công

nghiệp - thương mại
- dịch vụ với những

con số ấn tượng, qua
đó từng bước thay

diện mạo của huyện
theo hướng hiện đại.

Hàn LưƠng

Ông Vũ Tá Long, 
Chủ tịch uBnD huyện Đắk Glong

(xem tiếp trang 61)
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Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo 
Theo ông Phan Nhật Thanh - Chủ tịch uBND huyện

Đắk R'Lấp, bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo
cùng sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành và nhân dân đã
đưa huyện nhà vượt qua khó khăn, thách thức. Về kết quả
thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII
đề ra: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tăng hàng năm
khoảng 9,6%. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy
sản chiếm 43%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 24%;
ngành thương mại - dịch vụ chiếm 33% (kế hoạch: 42,1% -
26,9% - 31%). Đến nay trên địa bàn huyện có 19 hợp tác
xã (hTX) sản xuất nông nghiệp, 10 tổ hợp tác. Theo đó,
ngành nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh
tế và thu nhập của đại đa số nhân dân. Đặc biệt nếu so
sánh với các địa phương khác trong tỉnh thì huyện may
mắn khi có KCN Nhân Cơ, nhà máy Alumin Nhân Cơ,
nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đang được triển
khai… - là cơ hội để huyện nhà tận dụng những lợi thế
đang có nhằm phát triển và khẳng định mình.

Việc thực hiện tuyên truyền xây dựng NTM đem lại

nhiều hiệu quả, người dân ngày càng có ý thức trong việc
đóng góp xây dựng địa phương. Quan điểm xây dựng NTM
là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát
triển KT - Xh; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và
toàn xã hội; cấp ủy, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành tổ chức thực hiện, động viên tinh thần để
người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM.

Là địa phương được đánh giá khá năng nổ trong việc
thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Chính
phủ về công tác cải cách hành chính (CChC), ông Thanh
tự hào nói: “Thời gian qua, công tác này đã được huyện
quyết liệt triển khai và đã có nhiều chuyển biến về quy mô
và chất lượng. huyện xử lý sớm, xử lý dứt điểm giải quyết
hồ sơ trên cơ sở “lấy dân làm gốc” và luôn hạn chế tối đa
vấn đề trễ hẹn. Cụ thể, qua 5 năm thực hiện (2015-2020)
công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, đã có
11/11 xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế “một cửa liên
thông”. hàng tuần huyện cũng tổ chức họp giao ban để
tổng hợp báo cáo, thông qua đó lắng nghe và xử lý tốt
những tồn đọng, yếu kém. Với những hồ sơ chậm trễ đều
có những lý do khách quan, đặc biệt là trong lĩnh vực đất
đai, về vấn đề này huyện đã chủ động giải thích và nhận
được sự đồng lòng, thuận ý từ phía người dân. Trước
những thành công đạt được, thời gian tới Đắk R'Lấp sẽ
tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi
mới phương pháp, lề lối làm việc, đặc biệt là xác định rõ
trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện,
giám sát công tác CChC. Tăng cường ứng dụng hiệu quả
công nghệ thông tin vào hoạt động, tăng cường đối thoại,
gặp gỡ với người dân, doanh nghiệp (DN) để tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc. 

Chiến lược sáng suốt 
Thời gian tới, địa phương sẽ từng bước xây dựng kết

cấu hạ tầng địa phương ngày càng đồng bộ, hiện đại. Đây
cũng là cơ sở để đón đầu những làn sóng các nhà đầu tư
tại các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là tại TP hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước… Ông Thanh
chia sẻ thêm: “Đắk R’lấp mạnh về nông nghiệp, song thời
gian tới địa phương sẽ dần chuyển dịch cơ cấu ngành
sang hướng công nghiệp - dịch vụ-thương mại-nông
nghiệp, trở thành huyện NTM trong năm 2020, thành đô
thị loại III và đưa huyện lên thị xã vào giai đoạn 2024-
2025. Vì vậy, địa phương sẽ tập trung quy hoạch vào

Huyện ĐắK r'LấP

Hướng đến tầm vóc mới
Nằm phía Tây Nam của tỉnh Đắk Nông, có 25 đồng bào
dân tộc anh em sinh sống - huyện Đắk R'Lấp đang từng
ngày nỗ lực vươn lên, nắm bắt cơ hội để hướng đến tạo dựng
một tầm vóc mới, hiện đại và đầy nghĩa tình.

Ông Phan nhật Thanh, 
Chủ tịch uBnD huyện Đắk r'Lấp

F
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những vùng ưu tiên dựa theo nguyên tắc chi
tiết nhất, để xác định đâu là vùng quy hoạch
nông thôn, đâu là vùng quy hoạch hành
chính, đâu là vùng CCN… Trên cơ sở đó sẽ
huy động nguồn vốn đầu tư xã hội, đặc biệt
chú trọng thu hút những DN tập trung vào
ngành nông nghiệp công nghệ cao, chăn
nuôi theo hướng “xanh-sạch”… Sẽ phát
triển và nâng tầm nông nghiệp từ việc đẩy
mạnh phát triển sản xuất chế biến gắn liền
với tiêu thụ sản phẩm, điển hình là thu hút
vốn đầu tư vào xây dựng những nhà máy
chế biến nông sản như chế biến nước ép,
hoa quả sấy khô…”

Đặc biệt, ngành nông nghiệp cần có sự
liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà” (nhà nước -
nhà nông - nhà DN - nhà khoa học). Trong
đó, ông Thanh đặc biệt chú trọng đến người
đứng đầu hTX, đây là yếu tố chủ chốt để đề
ra những định hướng sáng suốt, thực hiện
tốt công tác đối nội đối ngoại - có như vậy
mới nâng cao giá trị cho đầu ra và đầu vào
của sản phẩm. Chính quyền địa phương
cũng cần phải có những chính sách hỗ trợ
tối đa cho DN và người dân bám sát phương
châm: “DN phát triển - nông dân thành
công”. hiện huyện cũng đang xin chủ
trương tỉnh thành lập cụm công nghiệp để
DN xây dựng nhà máy chế nông sản chế
biến tại đây bởi việc xây dựng cụm công
nghiệp tại huyện chính là tiền đề cơ bản để
huyện hỗ trợ người dân và DN.n

trong năm 2019 vừa qua, huyện
đã cho thấy sự thay đổi rất lớn về

diện mạo cơ sở hạ tầng, phát triển
kinh tế - xã hội, thưa ông?

Năm 2019 huyện đã có nhiều
thành công nổi bật, tăng trưởng
đều trên các mặt, cụ thể có nhóm
7 chỉ tiêu kinh tế, trong đó có 5

chỉ tiêu vượt với tổng giá trị sản
xuất vượt 1,61%, tổng mức hàng

hóa bán lẻ và dịch vụ vượt 8,81% kế
hoạch (Kh), thu ngân sách địa phương

vượt 18,1% Kh, chi ngân sách vượt 2,73%
Kh và tổng mức đầu tư vượt 4,81% Kh; 02 chỉ

tiêu đạt Kh là sản lượng lương thực và phát triển kinh tế hạ tầng… Tự
hào mà nói để có được thành công này cũng nhờ huyện nhà luôn nhận
được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp sở, ban, ngành trong hỗ trợ
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời không thể không nhắc đến sự
hỗ trợ, đóng góp nhiệt tình từ người dân và DN. 

Theo đó, trong năm 2020 này, Tuy Đức sẽ tiếp tục duy trì tốc độ phát
triển kinh tế đạt 11%. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
tái cơ cấu các ngành kinh tế, CChC, cải thiện môi trường đầu tư và năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa các chỉ tiêu
đã vượt kế hoạch năm 2019, khắc phục nguyên nhân không hoàn thành
các chỉ tiêu của năm trước.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC) đã được huyện nhà
chú trọng ra sao? Ông đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng
đầu trong công cuộc này?

Thời gian qua, uBND huyện Tuy Đức đã giao cho các phòng, ban,
ngành có liên quan chú trọng rà soát bộ TThC thuộc thẩm quyền giải
quyết của uBND huyện, kịp thời tìm ra những TThC còn rườm rà, mất
nhiều thời gian để tham mưu cho uBND tỉnh sửa đổi, đơn giản hóa và cắt

huyện Tuy đứC

Cải cách 
thực chất hơn
Tuy là huyện biên giới của tỉnh Đắk Nông gặp
nhiều khó khăn và thiếu thốn, nhưng qua hơn 13
năm thành lập (tháng 1/2007), đến nay Tuy Đức đã
nổi lên là địa phương có nhiều tiềm năng để phát
triển đa dạng nền kinh tế. hơn 90% dân số của
huyện sống bằng nghề nông, đó là những con
người sống phóng khoáng, luôn chung sức, chung
lòng vì mục tiêu lớn. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn
Hiệp, Chủ tịch uBND huyện Tuy Đức để hiểu rõ
hơn về vấn đề này. Đức Bình thực hiện.
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- các dự án, doanh nghiệp huyện kêu gọi và
hỗ trợ đầu tư đạt hiệu quả: 
+ Nhà máy đá Phú Tài 

(Hỗ trợ xây dựng tuyến đường giao thông) 
+ HTX Đồng Tiến 

(Hỗ trợ xây dựng tuyến đường giao thông) 
+ Dự án chợ xã Nhân Cơ (Công ty GIQ) 
+ Nhà máy điều Hồng Đức 
+ HTX Tiêu Đồng Thuận 
+ Nhà máy gạch không nung Đắk Nông 

(Công ty cổ phần công nghiệp Đắk Nông) 
+ Doanh nghiệp Toàn Hằng 
+ Trường tư thục Hai Bà Trưng 
+ Công ty cổ phần Tonkin Spices... 

- các dự án hạ tầng kêu gọi đầu tư: 
+ Chợ xã Đắk Sin 
+ Mỏ cát Hưng Bình 
+ Hạ tầng khu dân cư số 2, số 3 thị trấn 
Kiến Đức 
+ Hạ tầng khu phụ trợ tổ hợp Bauxit và nhôm 
+ Sản xuất chế biến hạt tiêu xuất khẩu 
+ Dự án chế biến rau quả, nước giải khát 
+ Dự án trồng dược liệu 
+ Dự án du lịch sinh thái thác năm tầng 
Đắk Sin



chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang
các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn;
trồng xen cà phê với các loại như sầu riêng,
bơ... hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân
theo hướng sản xuất NN sạch, từng bước áp
dụng công nghệ cao để dễ tìm đầu ra cho các
sản phẩm NN, nâng cao giá trị sản xuất trên
đơn vị diện tích. Đi liền với phát triển kinh tế
tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại
nông lâm nghiệp, từng bước tích cực tham gia
hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư
bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân; hỗ trợ
người dân xây dựng thương hiệu…

hiện Đắk Glong đang kêu gọi các dự án đầu
tư quần thể sân gôn resort, biệt thự nghỉ dưỡng
và giải trí cao cấp fLC Tà Đùng, dự án nông
trường chuyên canh trồng bơ ứng dụng công
nghệ cao T.Vita - Quảng Sơn và một số dự án
chăn nuôi… “Đắk Glong chú trọng đẩy mạnh
cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, tích cực hỗ trợ DN vừa
và nhỏ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tạo động
lực thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa
bàn huyện. Chúng tôi coi đây là tiền đề quan
trọng để Đắk Glong có thể thực sự “bắt kịp, đi
cùng, vượt lên” về đổi mới sáng tạo và phát
triển kinh tế trong thời kỳ cách mạng CN 4.0
này”, ông Long nói.n
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Đắk Song luôn cố gắng làm tốt công tác tập huấn, xây
dựng mô hình, hội thảo… để hướng dẫn người dân
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, như sử
dụng giống mới năng suất cao, phẩm chất tốt, áp
dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao
năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng
cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. hỗ trợ,
định hướng người dân sản xuất nông nghiệp theo
hướng sản xuất nông nghiệp tốt như VietGap,
GlobalGap, hữu cơ..., liên kết sản xuất theo chuỗi giá
trị. Đến nay huyện đã triển khai hỗ trợ xây dựng
chứng nhận VietGAP cho 5 ha rau, 10 ha bơ, 150 ha
hồ tiêu. Từng bước liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý,
nhà khoa học, nông dân, doanh nghiệp và hợp tác
xã... để đảm bảo nền sản xuất nông nghiệp hiện đại an
toàn theo chuỗi giá trị. 

Ông Thanh chia sẻ: “Mục tiêu của ngành nông
nghiệp huyện hiện nay là chuyển đổi theo hướng hiện
đại hóa và thương mại hóa, theo phương châm tăng giá
trị, giảm đầu vào, hình thành các chuỗi giá trị trong một
nền kinh tế nông nghiệp, đủ sức cạnh tranh khi hội
nhập. Vì vậy công tác thu hút đầu tư được chỉ đạo thực
hiện sát sao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các
doanh nghiệp tìm đến. Các dự án được ưu tiên chủ yếu
hiện nay là ngành chế biến nông sản, sản xuất năng
lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), chế biến và sản
xuất gỗ xuất khẩu. Đắk Song tự tin sẽ từng ngày vươn
lên mạnh mẽ, tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện,
bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.n

(tiếp trang 56)

(tiếp trang 58)

giảm thời gian giải quyết. hằng năm, Tuy Đức cũng đã chú trọng vào
các công tác trên trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, doanh
nghiệp, lao động, thương mại trong khu kinh tế... với tỷ lệ kiến nghị
cắt giảm trên 30% so với chi phí tuân thủ TThC hiện tại. Đồng thời
tập trung rà soát, triển khai rút ngắn tối thiểu 10% thời gian trong
quá trình giải quyết TThC so với thời hạn được pháp luật quy định.
100% hồ sơ của cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TThC và các dự
án đầu tư có sử dụng đất đều được tiếp nhận qua Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 100% cơ quan đăng ký hộ tịch đã
ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch trong đăng ký và quản lý
hộ tịch. Bên cạnh đó, Tuy Đức cũng đã triển khai tiếp nhận TThC
qua đường bưu điện và qua môi trường mạng ở mức độ 3, 4. Tiếp tục
chỉ đạo uBND cấp xã tổ chức đối thoại với nhân dân ít nhất 1
tháng/1 lần. huyện cũng luôn bám sát Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng
cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà
nước các cấp. Sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu là mấu chốt
tạo nên thành công trong quá trình cải cách hành chính.

Đâu là lợi thế để huyện phát triển toàn diện kinh tế - xã hội?
Là huyện có thế mạnh về phát triển nông nghiệp với những sản

phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao, tuy nhiên cuộc
sống của người nông dân còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, huyện
nhà xác định sẽ chú trọng vào 3 nội dung chính. Đó là, thực hiện tốt
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi có giá trị kinh tế và mức độ
thích nghi cao. Cụ thể đến năm 2025 ngành nông nghiệp huyện đặt ra
mục tiêu chuyển đổi khoảng 487ha đất trồng cà phê, hồ tiêu, cao su
kém hiệu quả sang các cây trồng khác phù hợp hơn, mang về năng suất
và hiệu quả kinh tế cao hơn như mắc ca, điều, các loại cây ăn trái và
các loại cây nông nghiệp ngắn ngày (rau xanh, khoai lang, khoai tây,
chanh dây...). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản và giảm chi phí sản
xuất; đi liền với vận động các hộ dân tích cực áp dụng cơ giới hóa và
đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt
vào sản xuất. Phát triển sản phẩm chủ lực theo hướng liên kết theo
chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm và đối mới, phát triển
các hợp tác xã trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào các sản phẩm
nông nghiệp chủ lực như: Chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo tiêu
chuẩn VietGap; chuỗi liên kết sản xuất hồ tiêu hữu cơ; chuỗi sản xuất
rau xanh, khoai lang an toàn; chuỗi sản xuất mắc ca và chuỗi chăn
nuôi bò thịt, heo thịt... hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tham gia các
chương trình xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; xây dựng hình
ảnh và chứng nhận cho một số sản phẩm chủ lực, có thế mạnh, khả
năng cạnh tranh đạt tiêu chuẩn VietGap, Globalgap, hữu cơ.

tại huyện tuy Đức công tác thu hút đầu tư những năm qua gặt
hái được những kết quả như thế nào, thưa ông?

hiện nay, trên địa bàn huyện có 101 DN, trong đó: Lĩnh vực
công nghiệp, chế biến, chế tạo có 8 DN, lĩnh vực khai khoáng có 03
DN, lĩnh vực xây dựng có 11 DN…  Năm 2019, thu ngân sách từ
nguồn đóng góp của các DN ước đạt 205,82 tỷ đồng, tăng 34,5% so
với Kh. Ngoài ra, hàng năm các DN còn đóng góp ủng hộ hàng tỷ
đồng để đồng hành cùng huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đặc biệt là hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng
nông thôn mới, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tết vì người nghèo và
nạn nhân chất độc da cam…

Với phương châm "Lấy sự hài lòng của người dân, DN là thước đo
hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp", do đó những yêu
cầu đặt ra trong CChC cũng phải mạnh mẽ, "nét" hơn và thực chất hơn
nữa. Đó là yêu cầu của Chính phủ và chắc chắn cũng là tâm niệm cũng
như mong muốn chính quyền, của người dân, DN tại huyện nhà.

trân trọng cảm ơn ông!
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huyện Cư JÚT 

Vững vàng trên 
hành trình phát triển
“Cư” là rừng và “jút” là trúc - huyện Cư jút, vùng đất cao
nguyên này đang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, nhưng vẫn
giữ được nét đẹp yên bình vốn có. Tự hào vì những hành trình Cư
jút đã đi qua, ông Nghiêm Hồng Quang, Phó Chủ tịch uBND huyện đã có
cuộc chia sẻ thân tình cùng phóng viên Vietnam Business forum. Hàn lương thực hiện.

Ông có thể cho biết những thành công nổi bật mà
huyện đã gặt hái được trong năm 2019?

Năm 2019 là năm bản lề, năm nước rút thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội (KT - Xh) 5 năm (2016-2020). Ngay
từ đầu năm uBND huyện đã tập trung vào những nhiệm vụ,
giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT
- Xh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời ban
hành các chương trình hành động, văn bản chỉ đạo cụ thể,
tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động trong thực
hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả
các lĩnh vực, đưa KT - Xh của huyện tiếp tục ổn định và đạt
mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, GRDP (giá 2010)
9,2%, khu vực công nghiệp - xây dựng 13,9% (Nghị quyết
12%); khu vực thương mại - dịch vụ 7,2%; khu vực nông, lâm,
ngư nghiệp 5,6%; thu nhập bình quân đầu người 44 triệu
đồng/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến bộ trên
nhiều mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn
định và từng bước được cải thiện. Các xã phấn đấu giữ vững
các tiêu chí đã đạt được và đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên trong
công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM).
Riêng xã Đăk Wil hoàn thành 19/19 tiêu
chí, lũy kế có 4/7 xã đạt tiêu chí NTM; xây
dựng 01 khu dân cư kiểu mẫu (thôn 7, xã
Tâm Thắng). Bình quân các xã đạt 16,5 tiêu
chí, tăng 8,4 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. 

Chắc chắn trong mọi công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội, huyện luôn từng
bước bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cải cách
thủ tục hành chính, thưa ông?

hàng năm uBND huyện đã ban hành kế
hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành
chính (CChC) nhà nước huyện Cư jút. Theo
Báo cáo kết quả CChC năm 2019 có 6/6
nhiệm vụ của CChC huyện đều cơ bản đạt
khá. Trong đó, công tác cải cách thủ tục
hành chính tiếp tục đạt kết quả tốt, tỷ lệ hồ
sơ giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử
đạt 99,5% được giải quyết đúng trước hạn;
hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn (0.5%).
08/08 xã đã thực hiện xong việc chuyển đổi
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
sang phiên bản 9001:2015.

trong cơ cấu kinh tế của huyện, nông nghiệp (NN)
chiếm tỷ trọng lớn, ông có thể cho biết định hướng phát
triển lĩnh vực này?

huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án
phát triển các vùng sản xuất NN tập trung, chuyên canh trên
địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch tái
cơ cấu sản xuất NN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đề án
liên kết trong sản xuất NN và Quy hoạch vùng sản xuất NN tập
trung gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm
NN. Tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực NN ứng
dụng công nghệ cao; xây dựng các nhà máy bảo quản, chế biến
sau thu hoạch trên địa bàn nhằm tăng giá thành sản phẩm. Tập
trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM theo phương thức
lồng ghép với nhiều chương trình, dự án trên cùng một địa bàn.

tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đạt được
kết quả ra sao, thưa ông? 

hiện nay trên địa bàn huyện có 30 dự án đầu tư ngoài ngân
sách được uBND tỉnh phê duyệt chủ trương
đầu tư, trong đó: 19 dự án đã đi vào hoạt
động; 7 dự án đang triển khai thực hiện. Một
số dự án đang tiếp tục kêu gọi đầu tư như:
Dự án Bệnh viện tư nhân Xuyên Á - Tây
Nguyên; Dự án khu sản xuất chế biến nông
sản tập trung tại xã Nam Dong; Dự án Siêu
thị hạng 2; Dự án Nhà ở xã hội; Khu du lịch
hồ Trúc… Các dự án này được đầu tư và đi
vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều việc làm và thu
nhập cho người lao động, góp phần tích cực
cho quá trình phát triển KT - Xh của huyện. 

Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục kêu
gọi, thu hút và khuyến khích các nhà đầu
tư, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các
lĩnh vực có lợi thế của huyện như NN, công
nghiệp, thương mại, văn hóa, du lịch, môi
trường... Từ đó, nêu cao tinh thần và trách
nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng,
chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền địa
phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát
triển KT - Xh, xây dựng huyện Cư jút ngày
càng giàu đẹp.

trân trọng cảm ơn ông!

Huyện Cư Jút đang
hướng đến mục tiêu
tăng trưởng kinh tế
năm 2020 trên 9%;
với cơ cấu kinh tế:
nông, lâm nghiệp
25%; công nghiệp -
xây dựng trên 39%;
thương mại - dịch vụ
trên 36%. Xây dựng
thêm 2 xã đạt chuẩn
NTM (xã Ea Pô, Cư
Knia); phấn đấu
giảm tỷ lệ hộ nghèo
từ 1,5-2%. 
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Công ty
CPTM Sachi
Tây Nguyên
được biết đến
là đơn vị

chuyên sản xuất hạt Sachi
với những sản phẩm đa
dạng nhưng luôn đảm
bảo tiêu chuẩn chất lượng,

coi trọng sức khỏe người
tiêu dùng; trong đó phải kể

đến những sản phẩm từ cây
Sachi như: Viên nang Sachi

Omega; dầu cao cấp Sachi Omega; trà
Sachi... Bà Bùi Thị Kiều Xuân, Giám đốc Công
ty CPTM Sachi Tây Nguyên cho biết: “Thành
lập từ tháng 10/2018, ban đầu doanh nghiệp chỉ
kinh doanh dưới hình thức là xưởng sản xuất
Sachi. Nhiều người hay hỏi lý do nào mà tôi
quyết định theo đuổi kinh doanh giống cây mới
này, điều này có quá táo bạo hay không? Quả
thật hiện nay vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp
đi sâu vào khai thác hạt Sachi vì nó khá mới mẻ.
Nhưng bước đầu loại hạt này khá ấn tượng với
tôi bởi hình dáng tựa như một “bông hoa”, có
“bông” 4 cánh, có “bông” 5-6 cánh. Đây được
xem là “ông vua của các loại hạt”, “siêu thực
phẩm mới”… bởi thực phẩm này chứa hàm
lượng dinh dưỡng và các axit béo không bão
hòa đối với con người rất cao, đạt đến 96%.
Lượng Omega 3 có trong Sachi là 48-54% giúp
phát triển và nâng cao trí tuệ, giảm cholesterol,
điều hòa huyết áp, cân bằng các tế bào thần
kinh, giảm các nguy cơ đột tử do bệnh tim
mạch gây nên. Ngoài ra Sachi còn chứa Omega
6 (chiếm 35-37%), Omega-9 (6-10%)... Chỉ
riêng hàm lượng dinh dưỡng đem lại nhiều lợi
ích sức khỏe cho người tiêu dùng cũng đã đầy
cuốn hút đối với tôi”. 

Không chỉ vậy, bản thân bà Xuân cũng
nhận thấy công việc người dân tỉnh nhà còn
khó khăn, nhiều người phải đi đến địa phương
khác tìm việc. Thấu hiểu được điều này, việc
thành lập xưởng sản xuất, công ty kinh doanh
Sachi cũng mang ý nghĩa quan trọng để tạo
công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Đặc biệt, trước những thành công ban đầu
trong sản xuất của mình, bà Xuân đang cùng
đội ngũ nhân viên không ngừng sáng tạo, đưa
ra những dòng sản phẩm ấn tượng, đáp ứng
nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Cụ thể, hiện
doanh nghiệp đang nghiên cứu thêm một số
sản phẩm mới như: tinh dầu kết hợp giữa Sachi
và hoa hồng - chứa mùi thơm dịu nhẹ, hay cà
phê Sachi - là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương
vị cà phê đặc trưng của Đắk Nông… Những
sản phẩm của Sachi Tây Nguyên đều đã được
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện An toàn thực phẩm. Không những thế,
khách hàng, đối tác có thể tin tưởng kiểm soát
được quy trình sản xuất dựa trên việc truy xuất
nguồn gốc. Bà Xuân cho biết thêm: “hiện tôi
đang liên kết với một doanh nghiệp tại hà Nội
để sản xuất ra mĩ phẩm với giá cả tối ưu nhất”. 

Đầy tâm huyết và đặt nhiều niềm tin cho
loại hạt này, song doanh nghiệp vẫn còn gặp
nhiều khó khăn thách thức. Bà Xuân bày tỏ:
“Khó khăn lớn nhất chính là nguồn vốn và cơ
sở hạ tầng, về vấn đề này tôi cũng mong mỏi
chính quyền địa phương sẽ chú trọng hơn đến
việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng
tạo nguồn đất sạch. Các cơ quan quản lý Nhà
nước cần có thêm chính sách hỗ trợ các doanh
nghiệp địa phương, nhất là các doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong việc mở rộng mạng lưới
phân phối, quảng bá sản phẩm. Việc phát
triển cây Sachi cần thận trọng, vì vậy chính
quyền cần hỗ trợ nông dân trong việc trang bị
đầy đủ kỹ năng canh tác, chọn giống đảm bảo
chất lượng; cũng như cần đẩy mạnh công tác
tập huấn, định hướng phát triển cây Sachi để
đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Với
lòng quyết tâm, không chịu bỏ cuộc, tôi đã và
sẽ vượt qua những thách thức; bởi việc sản
xuất ra sản phẩm tốt cho mọi người, nâng cao
thu nhập cho người dân đồng thời góp phần
tạo ra giá trị thặng dư cho quốc gia cũng là
động lực giúp tôi tiếp tục bước tiếp. hi vọng
những giá trị Sachi Tây Nguyên đã tạo dựng sẽ
khích lệ những bạn trẻ có tâm huyết, tình yêu
đặc biệt đối với loại hạt này mạnh dạn khởi
nghiệp, để cùng Công ty CPTM Sachi Tây
Nguyên đưa Sachi - “ông vua của các loại hạt”
có một chỗ đứng riêng vững chắc trên thị
trường trong và ngoài nước”.n

CônG Ty Cổ phần ThươnG mại SAChi Tây nGuyên

Cùng “ông vua của các loại hạt” vượt cạn

Sachi dù là cây trồng
mới song lại mang đến

những tín hiệu tích cực,
nhất là trong bối cảnh

giá cả cây hồ tiêu và
một số mặt hàng nông

sản chủ lực đang xuống
thấp. Công ty Cổ phần
Thương mại (CPTM)

Sachi Tây Nguyên
chính là một trong

những đơn vị đã thành
công trong việc khai

thác giá trị loại hạt được
mệnh danh là “vua của

các loại hạt” này.

Bà Bùi Thị Kiều Xuân, 
Giám đốc Công ty CPTM 

Sachi Tây nguyên



“sở hữu” nhiều giá trị lớn
Công ty TNhh MTV Thịnh Thành Đắk Nông là đơn

vị đạt được nhiều thành công lớn, trở thành cái tên uy tín
trong ngành. Bởi như ông Lê Đức Thịnh, Giám đốc Công
ty TNhh MTV Thịnh Thành Đắk Nông nói: “Ban lãnh
đạo đơn vị luôn đưa những ứng dụng khoa học kỹ thuật
mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách
hàng, mang lại vẻ đẹp hoàn thiện của kiến trúc hiện đại
cho các công trình. Các công trình nhận thầu của Công ty
Thịnh Thành không chỉ nằm trong phạm vi của địa bàn
huyện mà ngày càng khẳng định uy tín của mình trên
những công trình lớn có tầm cỡ quốc gia. Công ty cũng là
một trong những đơn vị thi công đường hồ Chí Minh
(QL 14) đoạn qua địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đắk
R’Lấp”. Để có được thành công này, may mắn đơn vị đã
sở hữu đội ngũ công nhân lành nghề, nhân viên kỹ sư
trình độ tay nghề cao, giám sát giàu kinh nghiệm, cùng cơ
sở vật chất được đầu tư đầy đủ, thiết bị chuyên dụng đa
dạng. Mỗi nhân viên Thịnh Thành luôn cố gắng từng
ngày vận động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng.

Thịnh Thành Đắk Nông cũng là đơn vị luôn bám sát 3
tiêu chí đối với 3 đối tượng cụ thể. Đó là đối với khách
hàng - đối với nhân sự - đối với cộng đồng và xã hội. Cụ
thể, đối với khách hàng, Công ty cam kết cung cấp cho
khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng
cao; với chuẩn mực công việc là cẩn trọng về kỹ thuật và
an toàn trong thi công. Đối với nhân sự, mong muốn tạo
dựng một môi trường làm việc phát huy tối đa sức sáng
tạo, niềm đam mê, khuyến khích sự đổi mới với những
thử thách và phần thưởng xứng đáng. Đối với cộng đồng
và xã hội, trước hết luôn quan tâm đến bảo vệ môi
trường, tôn trọng giá trị văn hóa, hỗ trợ và phát triển
cộng đồng; gắn lợi ích của doanh nghiệp với cuộc sống
hiện đại của xã hội. 

Nhiều mong mỏi thiết thực
Ông Thịnh cho biết: “Từ lâu, cải cách thủ tục hành

chính được xem là công cụ nhằm cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm
chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp -

là những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. Song, thực tế
mà nói việc thực hiện công cuộc này vẫn còn những rào
cản lớn, vẫn còn những nhũng nhiễu, gây khó dễ lớn cho
doanh nghiệp; vì vậy hi vọng chính quyền cần quyết tâm
bỏ cái cũ để thay bằng cái tiến bộ, đồng bộ từ trên xuống.
Tất nhiên, yếu tố con người là điều cần đề cập, cụ thể là
năng lực và đạo đức công vụ của cán bộ nhà nước là rất
quan trọng trong việc giảm gánh nặng về chi phí cho
doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí thời gian”.

Để xây dựng một nền hành chính thực sự mang tính
phục vụ, trước hết, phải biến quy định thành hành vi thực
tế, không khẩu hiệu, thành tích. Ðồng thời cơ cấu lại bộ
máy hành chính, rà soát lại chức năng nhiệm vụ để tránh
trùng, chéo hoặc bỏ sót việc. Nâng cao trách nhiệm gương
mẫu của người đứng đầu, từ đó cán bộ cấp dưới noi theo.
Song, để thực hiện được điều đó, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh
là chưa đủ, mà cần có sự tham mưu tích cực của ngành
chuyên môn, chính quyền cơ sở và mỗi người dân, chủ
doanh nghiệp. 

Chia sẻ về định hướng của Thịnh Thành Đắk Nông
trong thời gian tới, ông Thịnh cho biết, Công ty mong
muốn liên kết để cùng tham gia nhiều dự án lớn của nước
nhà, điển hình như dự án cao tốc khu vực cao nguyên
(vừa được trình Thủ tướng Chính phủ), với vốn ban đầu
của doanh nghiệp có thể lên đến hơn 1.000 tỷ. Thịnh
Thành Đắk Nông luôn là đối tác tin cậy và sẵn sàng hợp
tác với nhiều đối tác trong nước. “Trong mọi giai đoạn,
hành trình, chúng tôi sẽ luôn giữ vững lập trường là trở
thành nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao,
an toàn và chuyên nghiệp với mức giá cạnh tranh” - ông
Thịnh chia sẻ.n
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CônG Ty Tnhh mTV Thịnh Thành đắk nônG

Sáng tạo không ngừng 
vì lợi ích của khách hàng

POTENTIAL - DAK NONG PROVINCE

“Đừng để thủ tục hành chính là gánh
nặng cho người dân, doanh nghiệp”

Ông lê Đức thịnh, Giám đốc Công ty tNHH
mtV thịnh thành Đắk Nông

Là một doanh nghiệp hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đặc
biệt là kinh doanh các mặt hàng xây dựng (sắt, thép, đá, cát, gạch, xi măng, mái
tôn…), các loại thiết bị cơ giới (xe chở hàng, xe cẩu), xây dựng các công trình dân
dụng (cầu đường, nhà cửa, trường học, trạm y tế...), Công ty TNhh MTV Thịnh
Thành Đắk Nông mong muốn trở thành nhà cung cấp tốt nhất cho khách hàng.



owning many great values
Thinh Thanh Dak Nong Co., Ltd has

achieved various great successes and become
a prestigious brand in the industry. Director
Le Duc Thinh said “The company leadership
always introduces new science and technology
applications to meet increasingly diverse
needs of customers and brings complete
beauty of modern architecture for its
construction works. All constructions
undertaken by Thinh Thanh Dak Nong Co.,
Ltd are not only affirmed in the scope of a
district, but increasingly asserted on a
national scale. The company is also one of
constructing companies of ho Chi Minh
Road (National Road 14) that passes through
Nhan Co commune, Dak R’Lap district”. To
achieve this success, the company has a strong
force of skilled workers, skilled engineers,
experienced supervisors, well-invested
facilities and diverse specialized equipment.
Every employee of Thinh
Thanh Dak Nong Co., Ltd
always tries every day to
work harder, more
innovatively.”

Thinh Thanh Dak
Nong always adheres to
three criteria for three
specific subjects: To
customers, to employees
and to the community and
society. Specifically, to
customers, the company is
committed to providing
them with high-quality products and
services, featured by technical sophistication
and construction safety. To employees, the
company desires to create a working
environment that can utilize their creativity
and passion, encourages innovation with
meaningful challenges and worthy rewards.
To the community and society, the company
first and foremost pays attention to
environmental protection, respects cultural
values, supports community development
and aligns business interests with the
modern life of society.

Practical expectations
Director Thinh said, “for a long time,

administrative procedure reform has been
considered an effective tool to improve the
investment and business environment,
enhance national competitiveness and
build an enabling administration of
integrity, action and service for the people
and the business. These are priorities of
the Government. however, there are still
certain barriers to carry out this work. So,
we hope the government abandons
absolute things and adopts progressive
top-down ones. Of course, the human
factor is something worth mentioning.
The capacity and ethics of public
employees are very important in reducing
expense burdens for businesses, especially
time costs”.

To build a truly service-based
administration, first of all, it is necessary
to turn regulations into practical acts, not
words of mouth or past achievements. At
the same time, it is important to
restructure the administrative apparatus,
revise official functions and tasks to avoid
duplication, overlapping or omission. The
government needs to raise the
responsibility and liability of agency heads
who will serve as examples for their
subordinates to follow. however, to

accomplish these, the
endeavor of provincial
leaders is not enough, but
the active, valuable advice
of professional agencies,
grassroots
administrations, every
citizen and every business
is counted.

Remarking on the
company’s orientations in
the coming time, Thinh
said, the company wishes
to join forces with others

to take on many big projects in the
country, such as high-speed expressways
in the highland area (recently submitted to
the Prime Minister) with an initial
investment fund of more than VND1,000
billion. Thinh Thanh Dak Nong is always
a reliable partner, ready to cooperate with
many domestic partners. “In every stage
and journey, we always prove that we are a
provider of high quality, safe and
professional products and services at
competitive prices,” he shared.n
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Thinh ThAnh dAk nOnG CO., LTd

ongoing Innovation
for Customer Benefits
As a multi-business

company like
trading

construction goods
(e.g. iron, steel,

stone, sand, bricks,
cement and

corrugated iron)
and motorized

equipment (cargo
vehicles and

cranes),
constructing civil

works (bridges,
houses, schools and

clinics), Thinh
Thanh Dak Nong

Co., Ltd always
desires to become

the best supplier for
all customers.

“Do not let
administrative
procedures be a
burden for people
and businesses.”

mr. le duc thinh,
director of thinh thanh

dak Nong Co., ltd
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Đi đầu trong mọi công cuộc
“Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ là dự án thứ 2 được triển

khai sau dự án ở Lâm Đồng của đơn vị, đây là dự án đã đóng góp
NSNN, cũng như nguồn thu địa phương khá lớn  (năm 2019
theo thứ tự là 448 tỷ, 500 tỷ đồng). Năm 2019, đơn vị sản xuất là
686.000 tấn, tương đương 106% công suất thiết kế. Thực tế, kể từ
khi thành lập và đưa nhà máy vào vận hành đến nay, “con
đường đi” không phải lúc nào cũng “trải hoa hồng” mà đơn vị
cũng đã gặp nhiều khó khăn và thách thức đan xen nhau. Nhưng
đó chính là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi trưởng thành
hơn, phát triển lớn mạnh hơn” - ông Phong nói.

Bên cạnh đó, ông Phong cũng chia sẻ thêm, Dự án Nhà máy
Alumin Nhân Cơ luôn chú trọng ứng dụng những công nghệ
hiện đại, tiên tiến hiện nay phù hợp với môi trường Tây
Nguyên. Những sáng kiến đó đã minh chứng cho khả năng làm
chủ công nghệ đối với ngành sản xuất Alumin - một ngành
công nghiệp rất mới, lần đầu tiên ở Việt Nam của đội ngũ cán
bộ kỹ thuật Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Riêng trong năm
2019, đơn vị đã có 47 ý kiến được đưa vào triển khai áp dụng,
góp phần hợp lý hóa sản xuất. Chất lượng sản phẩm Alumin đạt
tiêu chuẩn quốc tế, được ưa chuộng trên thị trường có hàm
lượng Al2O3 từ 98,6-99%, các chỉ tiêu chất lượng khác đều đảm
bảo các yêu cầu của khách hàng. Trong 2 năm 2018-2019, đơn
vị đã xuất bán 1.233.000 tấn Alumin và 222,500 tấn hydrat, với
90% sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu cho các nước Ả Rập,
Nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ...

Điểm đáng chú ý là đơn vị luôn đi đầu trong việc triển khai
và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường. Các công trình bảo vệ môi trường đã và đang được
bổ sung vận hành đạt hiệu quả cao. Qua đánh giá của cơ quan
chức năng thì môi trường trong và xung quanh nhà máy
Alumin các chỉ số môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép.
Ngoài việc cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, Công ty cũng
đã đề nghị Tập đoàn TKV cho sửa chữa thiết bị, thay thế, đầu tư

bổ sung các thiết bị tiêu
chuẩn châu Âu, G7 nhằm
tăng tuổi thọ, ổn định của
thiết bị trong dây chuyền
sản xuất và giảm chi phí
vận hành. “Bất cứ ngành
nghề nào cũng vậy, đặc
biệt là những nhà máy sản
xuất công nghiệp nặng như
Alumin Nhân Cơ thì vấn đề
đảm bảo thân thiện với môi
trường theo hướng “xanh” sẽ
mang đến sự phát triển bền
vững. Trước hết chắc chắn điều
chúng tôi cần và phải làm chính
là bảo vệ sức khỏe người lao động tại đây, đến bảo vệ môi
trường sống của người dân xung quanh khu vực” - Ông Phong
khẳng định.

Cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực
Đắk Nông là tỉnh còn nhiều hạn chế, giao thông không thuận

lợi, cùng thị trường nguồn lao động “khan hiếm”. Sớm nhận thức
được điều này, Công ty luôn đề cao yếu tố “con người” trong mọi
hoạt động sản xuất, kinh doanh, tận dụng tối đa nguồn nhân lực.
Đó là tạo điều kiện nâng cao chuyên môn cho hơn 1.200 CBCNV,
đi liền với tái cơ cấu bộ máy theo hướng hiệu quả nhất. Tập thể này
luôn bám sát phương châm: “Đoàn kết - Sáng tạo - An toàn - Đổi
mới - Phát triển”. Cùng hướng đến mục tiêu trong năm 2020 sản
lượng đạt 700.000 tấn, tương đương với 110% công suất thiết kế,
tiền lương bình quân cho người lao động trên 12.000.000
đồng/người/tháng, hoạt động sản xuất an toàn, các chỉ tiêu về môi
trường được đảm bảo theo các quy định của Nhà nước.

Với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, không chỉ thị trường
Alumin mà thị trường khoáng sản nói chung đều đang gặp phải rất
nhiều khó khăn. Đứng trước thực tế trên, đơn vị sẽ tiếp tục tối ưu
hóa các công đoạn sản xuất, áp dụng tin học hóa, hiện đại hóa tăng
năng suất thiết bị, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh
tranh của sản phẩm. Với chiến lược dài hạn phải kể đến là đơn vị
sẽ nghiên cứu đầu tư mở rộng nâng cao công suất lên gấp đôi (13
triệu tấn Alumin quy đổi), tối ưu hóa, nâng cao khả năng cạnh
tranh và xây dựng sản phẩm Alumin thành sản phẩm chiến lược
quốc gia, phát triển tỉnh Đắk Nông trở thành trung tâm công nghệ
khai thác bô xít, luyện nhôm (công nghiệp nhôm) của Việt Nam.

PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành
của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi
trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp. PCI
được xem là một công cụ chính sách, hướng tới thay đổi thực tiễn.
Đây cũng là cơ sở để tỉnh nhà cũng như Công ty Nhôm Đắk Nông
xác định cần nỗ lực hơn nữa về mọi công tác, đặc biệt là nâng cao cơ
sở hạ tầng, và dĩ nhiên điều này rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa
doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đặc biệt là chính quyền
cần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giải phóng mặt
bằng, giảm bớt các thủ tục rườm rà trong công tác hành chính. Tất
nhiên, vấn đề nguồn nhân lực là điều cần lưu tâm hơn cả, vì như ông
Phong nhấn mạnh “Người tài là nguyên khí quốc gia”, điều này là
kim chỉ nam để Công ty nhôm Đắk Nông khẳng định giá trị, vị thế
trong mọi công cuộc, tự tin đồng hành cùng tỉnh nhà nâng cao chỉ số
PCI. “Vì vậy, hy vọng chính quyền sẽ đưa ra nhiều chính sách để hạn
chế vấn đề “chảy máu chất xám”, thu hút nguồn nhân lực đủ “chất”
và “lượng”. Đó là những điều kiện “cần” và “đủ” để không chỉ riêng
Công ty mà sẽ còn nhiều doanh nghiệp khác tìm đến tỉnh nhà. Chắc
chắn chỉ 2-3 năm nữa thôi vùng đất này sẽ hoàn toàn đổi khác, thị
trường kinh doanh nơi đây sẽ thật sự sôi động, sầm uất, sẽ có những
“làn gió mới” đến với vùng đất Tây Nguyên này” - ông Phong nói.n

CônG Ty nhôm đắk nônG - TkV

Bảo vệ môi trường 
- tăng trưởng xanh
Chính thức đi vào vận hành thương mại từ
tháng 7/2017, chỉ sau hơn một năm (năm
2018), Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã
đạt công suất thiết kế là 650.000 tấn. “Đó là
thành công của cả một tập thể đơn vị cùng sự
hỗ trợ của địa phương và người dân. Cũng là
nguồn động lực lớn lao để chúng tôi đưa ra
thị trường những sản phẩm chất lượng. Nhờ
vậy thương hiệu nhôm Đắk Nông đã được
biết đến không chỉ trong nước mà còn được
đón nhận từ nhiều nước với sự hài lòng cao
nhất” - ông Nguyễn Bá Phong, Phó Giám
đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV bày tỏ.

đức BìnH

Ông nguyễn Bá Phong, Phó Giám đốc
Công ty nhôm Đắk nông - TKV
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stay on top of everything
“Nhan Co Alumina Plant Project is its second

project to be implemented after the Lam Dong
project. This project has contributed to central
and local state budget revenue (VND448 billion to
the central coffers and VND500 billion to the local
coffers in 2019). In 2019, the company turned out
686,000 tons, or 106% of its designed capacity. In
fact, since the establishment and commissioning
of the plant to date, the development path has not
always been smooth and the company has
encountered numerous difficulties and challenges
intertwined. But, that is a great source of
motivation for us to become more mature and
grow stronger,” he said.

In addition, Nhan Co Aluminum Plant
Project always focused on applying modern and
advanced technologies suitable to the Central
highlands environment. These initiatives
demonstrated technological prowess of
aluminum production - a very new industry, the
first time in Vietnam of the technical staff of
Vinacomin - Dak Nong Aluminum Company.
Particularly in 2019, the company had 47 ideas
applied and helped streamline production.
Aluminum product quality meets international
standards, featured by 98.6-99% of Al2O3
content, and other quality indicators ensure the
requirements of customers. In 2018-2019, the
company sold 1,233,000 tons of aluminum and
222,500 tons of hydrate, with 90% of products
being exported mainly to Arab countries, japan,
South Korea, China, and India.

Remarkably, the company always takes the
lead in strictly fulfilling legal provisions on
environmental protection. Environmental
protection has been highly effectively applied.
Based on assessment reports by authorities,
the factory environment and the surroundings
are on allowed standards. In addition to
improving production rationalization
techniques, the company proposed Vinacomin
Group repair equipment, replace and buy
more equipment meeting European and G7
standards to increase equipment longevity and
reliance on production lines and reduce
operating costs. “In any industry, especially
heavy industrial factories like Nhan Co
Alumina Plant, keeping the environment
green will bring sustainable development. first
of all, we need to protect the health of the
workers, to protect the living environment of
surrounding people,” Phong affirmed.

Focus on human resource investment
Dak Nong province has many limitations, an

unfavorable transportation system and a ‘scarce’
labor market. Being aware of this, the company
always upholds the ‘human" factor’ in all
production and business activities and makes the
most of human resources. The company provides
best conditions for more than 1,200 employees to
improve their professional skills and restructures
the apparatus to enhance performance. This
company always adheres to the working principle
‘unity - Innovation - Safety - Renovation -
Development’. In 2020, the output is expected to
reach 700,000 tons, or 110% of designed capacity,
and the average salary of an employee is above
VND12 million a month. It also keeps safe
production and ensures environmental indicators.

With the current world economic situation,
not only the aluminum market but also the
mineral market in general are facing plenty of
difficulties. Before this reality, the company will
continue to optimize production stages, apply
computing technology to increase equipment
performance, reduce production costs, and
improve product competitiveness. for its long-
term strategy, the company will research and
expand investment to double its capacity (13
million tons of aluminum equivalent), optimize
and enhance competitiveness, make aluminum
a national strategic product, develop Dak Nong
province into a technology center for bauxite
and aluminum production (aluminum
industry) of Vietnam.

The Provincial Competitiveness Index (PCI) is
an indicator to measure and rank provinces and
cities of Vietnam in terms of economic governance
quality and the ease of business environment for
business development. PCI is considered a policy
tool aimed for changing practices. This is also the
basis for Dak Nong province as well as Vinacomin
- Dak Nong Aluminum Company to determine
that more efforts are needed in all tasks, especially
improving the infrastructure, and of course, a
good coordination between businesses and local
government. Especially, authorities need to raise
public awareness on site clearance and reduce
cumbersome procedures in administrative work.
Of course, human resources are the most
important thing because human beings are the
soul of a nation. This is a compass for Vinacomin -
Dak Nong Aluminum Company to affirm the
value and position in all tasks, confidently
accompanying the province to improve the PCI.
“Therefore, hopefully, the government will apply
many policies to limit brain drain, attract enough
well-qualified human resources. This is a
prerequisite for not only the company but also
many others to come to the province. Surely, in 2-
3 years, this land will be completely different and
the business market here will be vibrant and busy.
There will be a new breeze to this upland in the
Central highlands,” Phong concluded.n

VinACOmin - dAk nOnG ALuminum COmpAny

Environmental Protection
- Green Growth
Officially going into

commercial
operation in july

2017, after just over
a year (2018), Nhan

Co Alumina Plant
Project reached its

designed capacity of
650,000 tons. “This

is the success of a
whole company and
the support of local

people. It is also a
great source of

motivation for us to
bring to market

quality products.
Thanks to that, Dak

Nong Aluminum
brand has been

known not only in
the country but also

trusted with the
highest satisfaction

in many countries,”
said Mr. Nguyen Ba

Phong, Deputy
Director of

Vinacomin - Dak
Nong Aluminum

Company.

Han Luong









CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH THÀNH ĐĂK NÔNG

THỊNH THÀNH ĐĂK NÔNG

Bịa chỉ: Thôn 7, Xã Bắk Wer, Xã Bắk Wer, Huyện Bắk R’Lấp, Bắk Nông
Biện thoại: 0261 3649 400   Email: thinhthanhdn@gmail.com

THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,  
CÔNG NGHIỆP, CẦU ĐƯỜNG

CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI Ông Lê Bức Thịnh, Giám Cốc Công ty



Giám đốc: Nguyễn Tấn Danh
Trụ sở văn phòng: ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.873.226 (Phòng kinh doanh) - 02963.873.478 

Website: www.khaithacdaangiang.vn - Email: khaithacdaag@yahoo.com.vn

CÁT NGHIỀN NHÂN TẠO ANGISTONE  
SỰ THAY THẾ HOÀN HẢO CHO CÁT SÔNG TỰ NHIÊN

 Ngành nghề: 

 Sản phẩm của công ty

Chuyên khai thác và chế biến đá phục vụ cho các công trình xây dựng, đường giao thông… và kinh doanh 
cửa hàng xăng dầu. Địa bàn khai thác tại mỏ đá Cô Tô, huyện Tri Tôn và mỏ đá Bà Đội, huyện Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang.

Ngoài việc sản xuất các loại đá 40x60; 
đá 20x30; đá 5x7; đá 4x6; đá 0x4; đá 
1x2; đá mi, đá bụi… các sản phẩm mới 
của công ty còn có cát nghiền từ đá có 
modun bình  quân 3.4; bột đá (0÷5), 
các sản phẩm này sản xuất trên 
300.000m3/năm, được kiểm định đạt 
chuẩn các thông số kỹ thuật, sau khi 
cung cấp cho các đường bê-tông nông 
thôn, cho sản xuất gạch Ceramic, sản 
xuất gạch không nung… Công ty cũng 
đã cung cấp cát nhân tạo từ đá có 
modun bình  quân 3.4 cho các  nhà máy 
sản xuất bê-tông Mác 300; 400; 500… 
Năng lực khai thác của công ty đạt 
2.000.000m3/năm.
Ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống 
tạo việc làm cho người lao động, công 
ty còn quan tâm công tác xã hội - từ 
thiện, đặc biệt là đồng bào dân tộc 
thiểu số tại huyện miền núi Tri Tôn và 
Tịnh Biên, địa bàn công ty đóng.

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ AN GIANG
ĐÁ ANGISTONE - KINH DOANH VÌ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Đá 20 x 30Đá 20 x 30Đá 0 x 4Đá 0 x 4 Đá 20 x 30Đá 20 x 30

Đá 1 x 2Đá 1 x 2

Đá 5 x 7Đá 5 x 7 Cát nghiền 3.4 đã qua rửaCát nghiền 3.4 đã qua rửa Dây chuyền máy nghiền cátROTO trục đứng Dây chuyền máy nghiền cátROTO trục đứng 

http://www.khaithacdaangiang.vn
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