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Vietnam Accelerating Digital
Transformation 

At an online conference hosted by the National Committee
on E-Government, with steering committees for e-government
development from ministries/agencies and steering
committees on e-government development of 63 provinces
and cities nationwide, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc
highly appreciated the Ministry of Health and the Ministry of
Information and Communications for directing the accelerated
application of information technology that helps prevent and
control the COVID-19 pandemic in Vietnam.

The Prime Minister also praised technology firms for their
contribution of human and financial resources to epidemic
prevention, investment in construction of applications for
disease treatment, disease analysis, and infection tracking like
Bluezone and NCovi. According to the Prime Minister, the
force of more than 50,000 technology firms currently plays an
important role in digital transformation in Vietnam. They have
gradually mastered core technologies and developed
technology platforms for digital transformation.

In recent years, e-government platforms have developed
rapidly. The number of ministerial, provincial integrated data
sharing platforms has increased dramatically. In the past six

months, the rate of ministries and provinces using these
platforms rose by more than three times (only 25 ministries
and provinces in February 2020 or 27%, and 76 ministries and
provinces in July 2020 or 82.6%). Currently, Level 4 online
public services account for about 15.9%, twice that of the same
period of last year.

As for the National Public Service Portal, the Government
Office has launched many high-level online public services
provided by ministries and localities to facilitate people and
businesses to access online public services.

However, there are certain shortcomings, that is to say, the
incomplete legal environment for e-government. The rate of
Level 4 online public services is still low. Without a new
approach, Vietnam will fail to achieve the target rate of 30% in
2020. To date, eight ministries and 25 provinces have less than
10% of Level 4 public services provided online. Some national
databases that create a foundation for e-government
development have been slowly deployed. Cybersecurity
investment has not been adequate. The Prime Minister
suggested ministries, branches and localities immediately
implement directions and tasks in the coming time to
overcome the above matters of concern.

T.H

Đẩy nhanh chuyển đổi số
tại Việt Nam

Tại Hội nghị trực tuyến của Ủy
ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
(CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây
dựng CPĐT bộ, ngành và Ban Chỉ
đạo xây dựng chính quyền điện tử 63
tỉnh, thành phố diễn ra mới đây, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá
cao Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền
thông (TT&TT) chỉ đạo đẩy mạnh
ứng dụng CNTT, góp phần tích cực
vào công tác phòng, chống dịch
COVID-19 của Việt Nam.

Thủ tướng cũng biểu dương các
doanh nghiệp công nghệ đã đóng
góp nhân lực, tài lực vào phòng
chống dịch, đầu tư xây dựng các ứng
dụng xử lý, phân tích tình hình dịch
bệnh, truy vết tiếp xúc người nhiễm
bệnh như Bluezone, NCovi… Theo
Thủ tướng, lực lượng trên 50.000
doanh nghiệp công nghệ hiện nay có
vai trò quan trọng trong chuyển đổi số ở Việt Nam. Các
doanh nghiệp đã dần làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát
triển các nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số. 

Thời gian qua, các nền tảng CPĐT được phát triển
nhanh. Số lượng các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp
bộ, tỉnh được xây dựng tăng đột biến, trong 6 tháng qua, tỉ lệ
bộ, tỉnh có nền tảng này tăng hơn 3 lần (tháng 2/2020 mới
chỉ có 25 bộ, tỉnh có nền tảng tương ứng 27%, nhưng đến
tháng 7 đã có 76 bộ, tỉnh có nền tảng, tương ứng 82,6%).
Hiện nay, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung
cấp khoảng 15,9%, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, vừa qua, Văn phòng
Chính phủ đã tích cực triển khai tích cực nhiều dịch vụ

công trực tuyến mức độ cao của các bộ, địa phương,  tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp truy cập
các dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại. Đó là môi
trường pháp lý cho CPĐT chưa hoàn thiện. Tỉ lệ dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ
không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm
hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức
4 dưới 10%. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển
CPĐT vẫn chậm được triển khai. Vấn đề an toàn, an ninh mạng
chưa được đầu tư đúng mức. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành,
địa phương cần triển khai ngay một số phương hướng, nhiệm vụ
trong thời gian tới nhằm khắc phục các vấn đề trên.

T.H



Nhiều hạn chế
Việc cạnh tranh với các quốc gia khác trong thu

hút đầu tư nước ngoài trong các dự án PPP khá khó
khăn vì các quốc gia khác có môi trường pháp lý và
thể chế có lợi cho đầu tư tư nhân tốt hơn môi trường
của Việt Nam. 

Cụ thể, các nhà đầu tư chỉ ra những rào cản như:
Thiếu năng lực xây dựng những dự án chất lượng;
thiếu hướng dẫn về đàm phán dự án; rào cản từ
những luật và quy định liên quan khác (các dự án
PPP chịu sự điều chỉnh của nhiều luật và tiềm ẩn
những xung đột giữa khung pháp lý PPP và các luật
khác; các dự án PPP hoàn toàn chịu sự điều chỉnh
bởi các quy định về dự án đầu tư công); hạn chế
cạnh tranh trong quy trình đấu thầu lựa chọn nhà
đầu tư; cơ chế chia sẻ rủi ro không hợp lý; rủi ro từ
thay đổi chính sách…

Việc lựa chọn dự án còn nóng vội dẫn đến công
tác chuẩn bị dự án, thẩm định dự án còn
chưa khảo sát kỹ, chưa lấy ý kiến rộng rãi
đến người dân, thiếu cơ chế người sử
dụng dịch vụ phản hồi việc cung cấp dịch
vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Công tác công bố dự án, danh mục đầu
tư tại một số dự án chưa được thực hiện
nghiêm túc, công khai, minh bạch. Trong
lĩnh vực giao thông, một số tuyến đường chỉ
nâng cấp, cải tạo nhưng người dân vẫn phải
trả phí hoặc người dân không có sự lựa chọn
đối với các tuyến đường độc đạo. 

Các công cụ tài chính để chuẩn bị đầu
tư, thực hiện dự án đầu tư và đảm bảo rủi ro
cho nhà đầu tư không đủ nguồn lực để bố
trí, công tác chuẩn bị dự án chưa được thực
hiện bài bản một phần do chưa có nguồn
lực bố trí để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả
thi và khả thi. Đồng thời dự án PPP kém
hấp dẫn nhà đầu tư do thiếu cơ chế bố trí
vốn đầu tư công tham gia đầu tư trong dự
án PPP cũng như thiếu công cụ chia sẻ rủi
ro cho dự án.

Luật PPP – Cơ sở khắc phục
những bất cập

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác
công tư (Luật PPP) hứa hẹn tạo nên nền
tảng chính sách thu hút vốn thuận lợi hơn cho các dự án PPP.
Đơn cử, chính sách đẩy mạnh đấu thầu rộng rãi cạnh tranh, rút
ngắn thủ tục đấu thầu so với quy định hiện hành, các trường
hợp chỉ định thầu đang thu hẹp theo hướng chặt chẽ hơn.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư được xây dựng theo hướng
đơn giản hóa quy trình lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể là các nội
dung trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư (như phương thức và
hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời gian tổ chức lựa chọn nhà
đầu tư) được phê duyệt đồng thời tại báo cáo nghiên cứu khả thi.

Việc lựa chọn dự án được thực hiện
kỹ lưỡng, việc thẩm định dự án PPP được
thực hiện bài bản hơn, đảm bảo sau quá
trình thẩm định, với ý kiến của các cơ
quan nhà nước mang tính chất liên
ngành sẽ giúp phía cơ quan nhà nước có
thẩm quyền lựa chọn dự án đảm bảo tính
khả thi, hiệu quả.

Về đẩy mạnh việc công khai, minh
bạch thông tin, tất cả các bước như chuẩn
bị dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp
đồng được công khai, minh bạch trên hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên cạnh
đó, để minh bạch thông tin đến người
dân, đặc biệt là đối tượng chịu tác động
của dự án, Luật đã bổ sung cơ chế tham
vấn ý kiến của các đối tượng chịu ảnh
hưởng của dự án. Cụ thể, trong giai đoạn
chuẩn bị đầu tư, cơ quan chuẩn bị dự án
phải tổng hợp kết quả tham vấn ý kiến tổ
chức, cá nhân có liên quan về tác động
của dự án.

Luật PPP đưa ra nguyên tắc áp dụng
loại hợp đồng phù hợp, chỉ lựa chọn áp
dụng loại hợp đồng có cơ chế thu phí trực
tiếp từ người sử dụng đối với các dự án PPP
đầu tư, xây dựng mới và người dân có hơn

một sự lựa chọn khi sử dụng dịch vụ. Đối với
các dự án nâng cấp, cải tạo, áp dụng loại hợp đồng nhà nước
thanh toán cho nhà đầu tư.

Khẳng định rõ cơ chế bố trí vốn đầu tư công trong dự án
PPP cũng như công cụ tài chính để thực hiện đầu tư và đảm bảo
rủi ro cho nhà đầu tư, Luật quy định phần vốn nhà nước hỗ trợ
xây dựng công trình được bố trí từ vốn đầu tư công trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn hoặc giá trị tài sản công. Luật PPP
cũng quy định về các bảo đảm của Chính phủ, cơ chế chia sẻ rủi
ro về doanh thu đối với các dự án PPP quan trọng theo hướng
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Khắc phục tồn tại, bất cập trong 
triển khai các dự án PPP

BUSINESS 

Bên cạnh các kết quả
đạt được, việc triển

khai các dự án đầu tư
theo phương thức đối
tác công tư (PPP) trên
thực tế còn một số tồn

tại, bất cập. Việc lựa
chọn dự án, nhà đầu tư
nhiều khó khăn. Đa số
các dự án PPP áp dụng
hình thức chỉ định thầu
để lựa chọn nhà đầu tư
tiềm ẩn rủi ro lãng phí,

thất thoát. Quy trình
đấu thầu lựa chọn nhà

đầu tư kéo dài…

Hương giang

PPP góp phần quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông



many limitations
Competing with other countries in attracting

foreign investment in PPP projects is quite
difficult because other countries have a more
favorable legal and institutional environment for
private investment than Vietnam.

Specifically, investors pointed out such
barriers as incompetence to build quality
projects, insufficient guidance for project
negotiation, barriers from other relevant laws
and regulations (PPP projects are subject to
various laws and potential conflicts between the
PPP legal framework and other laws, PPP
projects are fully governed by regulations on
public investment projects), limited competition
in tender-based investor selection, unreasonabe
risk sharing mechanism and policy risks.

Hasty project selection leads to uncareful
project preparation and appraisal, narrow public
consultation, and insufficient feedback mechanism
for service users in service delivery of authorities.

Project announcement and investment
portfolios in some projects are not carried out
seriously, publicly and transparently. In the
transport sector, some roads are just upgraded
and improved but the people still have to pay
fees or the people have no other choice
because of monopolistic roads.

financial instruments for investment
preparation, project implementation and risk
aversion for investors do not have enough
resources for project arrangement and
preparation owing to insufficient resources for
making pre-feasibility and feasibility study
reports. At the same time, PPP projects are less
attractive to investors due to insufficient
mechanisms to allocate public investment
capital for PPP projects and lack of risk
sharing tools for projects.

PPP Law - the foundation to
address shortcomings

The Law on Public-Private Partnership
(PPP Law) promises to create a more favorable
policy foundation for capital pooling for PPP
projects. for example, policies towards
promoting open competitive bidding, reducing
bidding procedures compared to current

regulations and contractor appointment cases
are increasingly tightened.

Investor selection process is simplified.
Specifically, contents concerning investor selection
plans (e.g. investor selection methods and forms,
time for investor selection) are approved at the
same time in the feasibility study report.

Careful PPP project selection and more
methodical PPP project appraisal ensure that, after
the appraisal process and guidance of interagency
authorities, competent authorities will choose
effective and feasible projects.

regarding information disclosure and
transparency, all steps such as project preparation,
investor selection and contract signing are made
public and transparent on the national bidding
network system. In addition, in order to make
information transparent to the people, especially
those affected by the project, the law supplements
consultation mechanisms for project-affected
subjects. Specifically, in the investment preparation
stage, the project preparation body must integrate
consultation results with concerned agencies and
individuals about project impacts.

The PPP Law introduces principles of applying
right contract type. The user fee collection is only
applied to new PPP projects and people have more
than one choice of service usage. for upgrading
and renovation projects, State payment contract
will be applied to investors.

Clearly affirming that funding mechanism for
public investment in PPP projects and financial
tools for investment efficiency and risk aversion
for investors, the PPP Law stipulates that State
support capital for projects is sourced from public
investment fund of the medium-term public
investment plan or public asset value. The PPP
Law also provides for the government guarantees
and revenue risk sharing mechanism for
important PPP projects where the government
decides for each specific project case.

The law enhances the effect of PPP project
inspection and audit, sanctions and penalties, and
clearly defines responsibilities and obligations of
competent authorities: resolving petitions,
disputes and violations; conducting general
inspection, specialized inspection, State audit and
supervision of PPP investment; and defining
duties, powers and responsibilities of agencies,
organizations and individuals in PPP investment;
and declaring bidding result invalidation, contract
termination, contract suspension and criminal
prosecution. Specific sanctions and penalties are
guided by the government to ensure flexible
operations of PPP investment method.n
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Addressing Shortcomings 
in PPP Projects

Chính phủ quyết định cho từng trường hợp dự án cụ thể, không
áp dụng tràn lan.

Về tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán dự án, Luật PPP quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như: giải quyết

kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm; kiểm tra, thanh tra
chuyên ngành, kiểm toán nhà nước và giám sát hoạt động đầu tư
theo phương thức PPP. Chế tài và khung hình phạt cụ thể được
Chính phủ hướng dẫn để đảm bảo linh hoạt trong công tác điều
hành phương thức PPP.n

In addition to
achieved results,
public-private
partnership (PPP)
investment projects
are exposing some
shortcomings.
Project and
investors selection
is difficult. Most
PPP projects use
the contractor
appointment
mechanism to
select investors that
has proven to be
potentially risky
and wasteful.
Tender-based
investor selection is
time-consuming.

Huong giang



K
ết quả nổi bật từ khảo sát chỉ
ra rằng các lãnh đạo doanh
nghiệp, các nhà hoạch định
chính sách cần cân nhắc lại
một cách sâu sắc phương

pháp lập kế hoạch, đầu tư và vận hành
trong tương lai. Các kết quả đồng thời cho
thấy hạ tầng số, làm việc linh hoạt và sức
khỏe nhân viên sẽ là những mối quan tâm
hàng đầu đối với các cấp điều hành khi tái
thiết vận hành doanh nghiệp, đảm bảo tăng
trưởng ít nhất trong 12 tháng tới.

Trong số gần 700 CEO toàn cầu tham gia
"Khảo sát mở rộng các lãnh đạo doanh
nghiệp 2020", phần lớn tin rằng đại dịch
COVID-19 đã mang lại những chuyển dịch
lâu dài về làm việc từ xa (78%), tự động hóa
(76%) và giảm số lượng nhân việc làm việc
tại văn phòng (76%). Bên cạnh đó, 61% cho
biết trong tương lai mô hình kinh doanh của
họ sẽ được số hóa hơn – đây cũng là bước
chuyển đổi được đẩy nhanh nhờ đại dịch.

Ông Bob Moritz, Chủ tịch Toàn cầu của
PwC nhận định: “Các nhà lãnh đạo không
những phải đảm bảo hoạt động doanh
nghiệp ngày hôm nay mà còn nên cân nhắc
lại một cách thấu đáo về chiến lược cho ngày
mai, từ đó vượt qua khủng hoảng và sẵn
sàng tái cấu trúc doanh nghiệp để vươn lên
trong bối cảnh thế giới nhiều đổi khác.

Các CEO cần cân nhắc không chỉ về
tác động của COVID-19 đã đẩy nhanh
thay đổi trong xã hội và kỳ vọng ngày một
cao của các bên liên quan như thế nào,
mà còn về các vấn đề sẽ thúc đẩy tái định
hình tương lai doanh nghiệp một cách sâu
rộng – bao gồm từ biến đổi khí hậu tới

chủ nghĩa dân túy.”
Cũng trong khảo sát này, 58% các CEO

cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên đảm bảo chuỗi
cung ứng, bên cạnh đó là đầu tư vào công
nghệ nhằm theo dõi sản phẩm từ khâu sản
xuất tới vận chuyển, và đảm bảo các đối tác
cũng như nhà cung cấp hoạt động vững
vàng trong khủng hoảng. Cùng với đó là
thách thức đối với tiến trình quá trình toàn
cầu hóa trong những thập kỷ vừa qua khi
39% các CEO tin rằng sẽ có sự dịch chuyển
lâu dài sang sản xuất và gia công tại chỗ, và
tỷ lệ tương tự các CEO cho rằng xu hướng
chủ nghĩa dân tộc sẽ ngày một gia tăng.

Bà Kristin rivera, Lãnh đạo toàn cầu về
Điều tra gian lận và Xử lý khủng hoảng của
PwC nhận xét: “Đại dịch COVID-19 một lần
nữa nhắc nhở các lãnh đạo doanh nghiệp về
tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng
thích ứng cho mô hình vận hành. Những
công ty có thể nhanh chóng ứng dụng các
phương thức làm việc trên nền tảng số hoặc
chuyển đổi chuỗi cung ứng sẽ có khả năng
chống chịu tốt hơn trước những cú sốc từ bên
ngoài. giờ đây các CEO vừa phải ứng phó với
những diễn biến của đại dịch, đồng thời cân
nhắc lại về cách thức vận hành của doanh
nghiệp trong tương lai. Không phải sáng kiến
nào được hình thành trong giai đoạn khủng
hoảng cũng sẽ mang lại kết quả lâu dài,
nhưng sẽ mang lại những bài học giá trị.”

Những thay đổi do COVID-19 đã và
đang làm dài thêm danh sách nhiệm vụ của
các CEO. Biến đổi khí hậu tiếp tục là xu
hướng có ảnh hưởng lớn đối với cả người
tiêu dùng và các doanh nghiệp. Khi được hỏi
liệu xu hướng ưu tiên giảm nhẹ các tác động
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Khủng hoảng 
do COVID-19 
sẽ kéo theo những
thay đổi lâu dài

BUSINESS 

Khảo sát mở rộng
các lãnh đạo doanh
nghiệp (CEO) toàn
cầu vừa được PwC

thực hiện đưa ra
viễn cảnh tăng

trưởng và tác động
của đại dịch

COVID-19 tới vận
hành doanh nghiệp

hiện nay và trong
tương lai. Theo các

CEO, làm việc từ xa,
tự động hóa và bố

trí giãn cách văn
phòng làm việc là

những chuyển dịch
mang tính lâu dài.

Hơn một nửa CEO
cho biết mô hình

kinh doanh của
doanh nghiệp sẽ
được số hóa hơn

trong tương lai.
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gây biến đổi khí hậu có thể được duy trì về lâu dài, phần lớn
lãnh đạo doanh nghiệp (47%) cho rằng điều này là khả thi.
Các CEO tin rằng sự gia tăng việc sử dụng đồ dùng một lần
(bao gồm chất khử trùng, khẩu trang) và việc nền kinh tế chia
sẻ (tiêu dùng chung) bị sụt giảm sẽ chỉ là tạm thời.

Ông Bob Moritz chia sẻ: “Một số CEO có thể cảm
thấy như họ đã vượt qua một bài kiểm tra quan trọng.
Hiện tại điều cốt yếu là làm sao ứng dụng những kiến
thức quý báu mà họ thu được về tổ chức của mình một
cách hiệu quả cho việc kinh doanh và cho cả xã hội. Sự
chuyển dịch lâu dài nhất đến từ đại dịch này chính là

thực tế sẽ không còn sự lựa chọn giữa dài hạn và ngắn
hạn. Chúng ta cần phải giải quyết cả hai.”

Khảo sát mở rộng các Lãnh đạo doanh nghiệp được PwC
thực hiện từ tháng 6 tới tháng 7 năm 2020. Đây là một phần
mở rộng của Khảo sát lãnh đạo toàn cầu của PwC, mang đến
quan điểm của 699 các CEO đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh
thổ về các mô hình kinh doanh mới và các xu hướng chính
xuất hiện dưới tác động của COVID-19. Các đại diện khảo sát
đến từ các doanh nghiệp công và tư nhân, doanh nghiệp nhỏ
và các tập đoàn doanh thu trên 1 tỷ đô la Mỹ, và thuộc các
ngành công nghiệp đa dạng.n

T
he need for business leaders and policy makers to
fundamentally rethink the way they plan, invest
and operate in the future underpins our
respondents’ sentiment. responses show digital
infrastructure, flexible working and employee

well-being will top boardroom agendas as leaders reconfigure
business operations to secure growth in the next 12 months
and beyond. 

Majority of 699 global CEO respondents believe that
COVID-19 has driven permanent shifts towards remote
collaboration (78%), automation (76%) and fewer people
working from offices (61%). In addition, 61% say their
business model will be more digital in the future - a change
accelerated by the pandemic.

“Business leaders need to simultaneously keep their
company running today and fundamentally rethink their
strategy for tomorrow, so they come out of the pandemic
ready to reconfigure their business to thrive in a very different
world. And they need to do that, thinking not just about the
COVID-19 acceleration of change in society and the rising
expectations of their broader stakeholders, but also the other
issues that are going to fundamentally reshape the future of
business - from climate change to populism,” says Bob Moritz,

global Chairman, PricewaterhouseCoopers International
Limited.

In this same survey, 58% of CEOs say ensuring supply
chain safety will remain a focus, driving technology
investments to enable tracking of products from production to
delivery, and to ensure their suppliers and partners remain
resilient. In a challenge to decades of increased globalization,
almost two in five (39%) of CEOs believe there will be a
permanent shift towards onshoring and insourcing, and a
similar share expect an enduring increase in nationalism. 

Kristin rivera, global Leader, forensics & Crisis, PwC US,
comments: “The COVID-19 pandemic has reminded CEOs of
the importance of building resilience into their operating
model. firms that were able to quickly adopt digital working
practices or switch their supply chains were better able to
withstand the shock. CEOs now need to simultaneously
contend with the unfolding pandemic and to rethink how they
operate in the future. Not every innovation developed in a
crisis is right for the long term, but there is much to learn.”

The changes driven by COVID-19 add significantly to an
already full agenda for CEOs. Climate change remains an
influential trend for consumers and businesses alike. When
asked if the shift to climate change mitigation would endure,
the majority of business leaders (47%) said it would. Business
leaders believe short term increases in disposables (including
sanitizers, masks) and decreases in the use of the sharing
economy would only be temporary.

Bob Moritz comments: “Some CEOs may feel like they’ve
passed a critical test. What’s critical now is that they use the
important knowledge they’ve gained about their organizations
effectively for business and society. The most enduring shift in
this pandemic is the reality that it can no longer be a choice
between the long and the short term. We need to address
both.”

PwC's CEO Panel survey, conducted in june and july 2020
as an extension of PwC's global CEO Survey, reflects the views
of 699 CEOs from 67 countries and territories on emerging
business models and key trends resulting from COVID-19.
They are leaders of private businesses and public companies,
of small firms and $1 bn+ enterprises, and represent a diverse-
cross section of industries.n

A new PwC Panel Survey of CEOs
across the globe looks at the outlook for
growth and the impacts of the COVID-
19 pandemic on the way businesses
operate now and in the future.
According to CEOs, shifts towards
remote working, automation and low-
density offices are here to stay. More
than half CEOs say their business model
will be more digital in the future - a
change accelerated by the pandemic.

Post-Covid Changes Are
Permanent and More to Come



sức hút khó cưỡng
Nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, trong Vùng kinh tế

trọng điểm miền Trung, tỉnh Bình Định có vị trí địa kinh tế đặc
biệt quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế. Hệ thống giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không,
đường biển khá hoàn chỉnh với 5 tuyến quốc lộ; trong đó QL19
nối cảng biển quốc tế Quy Nhơn với các tỉnh Bắc Tây Nguyên và
vùng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia qua các cửa khẩu
quốc tế Đức Cơ, Bờ y, là một trong những con đường trong hệ
thống "trục ngang" ở miền Trung, tạo liên kết Đông - Tây, thúc
đẩy giao lưu kinh tế, hợp tác phát triển với bên ngoài. Hiện nay,
tỉnh đang triển khai đầu tư tuyến đường Sân bay Phù Cát – Khu
kinh tế (KKT) Nhơn Hội, Canh Vinh - Quy Nhơn, tuyến QL19
mới, tuyến ven biển kết nối các vùng, KKT. Đặc biệt, Bình Định
có cảng biển quốc tế Quy Nhơn, cảng Thị Nại và Tân cảng miền
Trung rất thuận lợi cho phát triển kinh tế cảng biển và logistics.

Nhơn Hội mạnh mẽ chuyển mình 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung

diễn ra tại Bình Định tháng 8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
nhấn mạnh: "miền Trung đủ điều kiện phát triển nhanh, tốc độ cao
và phát triển bền vững hơn. Chính vì thế, một tinh thần là ngay bây
giờ hoặc không bao giờ." Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, ban lãnh đạo tỉnh Bình Định xác định cần phải "vận

8 ViEtNam BUsiNEss ForUm SEP 15-30, 2020

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bình
Định là tỉnh duy nhất trong Vùng

kinh tế trọng điểm miền Trung đạt
tăng trưởng dương và mức tăng cao

hơn trung bình cả nước; trong đó
lĩnh vực thu hút đầu tư gặt hái được
những kết quả rất đáng khích lệ. Từ

nền tảng thành công này, từ nay đến
cuối năm tỉnh sẽ tập trung mời gọi
nhà đầu tư trong và ngoài nước có
tiềm lực, thương hiệu mạnh đầu tư

vào các dự án then chốt thuộc các
lĩnh vực mũi nhọn như: du lịch - dịch

vụ, đô thị, hạ tầng giao thông, giáo
dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ, công
nghiệp chế biến, nông nghiệp công

nghệ cao, công nghệ thông tin....

công luận

Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án

BÌNH ĐỊNH

Đột Phá trong thu hút Đầu tư 
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động mạnh mẽ" hơn để đón bắt cơ hội bứt
phá "thay da đổi thịt".

Theo định hướng phát triển chung
của tỉnh Bình Định, KKT Nhơn Hội sẽ
trở thành động lực phát triển của Quy
Nhơn, là đầu tàu kinh tế của Vùng kinh
tế trọng điểm miền Trung về phía Nam.
Theo đó, KKT Nhơn Hội đã được điều
chỉnh quy hoạch tổng thể từ 12.000 ha
lên 14.308 ha, đồng thời đẩy mạnh phát
triển hạ tầng giao thông kết nối tới trung
tâm thành phố Quy Nhơn, từng bước
dịch chuyển phát triển thành phố về phía
Bắc. Theo các chuyên gia, KKT Nhơn
Hội có vai trò quan trọng đối với công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Bình Định nói riêng và khu vực miền
Trung - Tây Nguyên nói chung. Đồng
thời, nơi đây sở hữu thiên nhiên thơ
mộng cùng bản sắc văn hoá lâu đời, rất
thích hợp để phát triển du lịch nghỉ
dưỡng - mô hình được ví như "tàu con
thoi" đưa Nhơn Hội bứt phá.

Và thực tế đã chứng minh năm 2020,
Nhơn Hội đã chuyển mình mạnh mẽ sau
khi được mở rộng quy mô và chuyển trọng
tâm sang phát triển du lịch. Với sự đầu tư
đồng bộ, KKT Nhơn Hội đã trở thành điểm
đến hấp dẫn nhà đầu tư trong nước và quốc
tế với các dự án nổi bật như: Khu phức hợp
công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex
Bình Định, Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1
và Nhơn Hội 2, dự án Viện đào tạo Hàng
không Bamboo Airway, Khu đô thị biển Kỳ
Co gateway... Với sự phát triển mạnh mẽ thời gian qua, KKT
Nhơn Hội ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng, khu vực
miền Trung - Tây Nguyên nói chung

tập trung mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực, thương
hiệu mạnh

Xác định năm 2020 tạo đột phá trong thu hút đầu tư, tạo đòn
bẩy để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, Bình Định đặt mục
tiêu tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài
nước. Dự kiến sau khi dịch Covid-19 chấm dứt, tỉnh sẽ tổ chức
các đợt xúc tiến đầu tư tại các nền kinh tế phát triển (Nhật Bản,
Hàn Quốc, Australia, Singapore, Đức, Hoa Kỳ...) hoặc gửi tài liệu
tới các buổi xúc tiến đầu tư do các bộ, ngành tổ chức nhằm thu
hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với Bình Định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến
đầu tư của địa phương cũng được tập trung triển khai đồng bộ và
mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động, chương trình được
xây dựng bài bản, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư
trong và ngoài nước theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bên cạnh xúc tiến ở nước ngoài, tỉnh đồng bộ tăng cường công
tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ các dự án đã được cấp phép;
tích cực tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiến độ dự án.

Đối với thu hút đầu tư trong nước, trong 6 tháng đầu năm,
toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(gCNĐKĐT) cho 45 dự án
đầu tư mới với tổng vốn
đầu tư 10.057 tỷ đồng.
riêng thu hút vốn fDI, 6
tháng đầu năm tỉnh Bình
Định cấp gCNĐKĐT cho
1 dự án fDI với tổng vốn
đầu tư 434.782 USD, đưa
tổng số dự án fDI trên địa
bàn tỉnh lên 81 dự án với

tổng vốn đăng ký 628,19 triệu USD; trong đó có 33 dự án trong
KKT và khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 490,7
triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng
ký 237,49 triệu USD. Việc giám sát tình hình triển khai thực
hiện các dự án fDI được triển khai thường xuyên. Hầu hết các
dự án đều thực hiện khá đầy đủ, đúng tiến độ. Tỉnh liên tục rà
soát, đôn đốc việc thực hiện, và chấm dứt các dự án không
triển khai... Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành thường xuyên
tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn trong và ngoài nước đến
khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư về năng lượng mặt trời, dịch
vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…

Từ đây đến hết năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức mời gọi đầu tư
các dự án: Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến; KKT Nhơn Hội;
khu vực suối nước nóng Hội Vân thuộc Tiểu khu 1 và Tiểu
khu 2. Tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có
tiềm lực, thương hiệu mạnh đầu tư vào các dự án then chốt
thuộc các lĩnh vực mũi nhọn như: du lịch - dịch vụ, đô thị, hạ
tầng giao thông, giáo dục, y tế, công nghiệp hỗ trợ, công
nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông
tin.... Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm
lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu
quả nguồn tài nguyên và có sản phẩm mang lợi thế cạnh
tranh. Chú trọng nhóm các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có
công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia
châu Âu và một số quốc gia phát triển khác để vừa đẩy nhanh
tiến độ lấp đầy các KCN trên địa bàn tỉnh vừa đẩy mạnh công
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hạ nguồn và các dịch vụ kèm theo,
tạo tiền đề hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn.n

Các nhà đầu tư có thể tìm
hiểu thông tin, tiềm năng cơ hội
đầu tư vào Bình Định tại website:
www.binhdinhinvest.gov.vn 



Explicit appeals
Situated in the South Central Coast and in the central key

economic region, Binh Dinh province has a particularly
important geo-economic position in regional and international
exchanges. The transportation system, consisting of road, rail,
water, air and sea lanes, is quite complete with five national
highways. Particularly, National road 19, which connects Quy
Nhon international seaport with the North Central Highlands
provinces and Vietnam - Laos - Cambodia border areas through
Duc Co and Bo y international border gates, is one of the axis
roads in the central region to create the East-West route that
promotes economic exchange and develops external
cooperation. Currently, Binh Dinh province is investing in
traffic routes in Phu Cat Airport - Nhon Hoi Economic Zone,
Canh Vinh - Quy Nhon City, new National Highway 19, and a
coastal route connecting economic regions and zones.
Especially, Binh Dinh has Quy Nhon international seaport, Thi
Nai port and Tan Cang Newport, which are key for economic
development of seaports and logistics.

strong makeover of Nhon Hoi
Addressing the Central Economic Development Conference

held in Binh Dinh in August 2019, Prime Minister Nguyen Xuan
Phuc emphasized: "The Central region has enough resources for
rapid, high speed and more sustainable development, and we

need to act right away”.
grasping this guiding spirit
of the Prime Minister, the
leaders of Binh Dinh
province were determined
to move forward for a
substantial breakthrough.

According to the Binh
Dinh general development
plan, Nhon Hoi Economic
Zone will become a driving
force of Quy Nhon City and
an economic locomotive of
the central key economic
zone in the south. The
economic zone was
expanded from 12,000 ha to
14,308 ha, and accelerated
transport infrastructure
connection to Quy Nhon
City to shift development
forces towards the north of
the city. According to
experts, it plays an
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POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

Binh Dinh has much room for renewable energy development

In the first six months of 2020, Binh
Dinh was the only province in the
central key economic region to achieve
positive growth in investment value and
higher growth than the national
average. from this successful
foundation, from now until the end of
the year, the province will focus on
inviting domestic and foreign investors
with strong potential and strong brands
to invest in key projects in tourism -
services, urban development, transport
infrastructure, education, health,
supporting industries, processing
industry, high-tech agriculture and
information technology, among others.

cong luan



important role in socioeconomic development of Binh Dinh
province in particular and the Central Coast and the Central
Highlands in general. At the same time, this place possesses poetic
nature and a long-standing cultural identity, very suitable for
resort tourism development - the so-called “shuttle” model that
gives Nhon Hoi a chance to make breakthroughs.

Indeed, in 2020, Nhon Hoi has strongly transformed after
expanding and shifting its focus to tourism development. With
synchronous investment, it has become an attractive destination
for domestic and international investors with outstanding projects
such as Becamex Binh Dinh Industrial, Urban and Service
Complex, Nhon Hoi 1 and Nhon Hoi 2 wind farms, Bamboo
Airway Training Institute, and Ky Co gateway Seaside Urban
Area. given its robust development over the past time, Nhon Hoi
Economic Zone is playing an increasingly important role in the
socioeconomic development of Binh Dinh province in particular,
and of the Central Coast and the Central Highlands in general

Focus on inviting potential, well-branded investors
Determining that the year 2020 will witness breakthroughs in

investment attraction and leverages to accelerate socioeconomic
development, Binh Dinh aims to draw more domestic and foreign
investment funds. After the COVID-19 epidemic is over, the
province will organize investment promotion campaigns in
developed economies (like japan, South Korea, Australia,
Singapore, germany and the United States) or send documents to
investment promotion events hosted by ministries and agencies to
attract potential investors to Binh Dinh.

In addition, local investment
authorities will focus on consistent and
effective investment promotion activities
and programs. Well-prepared promotion
events will be made according to State
policies to ensure that domestic and
foreign investment funds will help local
socioeconomic development. In addition
to overseas promotion, Binh Dinh

province will persuade existing investors to invite new ones to the
province and support licensed projects to clear emerging
hardships to speed up their projects.

for domestic investment, in the first six months of the year,
the province granted licenses to 45 new investment projects with
VND10,057 billion (US$430 million), including one fDI project
with US$434,782, bringing fDI projects in the province to 81 with
US$628.19 million of registered capital. 33 projects with US$490.7
million were licensed into economic and industrial zones and 48
projects with US$237.49 million were licensed outside economic
and industrial zones. fDI project monitoring is carried out
regularly. Most projects are implemented in full and on schedule.
Binh Dinh province continuously reviews and urges project
implementation, and terminates inactive projects. Provincial
authorities regularly receive and work with domestic and foreign
corporations to survey and seek investment opportunities in solar
energy, tourism services and high-tech agriculture.

from now until the end of 2020, the province will call for
investment in projects into Phu Hau - Cat Tien Amusement
Park, Nhon Hoi Economic Zone, and Hoi Van hot spring area.
Binh Dinh will focus on inviting strong potential, well-branded
domestic and foreign investors to key projects in core industries
like tourism - services, urban development, transport
infrastructure, education, health, supporting industries,
processing industry, high-tech agriculture and information
technology. Priority will be given to attract projects that use
environmentally friendly advanced smart technologies, effectively

use resources and make competitive
products. Binh Dinh will concentrate on
small and medium investors bringing
with clean and high technologies from
japan, South Korea, Europe and
developed countries to accelerate
occupancy rate of industrial zones, while
fostering the development of supporting
industries, downstream industries and
associated services to create an attractive
premise to woo larger investors.n
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Investors can find
information and investment
opportunities at the website:
www.binhdinhinvest.gov.vn

The newly completed National Highway 19 creates a
driving force for Nhon Hoi's economic development



 

THE LIST OF PROJECTS SEEKING INVESTMENT CAPITAL IN BINH DINH PROVINCE  

 

No. Project  Location  Area Objective and scale  
Value  
(mil. 
US) 

Information 
agency  

 
INFRASTRUCTURE 

 

1 
Quy Nhon water 

plant 

Quy Nhon 
City, districts 

and towns 
 

Supply tap water for Quy Nhon 
City, the vicinity and An Nhon 
Town. Capacity : 60,000 cubic 

meters a day (30,000 cubic 
meters a day in the first phase 
to 2025). Raw water source : 
Surface water in Thanh Hoa 
Dam (An Nhon Town); Van 
Phong Dam (Con River). 

Const ruction items : Raw 
water pipeline: 12km, water 

treatment facility, equipment, 
pumps, scada systems, 

generators, etc. 

20 
Department of 
Planning and 
Investment 

2 
Hiep Cat Industrial 

Cluster 

Hoi Van 
village, Cat 

Hiep 
commune 

50 ha 

Building completed technical 
infrastructure system to create 

an available land fund for 
manufacturing tenants 

5.5 
Department of 
Planning and 
Investment 

3 

Infrastructure 
investment, 

construction and 
operation in Binh 

Nghi Industrial Park 

Nhon Hoi 
Economic 

Zone 
228 

Building synchronous technical 
infrastructure; calling for 

secondary investors to construct 
manufacturing, processing and 

service factories 

50 
Economic Zones 

Authority 

 
REAL ESTATE, SERVICE, TRADE AND TOURISM  

 

4 
Vung Chua 

Ecotourism site 
Quy Nhon 

City 
500 ha 

 
Building Vung Chua eco-tourism 

area linked to mountains, 
forests and nature reserve 

 

250 
Department of 
Planning and 
Investment 

5 

Trade, service, office 
and residence 

complex in C1 Dong 
Dien Bien Phu 

C1 land plot, 
Dien Bien 
Phu Road, 
Quy Nhon 

City 

7,333 m2 

 
Building a multi-purpose 

complex consisting of trade and 
service center, offices and 

luxury apartments 
Building 20-30 floors, with four 
basement floors; construction 

density from 45-60% 
 

33.6 
Department of 
Planning and 
Investment 

6 

Trade, service, 
office, hotel and 

residence complex 
at 72B Tay Son 

72B Tay Son, 
Quy Nhon 

City 
7,094 m2 

 
Building a multi-purpose 

complex consisting of trade and 
service center, offices, hotels 

and apartments 
Building 25 floors, with four 

basement floors; construction 
density from  

40-50% 
Building at least 35 floors, with 

four basement floors; 
construction density from 45-

60% 
 

33.7 
Department of 
Planning and 
Investment 
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HEALTH 

 

14 
Binh Dinh General 

Hospital 

Tran Quang 
Dieu Ward, 
Quy Nhon 

City 

15 ha 
Building a national general 

hospital,  
700 beds 

50 
Department of 
Planning and 
Investment 

15 
High-class General 

Hospital 

Nhon Hoi 
Economic 

Zone 
3.5 ha 

Building a high-class general 
hospital 

15 
Economic Zones 

Authority 

 
SUPPORTING INDUSTRIES 

 

16 

Timber additives and 
accessories 

manufacturing 
factory 

Hoa Hoi 
Industrial 

Park, 
industrial 

clusters along 
National 

Highway 1A 

 

 
Metal accessories: Bolts, 

screws and chemicals for wood 
processing, auxiliary paints for 

wood processing. Capacity: 
10,000-20,000 tons a year 

 

5 
Economic Zones 

Authority 

17 

Apparel and 
footwear parts 
manufacturing 

factories 

Industrial 
zones 

 

 
Manufacturing leather shoe 

accessories, garment, 
briefcase, bag, wallet. Capacity 

5-10 million products  
a year 

 

5 
Economic Zones 

Authority 

18 
Electronic motor 
manufacturing 

factory 

Hoa Hoi 
Industrial 

Park 
 

 
Electric rotating machine. 

Capacity: 5,000 machines a 
year 

 

40 
Economic Zones 

Authority 

19 

Electric cable, wire, 
equipment and parts 

manufacturing 
factory 

Nhon Hoa 
Industrial 

Park 
 

Electric wires and cables. 
Capacity 200,000 tons a year 

17 
Economic Zones 

Authority 

20 
Ship engine 

manufacturing 
factory 

Hoa Hoi 
Industrial 

Park 
 

Engines. Capacity: 5,000-6,000 
engines a year 

10 
Economic Zones 

Authority 

21 
Automobile parts 

manufacturing 
factory 

Hoa Hoi 
Industrial 

Park 
 

 
Manufacturing auto 

accessories, spare parts. 
Capacity: 5-10 tons of products 

 

5 
Economic Zones 

Authority 

22 
Solar panel 

manufacturing and 
installation factory 

Nhon Hoi 
Industrial 

Park 
 

 
Manufacturing solar cells used 
for civil, industrial and public 
equipment. Capacity: 5,000 

products a year 
 

30 
Economic Zones 

Authority 
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Nhiều dấu ấn tích cực
giai đoạn 2016 -2020, ngành

Công Thương Bình Định tăng
trưởng ấn tượng. Chỉ số sản xuất
công nghiệp (SXCN) bình quân
giai đoạn 2016-2020 tăng từ 7,5 –
7,8%/năm. giá trị SXCN đến năm
2020 ước đạt 48.050 tỷ đồng, tăng
51% so năm 2015 và tăng 6,7% so
với năm 2019; tổng giai đoạn 5
năm 2016 - 2020 ước đạt 206.131
tỷ đồng, đạt 95,5% so với kế hoạch
Nghị quyết đề ra (Kế hoạch
Chương trình hành động: 215.897
tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2016-2020 đạt
8,6%/năm (Nghị quyết đề ra
10,6%/năm). Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã
hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt
324.592 tỷ đồng; tốc độ tăng
trưởng bình quân hàng năm đạt
10,3%, vượt 2,4% so với kế hoạch
(7,9%). Kim ngạch xuất khẩu
(KNXK) giai đoạn 2016-2020 ước
đạt 4.146,2 triệu USD, đạt 92,1% kế
hoạch KNXK giai đoạn 2016-2020

theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng
bộ tỉnh đề ra; tốc độ tăng trưởng
bình quân ước đạt 6,7%/năm.

Công nghiệp chế biến, chế
tạo là mũi nhọn đột phá

Để tạo đột phá trong phát triển
kinh tế, ngành Công Thương Bình
Định xác định ưu tiên ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo để tập
trung hỗ trợ. Tính chung giai đoạn
2016-2019, giá trị SXCN đạt
151.301 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng
trưởng bình quân 9,2%/năm, cao
hơn mức tăng chung toàn ngành.
Hiện nay, ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo đã giải quyết việc làm
cho khoảng 102.784 lao động,
chiếm 93,4% so toàn ngành.

Xuất phát từ thế mạnh về nguồn
tài nguyên thiên nhiên, nguồn nguyên
liệu tại chỗ (khoáng sản, lâm sản và
thủy sản), cùng với lợi thế về nguồn
nhân lực, hệ thống giao thông, ngành
công nghiệp chế biến Bình Định phát
triển chủ yếu một số ngành như: chế
biến gỗ và lâm sản, thủy sản, khoáng

Phấn Đấu Kim ngạch 
xuất Khẩu vượt 6 tỷ uSD

Thời gian qua, Sở Công
Thương tỉnh Bình Định 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. 

F



Positive imprints
In the 2016 - 2020 period,

the Binh Dinh industry and
trade sector developed
impressively. The Index of
Industrial Production (IIP)
rose 7.5-7.8% a year in the
2016 - 2020 period. The
industrial production value
was estimated at VND48,050
in 2020, an increase of 51%
over 2015 and 6.7% over
2019. The 5-year value (2016
- 2020) was forecast at
VND206,131 billion,
equivalent to 95.5% of the
plan specified in the
resolution (the target of the
Action Plan: VND215,897
billion). The average
industrial growth rate was
8.6% a year in the 2016 - 2020

period, lower than the target
of 10.6% set in the resolution.
Total retail revenue of goods
and services was estimated at
VND324,592 billion in the
2016 - 2020 period, rising by
10.3% a year on average, 2.4%
higher than the target growth
of 7.9%. The export value was
estimated at US$4,146.2
million in 2016 - 2020,
fulfilling 92.1% of the plan set
in the resolution of the 19th
Congress of the Provincial
Party Committee. The
average export growth was
estimated at 6.7% a year.

Processing and
manufacturing are
breakthrough
industries

StrIVIng fOr 
US$6 Bln PlUS
ExPOrt ValUE
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Over the past time, the
Department of Industry and Trade
of Binh Dinh province has carried
out many positive and consistent
solutions to accelerate public
administration reform to
effectively serve citizens and
businesses and facilitate
production and business
development to achieve many
important results. 

sản; may mặc, chế biến thức ăn chăn nuôi, tinh bột
sắn... Trong thời gian qua, tỉnh đã thu hút đầu tư
được 240 DN chế biến gỗ với công suất trên
345.000 container/năm, 2 triệu tấn dăm gỗ và 1,2
triệu tấn viên gỗ nén, giải quyết việc làm cho
khoảng 24.000 lao động; gần 60 nhà máy sản xuất
hàng may mặc với công suất trên 40 triệu sản
phẩm/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 15.000
lao động; 90 DN khai thác, chế biến đá các loại với
công suất 76.000 m3 đá khối, 2,3 triệu m2 đá
granite và 1 triệu m3 đá xay, giải quyết việc làm
khoảng 7.000 lao động... Có thể nói riêng ngành

chế biến gỗ và may
mặc đã giải quyết
việc làm cho 70%
lao động tại các
DN của ngành
công nghiệp và
chiếm 68% KNXK
của cả tỉnh (riêng
xuất khẩu gỗ - lâm
sản chiếm trên
50%)...

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm
kỳ vừa qua, giai đoạn 2021 -2025, Bình Định đặt
mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Các
chỉ tiêu cụ thể đề ra: giá trị SXCN (giá thực tế)
phấn đấu năm 2025 ước đạt 76.700 tỷ đồng, tăng
59,6% so năm 2020, tổng giai đoạn 5 năm 2021-
2025 ước đạt 321.100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng
bình quân ước đạt 9,8%/năm. Tổng mức bán lẻ
và doanh thu dịch vụ xã hội phấn đấu năm 2025
ước đạt 123.500 tỷ đồng, tăng 64,6% so năm
2020; tổng giai đoạn 5 năm 2021-2025 ước đạt
496.300 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân
ước đạt 10,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu phấn
đấu năm 2025 ước đạt 1.400 tỷ USD, tăng 36,5%
so năm 2020; tổng giai đoạn 5 năm 2021-2025
ước đạt 6.030 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình
quân ước đạt 7,6%/năm.

Nỗ lực CCHC
Ông Ngô Văn Tổng, giám đốc Sở Công

Thương tỉnh Bình Định 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. 

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.n

F

Nhiệm kỳ 2021 -
2025, Bình Định
phấn đấu kim
ngạch xuất khẩu
đạt trên 6 tỷ USD.
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To create a breakthrough in economic development,
the Binh Dinh industry and trade sector determined to
give priority to processing and manufacturing industry.
In 2016 - 2019, its production valued VND151,301
billion, rising 9.2% a year on average. Currently, the
processing and manufacturing sector created jobs for
about 102,784 workers, accounting for 93.4% of the
industrial workforce.

Stemming from its strengths in natural resources, raw
materials (minerals, forest and aquatic products) plus
advantages of human resources and transportation
system, the processing industry of Binh Dinh strongly
developed some fields like wood and
forest products, aquatic products,
minerals, apparels, animal feeds and
tapioca. In recent years, Binh Dinh
province attracted 240 wood
processing enterprises, capable of
processing over 345,000 containers, 2
million tons of wood chips and 1.2
million tons of wood pellets a year.
The sector employed 24,000 workers.
Binh Dinh has nearly 60 garment
factories that make over 40 million
products a year and hire about 15,000
workers. The province is home to 90
quarrying companies capable of
making 76,000 cubic meters of
monolith stone, 2.3 million square
meters of granite and 1 million cubic

meters of ground stone and
employing about 7,000
workers. Wood and garment
processing industries employ
70% of workers in industrial
enterprises and account for
68% of the total export value
(wood and forest products
alone account for over 50%).

Continuing its
achievements in the past
term, in the 2021 -2025 term,
Binh Dinh will strive for
rapid and sustainable
growth. Binh Dinh province
specifically targets to achieve
an industrial production
value of VND76,700 billion
in 2025, an increase of 59.6%
compared to 2020, and
VND321,100 billion in the
2021 - 2025 period,
recording a year on year
average growth of 9.8%.
Total retail revenue of goods
and services will reach

VND123,500 billion in 2025, an increase of 64.6% over
2020, totaling VND496,300 billion in the five-year period,
a year on year growth of 10.5%. The export value will
amount at US$1.4 billion in 2025, 36.5% more than in
2020, grossing US$6.030 billion in 2021 - 2025 and
growing 7.6% a year.

Public administration reform efforts
Mr. Ngo Van Tong, Director of the Binh Dinh

Department of Industry and Trade, said, the department
thoroughly grasped governmental
policies, directives and resolutions to
bring them into life.

The department defined that
administrative reform is one of key
tasks to effectively implement its
political tasks. In addition to good
public administration reform, the
agency also reports recommendations
and suggestions of local organizations,
individuals and businesses to higher
authorities to promptly support and
remove their difficulties. The
department focuses on reforming
administrative procedures and
proposing solutions to improve such
administrative performance indicators
like PAPI, SIPAS and PCI.n

In the 2021 -2025
administration term,
Binh Dinh province
will strive to achieve
an export value of
over US$6 billion.

Mr. Ho Quoc Dung (second from left), 
Chairman of Provincial People's Committee, pays a working visit to a local dairy factory



g
iám đốc Sở giao thông Vận tải (gTVT) tỉnh Bình
Định – ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết thời
gian qua các dự án giao thông trọng điểm quốc gia
đã được các cơ quan, ban ngành Trung ương triển
khai trên địa bàn tỉnh như: dự án Đường bộ cao tốc

Bắc - Nam; nâng cấp, mở rộng Tuyến QL 1…Tỉnh ủy, UBND tỉnh
cũng tập trung chỉ đạo, dành nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp,
phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là
hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
(Tuyến QL 19 mới (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1); nâng
cấp, mở rộng QL.1D (đoạn ngã 3 ngã ba Long Vân đến Bến xe liên
tỉnh); nâng cấp đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B) đoạn Km130 ÷
Km137+580;...) và một số dự án giao thông trọng điểm khác cũng
đã tiến hành các bước đầu tư xây dựng. 

Đến thời điểm hiện nay, các dự án trọng điểm quốc gia, trọng
điểm của tỉnh đã và đang thực hiện đầu tư đã phát huy hiệu quả rõ
rệt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương. Các dự
án giao thông trọng điểm hình thành đưa vào hoạt động giúp rút
ngắn thời gian di chuyển, nâng cao chất lượng lẫn khối lượng vận
chuyển hàng hóa, kết nối nhanh đến các trung tâm hành chính, khu
du lịch trong tỉnh, vùng và quốc tế... Nhờ vậy mà những năm gần
đây diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã có sự chuyển biến rõ
rệt trên tất cả các lĩnh vực, đưa Bình Định tự tin vươn lên khẳng
định vị thế tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Theo chia sẻ của ông Hoàng, trong điều kiện ngân sách còn hạn
hẹp, ngành gTVT Bình Định đã rà soát, lựa chọn danh mục công
trình hạ tầng giao thông cấp bách, trọng điểm để tập trung triển
khai đầu tư hoàn thành. Tuy nhiên để đảm bảo phát triển mạng
lưới giao thông trên địa bàn theo quy hoạch, đồng bộ, hiện đại, tạo
động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì việc đa dạng các
nguồn lực là rất cần thiết. Do vậy, những năm qua ngành gTVT
Bình Định đã tham mưu UBND tỉnh tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ
ngân sách Trung ương, các nguồn xã hội hóa hay các nguồn hỗ trợ,
vay từ Ngân hàng Thế giới (WB), vốn ODA hoặc hình thức đối tác

công tư (PPP)... Có thể kể đến một số dự án trọng điểm trên địa bàn
sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách hay có kết hợp với ngân
sách tỉnh như: đường Điện Biên Phủ nối dài (theo hình thức PPP);
dự án tái thiết sau thiên tai từ nguồn vốn vay WB với giá trị hơn
1.300 tỷ đồng; dự án tuyến QL 19 mới từ nguồn hỗ trợ Trung ương,
tổng mức 4.411 tỷ đồng…Hiện Sở gTVT đang phối hợp với các
ngành, tham mưu UBND tỉnh huy động nguồn hỗ trợ từ Ngân
hàng Phát triển Châu Á thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số
(CrIEM) hay từ nguồn vốn vay WB để thực hiện dự án phát triển
tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định,...

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả mang lại, việc thu hút các nguồn
vốn đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều
hạn chế: nguồn lực để thực hiện đầu tư các dự án giao thông vẫn
còn yếu và thiếu; việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa cao, hình
thức PPP chưa thực sự hiệu quả; trình tự, thủ tục để tiếp cận, giải
ngân các nguồn vốn WB, ODA còn kéo dài; việc đầu tư xây dựng
các dự án trọng điểm còn chậm tiến độ, khó khăn trong công tác
giải phóng mặt bằng (gPMB)...

Ðể tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông, nhất là đối với các dự án giao thông trọng điểm, Sở
gTVT Bình Định đang xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng
nhóm dự án. Cụ thể đối với nhóm các dự án đang thi công, Sở sẽ
phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác
chỉ đạo điều hành, đôn đốc tiến độ; tập trung quyết liệt trong
công tác gPMB, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến
độ giải ngân kế hoạch vốn. Ðối với nhóm dự án chuẩn bị thực
hiện các thủ tục đầu tư, trong giai đoạn huy động nguồn vốn, Sở
sẽ phối hợp các ngành nghiên cứu kỹ hành lang pháp lý, các giải
pháp rút gọn, tinh giản trình tự thủ tục để qua đó tham mưu
UBND tỉnh sớm huy động cũng như dễ dàng hơn trong tiếp cận,
giải ngân các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ từ Trung ương. Tích cực
tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tăng cường thu
hút các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư kết cấu hạ tầng nói
chung, kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng. n
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Xác định "hạ tầng
giao thông đi trước
một bước", tỉnh Bình
Định luôn dành ưu
tiên hàng đầu cho
đầu tư phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng
giao thông trên địa
bàn, qua đó vừa tháo
gỡ các điểm nghẽn
vừa tạo điều kiện bứt
phá nhanh trong quá
trình xây dựng kết
cấu hạ tầng của tỉnh
nhà theo hướng đồng
bộ, hiện đại

công luận

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

ưu tiên cho các Dự án 
giao thông trọng Điểm 



M
r. Nguyen
Tu Cong
Hoang,
Director of
the

Department of Transport of
Binh Dinh, said, many
national key traffic projects
have been deployed by central
and local agencies in the
province, including North -
South Expressway and the
expanded and upgraded
National Highway 1. The
Provincial Party Committee
and the Provincial People's
Committee also focus on
directing and allocating
investment resources to build,
upgrade and develop road
infrastructure networks,
especially completing key traffic
projects in the province like
new National Highway 19
(section from Quy Nhon Port
to National Highway 1),
upgraded and expanded
National Highway 1D (from
Long Van intersection to Binh
Dinh bus station), Provincial
road 639B in the west.

Completed national and
provincial projects are
helping local socioeconomic growth. Key operational transport
projects help shorten travelling time, improve quality and
volume of transported goods, quickly access administrative
centers and tourist resorts in the province and the region. Thus,
in recent years, the province’s socioeconomic look has changed
markedly in all fields and enabled Binh Dinh to confidently
assert its position in the central key economic region.

He said, given a limited budget, Binh Dinh's transport sector
reviewed and selected urgent and important transport
infrastructure projects for prioritized investment and completion.
But, to ensure local synchronous, modern transport network
development as planned, create a driving force for socioeconomic
development, diversifying resources is very necessary. Therefore,
in the past years, the transport sector of Binh Dinh province
advised the Provincial People's Committee to harness central
budget, social sources or other assistance sources, loans borrowed
from the World Bank (WB), official development assistance
(ODA) or public private partnership (PPP).

Some major projects in the province are funded by non-State
resources or partly funded by the provincial budget, including

Dien Bien Phu extended road (in the PPP
form), the VND1,300-billion post-disaster
reconstruction project funded by the WB,
and VND4,411 billion centrally funded
National Highway 19. Currently the
Department of Transport is coordinating
with other sectors, advising the Provincial
People's Committee to seek support from
the Asian Development Bank to carry out
climate-resilience infrastructure for ethnic
minorities (CrIEM) or loans from the
World Bank to implement an integrated
adaptive development project - Binh Dinh
province.

Nevertheless, the province did not mobilize sufficient fund and
investment resources for transport infrastructure development,
ineffectively engaged social resources and PPP fund for transport
investment projects, spent too much time on the order and
procedures of accessing and disbursing WB and ODA loans, and
slowly carried out site clearance and construction of key projects.

To facilitate transport infrastructure development, especially
key transport projects, the Department of Transport of Binh Dinh
is working out detailed plans for each project category. Specifically,
as for ongoing projects, the department will coordinate with other
branches to advise the Provincial People's Committee to urge
completion; seriously deal with site clearance, clear procedural
bottlenecks, and accelerate planned budget disbursement. As for
blueprint projects which are preparing to conduct investment
procedures, the agency will work with branches to carefully study
the legal corridor and solutions to reduce and streamline
procedures to advise the Provincial People's Committee to
mobilize, access and disburse loans and central budget. It will
actively advise and propose competent authorities to consider and
increase other investment capital sources for infrastructure in
general, and transport infrastructure in particular.n
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Priority to 
Key Traffic Projects

Defining that "transport
infrastructure goes one step ahead",
Binh Dinh province always gives
top priority to development
investment in local transport
infrastructure systems to clear
traffic congestions and speed up the
construction of local synchronous
and modern infrastructure

cong luan



Ông đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch đô
thị trên địa bàn cũng như kết quả nổi bật mà ngành đã
đạt được trong những năm qua?

Những năm qua, Bình Định đã và đang được đầu tư xây
dựng, quản lý theo quy hoạch được phê duyệt, cơ bản đáp ứng
được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc
triển khai thực hiện phát triển hệ thống đô thị Bình Định đảm
bảo đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tiết kiệm tài nguyên, sử
dụng hiệu quả nguồn lực; phát triển trên nguyên tắc tạo động
lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ được cảnh quan môi trường,
bảo tồn tối đa cảnh quan thiên nhiên; phát triển đô thị gắn với
phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du
lịch sinh thái đô thị xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của
cư dân đô thị. Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng
được thực hiện nghiêm túc.

Bình Định thực hiện nghiêm túc các quy hoạch mà Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể như: Quy hoạch xây dựng
vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo Quyết định số
1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018; Điều chỉnh Quy hoạch chung
thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn
đến năm 2050 theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015;
Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Nhơn Hội đến
năm 2040 theo Quyết định số 514/QĐ-TTg ngày 08/5/2019.

Tỉnh cũng đã tổ chức lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch
chung như: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến
năm 2035 theo Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019;
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn đến năm 2035
theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 14/11/2019; Quy
hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035 theo
Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 ...

Đến nay, tại các đô thị lớn tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu
đạt tỷ lệ cao; như: Thành phố Quy Nhơn vùng phụ cận đạt 100%,
thị xã An Nhơn đạt 68,3%. Hiện tỉnh đang tổ chức triển khai tiếp
tục phủ kín quy hoạch phân khu và đang triển khai việc lập quy
hoạch phân khu cho thị xã Hoài Nhơn và đô thị Tây Sơn sau khi
đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn.

Trên cơ sở quy hoạch đô thị, việc phát triển đô thị trong 5
năm qua đạt tốc độ phát triển tương đối nhanh, tỷ lệ đô thị hóa
từ 32%  năm 2015 đã tăng lên 42,6%  hiện nay (cao hơn bình
quân toàn quốc khoảng 39,5%).

Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và thị xã An
Nhơn đã và đang triển khai nhiều dự án khu đô thị mới. Các
khu đô thị trên được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng xã hội, là điều kiện thu hút người dân đến sinh
sống và là động lực phát triển của khu vực. 

Ông có thể chia sẻ những nỗ lực của Bình Định nhằm cải
thiện chất lượng đô thị, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh
và ứng phó với biến đổi khí hậu?

Bình Định luôn xác định phát triển theo hướng tăng
trưởng xanh, phát triển vì cộng đồng sẵn sàng “đổi đất vàng
trồng cây xanh”, sẵn sàng di dời các hạng mục xây dựng
không phù hợp trả lại cảnh quan môi trường biển cho cộng
đồng. Các dự án như: Dự án xây dựng công viên ven biển
đường Xuân Diệu; Khu đô thị du lịch, khoa học và giáo dục
Quy Hòa; Dự án chung cư Ecolife riverside (bao gồm tòa nhà
thương mại, dịch vụ và chung cư tiêu chuẩn xanh quốc tế
EDgE đầu tiên tại Quy Nhơn); Khu đô thị mới An Phú Thịnh;
Khu đô thị Đại Phú gia... đã và đang góp phần nâng cao chất
lượng đô thị theo hướng phát triển xanh.

Công tác nâng cao năng lực thoát nước đô thị, chống ngập
cũng được Bình Định đẩy mạnh đầu tư với các dự án: Cải tạo hệ
thống sông, suối đi qua đô thị kết hợp xanh hóa cảnh quan đô thị,
Tuyến mương chỉnh trị dọc theo tuyến đường Long Vân – Long
Mỹ phục vụ thoát nước, thoát lũ cho khu vực hồ Bàu Lát và các
khu dân cư lân cận trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân và Trần
Quang Diệu; Kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu
thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh...

Bình Định cũng đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cải tạo các
khu dân cư thu nhập thấp. Ngoài ra, sắp tới tỉnh tiếp tục triển
khai các dự án như: Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ,
Khu đô thị Long Vân; Khu đô thị mới Nhơn Bình; Khu đô thị
xanh Đông – Bắc Diêu Trì; Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm
Vân; Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu
vực suối nước nóng Hội Vân, huyện Phù Cát... 

Nhờ đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng, quan
tâm đầu tư hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị mới nên đến
nay diện mạo đô thị - nông thôn của tỉnh Bình Định đã có
những đổi thay đáng kể. 

trân trọng cảm ơn ông!
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cải thiện chất lượng đô thị, 
hướng đến tăng trưởng xanh 
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Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc
định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến

trúc cảnh quan khu vực đô thị và nông thôn trên địa
bàn. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã tập trung chỉ
đạo, ưu tiên vốn đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy
hoạch xây dựng nhằm cải thiện chất lượng đô thị,
hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó với

biến đổi khí hậu. Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Lê Đăng tuấn, Phó giám đốc Sở Xây

dựng tỉnh Bình Định xung quanh chủ đề này. 
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IMProvINg UrBAN QUAlITy
for greeN growTH

What are local urban planning
and outstanding results over the
past years?

Over the past years, Binh Dinh
has been invested in approved
construction and management
planning to basically meet local
socioeconomic development needs.
The urban development in Binh
Dinh province ensures focused
investment, economized resources
and efficient use of resources.
Development is based on the
principle of creating a driving force
for socioeconomic development.
Urban development must retain
environmental landscapes, protect
natural landscapes, go well with
high-tech agriculture, green urban
eco-tourism, and improve life
quality of urban residents.
Architecture and construction
planning is strictly implemented.

Binh Dinh has strictly
implemented the plans approved by
the Prime Minister: Binh Dinh
regional construction planning to
2035 under Decision 1672/QD-TTg
dated November 30, 2018; the
adjusted Quy Nhon City and
vicinity master plan to 2035, with a
vision to 2050, under Decision
495/QD-TTg dated April 14, 2015; and the adjusted master
plan for Nhon Hoi Economic Zone to 2040 under Decision
514/QD-TTg dated May 8, 2019.

The province has also formulated and approved master
plans like the general planning for Hoai Nhon urban
construction to 2035 under Decision 2185/QD-UBND dated
june 27, 2019; the adjusted general planning for An Nhon
urban area development to 2035 under Decision 4252/QD-
UBND dated November 14, 2019; and the general planning
for Tay Son urban construction to 2035 under Decision
2248/QD-UBND dated june 9, 2020.

To date, in big urban areas, the coverage rate of regional
planning is high: Quy Nhon City and the vicinity reaching
100% and An Nhon Town reaching 68.3%. Currently, Binh
Dinh province is completing the coverage of regional
planning and establishing zoning plans for Hoai Nhon
Town and Tay Son Town after the Tay Son urban
construction master plan was approved.

Based on urban planning, urban development has been
relatively fast in the past five years and the urbanization rate

has increased from 32% to 2015 to
42.6% at present (higher than the
average of 39.5% nationwide).

In particular, Quy Nhon City and
An Nhon Town have carried out
many new urban area projects. The
above urban areas have synchronous
technical and social infrastructure.

What are your efforts to
improve urban quality toward
green growth and response to
climate change?

We are always determined to
develop toward green growth
because the community is willing to
“exchange expansive land for green
trees” and ready to relocate
unsuitable construction items to
restore the marine environment.
Investment projects have helped
improve urban strategy towards
green growth, including the project
for coastal park construction on
Xuan Dieu Street, Quy Hoa
tourism, science and education
urban area, Ecolife riverside
Apartment (including the first
EDgE international green standard
commercial, service and apartment
building in Quy Nhon); An Phu
Thinh new urban area, and Dai Phu

gia urban area.
Improving urban drainage capacity and flooding

prevention has also been promoted with various projects
like upgrading rivers and streams passing urban areas, Long
Van - Long My canal for water drainage in Bau Lat Lake and
surrounding residential areas in Bui Thi Xuan and Tran
Quang Dieu wards, and embankment against landslide and
flooding in the downstream of the Ha Thanh river.

We are also investing in construction and upgrade of
low-income residential areas. In addition, in the near future,
the province will continue to carry out such projects as the
Artificial Intelligence Center - Supporting Urban Area, Long
Van Urban Area; Nhon Binh new urban area; East - North
Dieu Tri green urban area; Diem Van urban and ecotourism
area; and Hoi Van resort in Phu Cat district.

Driven by construction planning and infrastructure
investment of residential areas and new urban areas, the
urban-rural appearance of Binh Dinh province has
improved significantly.

thank you very much!

Construction planning plays
an important role in

orienting the development of
space, infrastructure and
architectural landscape of

urban and rural areas. Over
the past time, Binh Dinh
province has focused on
directing and prioritizing

capital to speed up
construction planning to

improve the quality of urban
areas toward green growth

and response to climate
change. Vietnam Business

forum has an interview with
Mr. Le dang tuan, Deputy
Director of the Binh Dinh

Department of
Construction, on this topic.



thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình
Định đã hình thành nhiều mô hình nông
nghiệp CNC mang lại hiệu quả đáng ghi
nhận. Ông có thể đánh giá khái quát về
những mô hình này?

Ứng dụng CNC vào sản xuất nông
nghiệp là hướng đi tất yếu của nền nông
nghiệp tỉnh Bình Định hiện nay. Trên địa
bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên
canh sản xuất cây trồng CNC, như: cây hoa
mai An Nhơn, cây hoa cúc Tuy Phước, một
số vùng sản xuất rau toàn tại Tuy Phước, Tây
Sơn, An Nhơn, Vĩnh Thạnh; dừa và các sản
phẩm từ dừa tập trung ở Hoài Nhơn; cây
bưởi da xanh ở Hoài Ân. 

Về chăn nuôi, cơ bản đã hình thành một
số vùng chăn nuôi tập trung, như: bò sữa của
Vinamilk, lợn ở Hoài Ân, bò lai ở An Nhơn,
Tây Sơn, Vĩnh Thanh; gia cầm ở Tuy Phước.
Về thủy sản, bước đầu ứng dụng CNC trong
khai thác và bảo quản sản phẩm khai thác
sau thu hoạch trên biển đã mang lại hiệu quả
kinh tế cao cho ngư dân. Trong nuôi trồng
thủy sản đã ứng dụng công nghệ tuần hoàn
nước, công nghệ men vi sinh; công nghệ
PCr chẩn đoán chính xác mầm bệnh trên
tôm ở mức độ gen (DNA/rNA)… trong sản
xuất tôm post thẻ chân trắng chất lượng cao. 

Về lâm nghiệp, đã ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất cây giống lâm nghiệp
chất lượng cao: công nghệ nuôi cấy mô với
các dòng keo lai, bạch đàn đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận,
góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và
giá trị rừng trồng.

Việc thu hút các tập đoàn, doanh
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
CNC đến nay đã đạt được những kết quả
như thế nào, thưa ông?

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thu hút
được một số doanh nghiệp, tập đoàn đầu
tư vào nông nghiệp ứng dụng CNC. Cụ
thể, trong lĩnh vực chăn nuôi, Công ty
TNHH giống gia cầm Minh Dư là công ty
hàng đầu về gà giống tại Việt Nam đang
chiếm hơn 10% thị phần gà giống cả
nước. Công ty TNHH giống gia cầm Cao
Khanh cung cấp ra thị trường từ 1,4-1,8
triệu con giống/tháng; khoảng 15-18
triệu con giống/năm. 

Trong lĩnh vực thủy sản, nổi bật có Công
ty Cổ phần Việt-Úc Bình Định (Tập đoàn Việt
Úc) sản xuất giống tôm thẻ chân trắng và tôm

sú. Đặc biệt, Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ
triển khai dự án nuôi tôm thương phẩm với
quy mô 300 ha đất trong tại Khu nông nghiệp
ứng dụng CNC Mỹ Thành, Phù Mỹ.

Xây dựng và phát triển các mô hình
nông nghiệp ứng dụng CNC đòi hỏi cần
nguồn vốn đầu tư khá lớn, do vậy muốn
khuyến khích nông dân, các hợp tác xã
đẩy mạnh ứng dụng CNC thì Nhà nước
cũng cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ
ưu đãi. Đối với tỉnh Bình Định thì sao?

Nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã xây
dựng các mô hình phát triển nông nghiệp
CNC, UBND tỉnh đã ban hành Quy định
chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Định giai đoạn 2019-2025; phê duyệt
Danh mục ngành hàng, sản phẩm quan
trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ
thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ
sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-
CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa
bàn tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt các quy
hoạch theo từng lĩnh vực trồng trọt, chăn
nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi. Phê
duyệt các Đề án chuyển đổi cây trồng cạn
trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang cây trồng
khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Bình Định; Đề án thành lập Khu Nông
nghiệp ứng dụng CNC phát triển tôm xã Mỹ
Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Quy
định Tiêu chí Khu sản xuất giống thủy sản
ứng dụng CNC và tiêu chí khu nuôi tôm
thương phẩm ứng dụng CNC tại Bình Định.

trong thời gian tới, để tạo động lực
thúc đẩy phát triển nông nghiệp CNC tại
địa phương, tỉnh Bình Định sẽ tập trung
vào các giải pháp trọng tâm nào?

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt
cơ chế, chính sách khuyến khích đẩy mạnh
phát triển ứng dụng CNC, sạch, hữu cơ, đạt
tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và thích
ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao hiệu
quả sản xuất trồng trọt. Trong đó, tập trung
vào thâm canh lúa hàng hóa, chuyển đổi cây
trồng cạn (lạc, ngô, vừng, rau màu), phát
triển các vùng rau, hoa, quả chuyển canh. 

Tiếp tục xây dựng các trang trại chăn
nuôi ứng dụng CNC; xây dựng khu chăn
nuôi tập trung Nhơn Tân thành vùng chăn
nuôi CNC của tỉnh. Ứng dụng CNC để xây
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thu hút nguồn lực phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

“Ứng dụng công
nghệ cao (CNC) vào

sản xuất nông
nghiệp là hướng đi

tất yếu của nền
nông nghiệp tỉnh

Bình Định hiện
nay”- ông trần Văn

Phúc - Phó giám
đốc phụ trách Sở

Nông nghiệp và
Phát triển nông

thôn tỉnh Bình Định
đã khẳng định trong

cuộc trò chuyện
cùng phóng viên

Vietnam Business
forum. Nguyễn
Bách thực hiện.
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dựng trang trại chăn nuôi tự động, khép kín, chăn nuôi
theo hướng hữu cơ, VietgAP tạo sản phẩm sạch, an toàn,
chất lượng giá trị cao. Đầu tư công nghệ nuôi cấy mô trong
sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp. Xây dựng
phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng
(fSC) cho rừng trồng sản xuất.

Đầu tư các máy móc hiện đại trên tàu khai thác; ứng
dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản thủy sản; nhân
rộng chuỗi liên kết khai thác, thu mua và xuất khẩu cá ngừ
theo công nghệ của Nhật Bản; tiếp tục xây dựng và phát
triển nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng CNC. 

trân trọng cảm ơn ông!

A productive chili-growing model of farmers in Vinh Thanh district 

many effective high-tech agricultural models have been
adopted by Binh dinh province in recent years. Could you
please briefly introduce these models?

High-tech application to agricultural production is a
vital approach for current agriculture in Binh Dinh
province. The province formed specialized high-tech
farming areas like apricot blossom in An Nhon,
chrysanthemum in Tuy Phuoc, organic vegetables in Tuy
Phuoc, Tay Son, An Nhon and Vinh Thanh, coconut in
Hoai Nhon, and green-skin pomelo in Hoai An.

In husbandry, some concentrated livestock farming areas
have basically been established, such as dairy cows of

Vinamilk, pigs in Hoai An, crossbred cows in An Nhon, Tay
Son, Vinh Thanh; poultry in Tuy Phuoc. In fisheries, the
initial high-tech application to catching and preserving
marine products has helped increase economic incomes for
fishermen. In aquaculture, water circulation technology,
probiotics technology, PCr technology application for early
detection of shrimp pathogens in high-quality white shrimp
production have been applied.

In forestry, science and technology has been applied to
the production of high-quality plant seedlings, including
tissue culture technology used for hybrid acacia and
eucalyptus lines recognized by the Ministry of Agriculture
and rural Development, helping raise productivity, quality
and value of planted forests.

How has the province attracted companies to invest in
high-tech agriculture so far?

To date, Binh Dinh province has drawn some businesses
to invest in high-tech agriculture. for example, in livestock
husbandry, Minh Du Poultry Breeding Company Limited is a
leading chicken breeding company in Vietnam with more
than 10% of the market share of chicken breeds nationwide.
Cao Khanh Poultry Breeding Company Limited provides 1.4-
1.8 million baby chickens to the market a month, or 15-18
million baby chickens a year.

Attracting resources 
for High-tech Agriculture
“High-tech application to agricultural
production is a vital approach for current
agriculture in Binh Dinh,” Mr. tran Van
Phuc, Deputy Director of the Department
of Agriculture and rural Development of
Binh Dinh Province said in an interview
granted to Vietnam Business forum’s
reporter. Nguyen Bach reports.

F
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Điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND

tỉnh, UBND tỉnh Bình Định, Sở Tài chính thường xuyên, tích cực,
chủ động theo dõi sát diễn biến thu ngân sách hàng tháng, quý,
năm. Trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
để làm tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh
chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại,… Đồng
thời đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khai thác tốt, hiệu quả các nguồn
thu tiềm năng để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương như:
thu từ khai thác hợp lý quỹ đất trên địa bàn tỉnh, thu thông qua việc
xử lý tài sản công theo quy định, nguồn lợi yến sào, thu thoái vốn
nhà nước tại các doanh nghiệp, các khoản thu khác... tạo nguồn lực
cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện, kết hợp với sự phát

NgàNh Tài chíNh BìNh ĐịNh

Cải cách 
hành chính 
là nhiệm vụ 
trọng tâm

Cải cách hành chính (CCHC) là một
nhiệm vụ trọng tâm được Sở Tài chính
Bình Định tích cực triển khai thực hiện
trong những năm gần đây, qua đó góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân
sách và thúc đẩy cải thiện môi trường
đầu tư tại địa phương.

In the fishery sector, Viet Uc Binh Dinh joint Stock
Company (a member of Viet Uc Seafood Corporation)
produces white-leg shrimp and giant tiger prawn. In
particular, Viet Uc Phu My Co., Ltd applies a
commercial shrimp farming project on a 300-ha farm
in the My Thanh Hi-Tech Agricultural Zone, Phu My.

Building and developing high-tech agriculture
models requires a huge investment capital. so, to
encourage farmers and cooperatives to promote
high-tech application, the government needs
preference and support mechanisms and policies.
What about Binh dinh province?

To support farmers and cooperatives to build
high-tech agricultural development models, the
Provincial People’s Committee issued a policy to
support agricultural production and consumption in
Binh Dinh province in 2019 - 2025; and approved the
list of important commodities and products that
need to be encouraged, prioritized and supported for
production and consumption according to the
government’s Decree 98/2018/ND-CP dated july 5,
2018 in Binh Dinh province.

The Provincial People's Committee also approved
plans for cultivation, husbandry, forestry, fisheries and
irrigation. The provincial government ratified a project
to replace crops on rice-growing land to more
profitable crops to 2020 in Binh Dinh province, and a
project establishing a high-tech agricultural zone for
shrimp development in My Thanh commune, Phu My
district, Binh Dinh province. It applied criteria for
high-tech aquatic seeding area and criteria for high-
tech commercial shrimp farming area in Binh Dinh.

in the coming time, to create a driving force for
stronger local high-tech agricultural development,
which key solutions will Binh dinh focus on?

In the coming time, the province will well apply
mechanisms and policies to promote development of
high-tech, organic farming to ensure food safety
standards and climate change adaptation for higher
production values. Specifically, it will focus on
intensive farming of commercial rice, upgrade upland
crops (peanuts, maize, sesame and vegetables), and
expand vegetable, flower and fruit areas.

The province will continue to build high-tech
livestock farms, build Nhon Tan concentrated
breeding area into a high-tech breeding area of the
province, apply high-tech to build automated, closed
organic livestock farms that meet VietgAP
standards for organic, safe and quality criteria. The
province will invest in tissue culture technology in
forestry seedling production and trading, and plan
sustainable forest management with a forest
stewardship certificate for planted forests.

Binh Dinh province will invest in modern gear
on fishing boats; apply advanced technology in
seafood preservation; expand tuna production and
purchase with export chains powered by japanese
technology; and further build and develop high-tech
white-leg shrimp farming.

thank you very much!

F

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính Bình Định
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triển khả quan của nền kinh tế, tổng thu ngân
sách nhà nước phát sinh trên địa bàn tỉnh năm
2019 (chưa kể thu chuyển nguồn, thu bổ sung
cân đối, bổ sung mục tiêu) là 9.991 tỷ đồng,
thực hiện 13.441 tỷ đồng, vượt 34,5% dự toán
năm và tăng 49,3% so cùng kỳ. Trong đó, dự
toán thu nội địa là 9.235 tỷ đồng, thực hiện
12.754 tỷ đồng, vượt 38,1% dự toán và tăng
52,8% so cùng kỳ, nếu loại trừ thu từ tiền sử
dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi
nhuận được chia và lợi nhuận còn lại thì thu
nội địa thực hiện 5.713 tỷ đồng, vượt 10,4% dự
toán năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Việc phân bổ chi ngân sách ngày càng hợp
lý, tiết kiệm, cơ cấu chi ngân sách đã thay đổi
theo chiều hướng tích cực và phù hợp với chủ
trương của Chính phủ. Trên cơ sở nguồn thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn và sự hỗ trợ
của ngân sách Trung ương, thông qua việc
điều hành chi hợp lý, Sở Tài chính đã đề xuất
UBND tỉnh dành nguồn lực đáng kể tập trung
đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng
của tỉnh về cơ sở hạ tầng kinh tế; đồng thời
dành nguồn lực thỏa đáng đầu tư kết cấu hạ
tầng cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo
dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia về
xây dựng nông thôn mới và một số chính sách
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Năm 2019, chi ngân sách địa phương
thực hiện là 15.581 tỷ đồng, vượt 10,3% dự
toán năm và tăng 10,3% so cùng kỳ. Trong đó,
chi đầu tư phát triển thực hiện là 7.111 tỷ
đồng, vượt 48,4% so với dự toán năm và tăng
29,7% so cùng kỳ; chi thường xuyên thực hiện
8.464 tỷ đồng, vượt 30,5% so với dự toán năm
và bằng 98% so cùng kỳ.

Chú trọng ứng dụng công nghệ
thông tin

Để hoàn thành nhiệm vụ cân đối thu chi
ngân sách, ngành Tài chính Bình Đinh đã tích
cực tham mưu, phối hợp tham gia ý kiến để
UBND tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ
trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu
tư, như: ưu đãi về thuế và đất đai, bồi thường giải
phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng,... thẩm
định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn,
thẩm định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư
các dự án kịp thời, đúng chính sách, chế độ quy
định. Đặc biệt, công tác CCHC, trọng tâm là đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT) và nâng cao
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
được Sở triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Ông Lê Hoàng Nghi - giám đốc Sở Tài
chính Bình Định chia sẻ: “Ứng dụng CNTT
trong CCHC và đặc biệt là hiện đại hóa hành
chính luôn được ngành chú trọng. Những
năm qua, Sở Tài chính Bình Định không
ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, đặc
biệt trong việc CCHC đã góp phần phục vụ tốt
hơn cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị có
quan hệ với ngân sách và trong quản lý, thông

tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo
Sở về lĩnh vực tài chính - ngân sách, quản lý
giá, công sản,… theo lộ trình CCHC và hiện
đại hóa của Sở đến năm 2020 đã đề ra”.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính thường xuyên
triển khai nhiều giải pháp hiệu quả và đồng bộ
về phát triển ứng dụng CNTT. Bên cạnh việc
triển khai thực hiện tốt các phần mềm hệ thống
do Bộ Tài chính triển khai toàn ngành như: Hệ
thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc
Tabmis, Quản lý ngân sách 8.0; Sở Tài chính
còn đề xuất triển khai một số phần mềm quản
lý tại địa phương như: Kế toán hành chính sự
nghiệp, Kế toán ngân sách cấp xã và Quản lý tài
sản cấp xã, Quản lý và quyết toán vốn đầu tư
(cấp tỉnh, huyện, xã); Xây dựng các phần mềm
quản lý chuyên ngành như: Hệ thống quản lý
tiền lương, Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu
về giá tại địa phương…

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2016, Sở Tài
chính đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 đối với 4 lĩnh vực: cấp mã số đơn vị
sử dụng ngân sách; đăng ký giá, kê khai giá;
thẩm tra dự toán các đơn vị khối tỉnh; cung cấp
các đoạn mã nhập Tabmis của các chủ đầu tư.
Đến nay, Sở Tài chính có 36 TTHC, trong đó
có 5 dịch vụ công trực truyến mức độ 4. Chất
lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính
xác theo quy định của pháp luật nên trong thời
gian qua Sở Tài chính không có hồ sơ giải
quyết trễ hẹn. Việc sử dụng dịch vụ công mức
độ 4 giúp cho đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng
dịch vụ tiếp cận công nghệ tiên tiến, giảm chi
phí đi lại, chủ động theo dõi tình trạng hồ sơ
của mình và nhận kết quả sớm hơn thời gian
quy định rất nhiều so với các phương pháp
truyền thống trước đây; đồng thời, đơn giản
hóa TTHC, tăng cường minh bạch thông tin.

Cùng với ứng dụng CNTT để phục vụ người
dân và doanh nghiệp, Sở Tài chính phối hợp các
đơn vị có liên quan tăng cường ứng dụng CNTT
phục vụ cho hoạt động chuyên môn của ngành
như: Văn phòng điện tử liên thông và phần
mềm một cửa điện tử (Sở Tài chính là một trong
những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh áp dụng
chữ ký số vào hệ thống Văn phòng điện tử liên
thông và Dịch vụ công trực tuyến, 100% văn bản
phát hành đều sử dụng chữ ký số)… góp phần
hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý tài chính -
ngân sách nói riêng và trong công tác lãnh đạo
điều hành nói chung của ngành Tài chính đồng
thời phục vụ tốt các phân tích dự báo trong lĩnh
vực tài chính - ngân sách của tỉnh.

Theo ông Lê Hoàng Nghi, trong thời gian
tới, Sở tiếp tục đưa công tác CCHC là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó,
chỉ đạo quyết liệt và ưu tiên ứng dụng CNTT
nhằm hiện đại hoá tất cả các lĩnh vực hoạt
động và phục vụ công tác CCHC; xác định rõ
CNTT vừa là nội dung cải cách trong công tác
chỉ đạo điều hành vừa là công cụ hỗ trợ tích
cực cho công tác CCHC”.n

Theo xếp hạng mức
độ sẵn sàng ứng
dụng CNTT của
ngành Tài chính,
năm 2016 Sở Tài
chính tỉnh Bình
Định xếp vị trí 7/63,
năm 2017 xếp vị trí
4/63, năm 2018 xếp
vị trí 6/63 khối các
sở tài chính tỉnh,
thành phố. Còn tại
địa phương năm
2019, Sở Tài chính
được UBND tỉnh
xếp vị trí dẫn đầu về
ứng dụng CNTT
trong các cơ quan
nhà nước trên địa
bàn tỉnh Bình Định.



H
ệ thống mạng lưới cơ sở giáo
dục nghề nghiệp (gDNN)
trên địa bàn tỉnh từng bước
được kiện toàn, được đầu tư
xây dựng ngày càng hiện đại;

năng lực đào tạo dần đáp ứng được nhu cầu
đào tạo nhân lực trực tiếp và nhân lực có tay
nghề cao. Trong tuyển sinh, các cơ sở dạy
nghề đã chủ động làm tốt công tác tuyên
truyền về gDNN với nhiều hình thức đa
dạng như: đăng tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng; xuất bản bản tin gDNN
và thị trường lao động; tổ chức “Ngày hội
tuyển sinh, tuyển dụng lao động”,... Đồng
thời, Sở Lao động Thương binh và Xã hội
đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Sở giáo
dục và Đào tạo tăng cường công tác phân
luồng học sinh THCS, THPT thông qua các
hoạt động tư vấn, định hướng gDNN. Nhờ
đó, kết quả tuyển sinh cơ bản thực hiện được
kế hoạch đã đặt ra, khối các trường dạy nghề
giữ được đà phát triển ổn định.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, các cơ sở gDNN
trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 8.131 người,
đạt 39,7% kế hoạch năm, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019
(cao đẳng nghề 227 người, trung cấp nghề 163 người, sơ cấp

nghề 7.741 người). Bồi dưỡng, tập huấn nghề
và đào tạo dưới 3 tháng cho 645 lượt người;
đào tạo nghề cho lao động nông thôn 528
người, đạt 15,1% kế hoạch năm. Thực hiện
Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có
447 học sinh, sinh viên vay vốn ưu đãi học
nghề, số tiền 10.683,94 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Đề án sáp nhập
Trường Cao đẳng Bình Định vào Trường Cao
đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, trình
UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
xem xét, cho ý kiến hoàn thiện trước khi trình
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban
hành Quyết định thành lập.

Tổ chức hoạt động tư vấn học nghề,
hướng nghiệp cho trên 4.500 học sinh
THPT của 12 trường với 7 trường cao
đẳng và đại học tham gia với chủ đề: “Hiểu
nghề, hiểu mình, sáng tương lai” sau đợt
dịch Covid-19. Tổ chức thành công kỳ thi
tay nghề cấp tỉnh và lựa chọn thí sinh
huấn luyện để tham dự kỳ thi tay nghề

quốc gia với tổng số thí sinh tham dự là 09 người, số nghề
đăng ký dự thi là 07 nghề.

Các trường, trung tâm tập trung đào tạo nghề gắn với
nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế địa phương như: lĩnh

vực cơ khí, thủy sản, dệt may, điện
tử - viễn thông, dịch vụ du lịch, y
tế,... Thông qua các lớp dạy nghề,
nhiều học viên đã mạnh dạn áp
dụng kiến thức vào sản xuất, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở
rộng quy mô sản xuất để tạo việc
làm và nguồn thu nhập chính đáng.

Đặc biệt, Bình Định làm tốt công
tác gắn kết gDNN với nhu cầu của
doanh nghiệp và thị trường lao động -
việc làm. Trong đó, đẩy mạnh công tác
chỉ đạo các đơn vị đổi mới chương
trình, giáo trình; chú trọng đào tạo
thực hành cho người học; tăng thời
gian tự rèn luyện tay nghề và làm việc
theo nhóm cho học sinh, sinh viên.
Các cơ sở gDNN chủ động mời
doanh nghiệp, người sử dụng lao động
tham gia trong công tác xây dựng,
biên soạn chương trình, giáo trình...
đảm bảo nội dung đào tạo tương ứng
với dây chuyền công nghệ sản xuất
hiện đại. Thực hiện tốt mô hình liên
kết 3 Nhà: Nhà nước - Nhà trường và
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Đào tạo nghề gắn với 
nhu cầu thị trường

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

Để đáp ứng nhu
cầu của doanh
nghiệp, nhà đầu
tư, Bình Định đặc
biệt chú trọng đến
khâu đào tạo nghề
theo hướng chuẩn
hóa gắn với nhu
cầu thị trường,
góp phần tạo
nguồn nhân lực
trình độ cao có thể
trực tiếp tham gia
cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0.



T
he local vocational education
network has gradually been
consolidated and upgraded.
Vocational training schools can
train highly skilled human

resources. In enrollment, they have actively and
effectively communicated on vocational
education in various forms such as mass media,
newsletters on vocational education and labor
market, and job festivals. At the same time, the
Department of Labor, Invalids and Social
Affairs has strengthened coordination with the
Department of Education and Training to
better help students through consultation and
career orientation. As a result, enrollment
results have basically met the plan. 

In the first six months of 2020 alone,
vocational training schools recruited 8,131
students, reaching 39.7% of the full-year plan,
down 2.8% from the same period in 2019 (227
students at tertiary profession level, 163 at
secondary level, and 7,741 at primary level).
They provided short-term training (under
three months) for 645 trainees and 528 rural
workers, reaching 15.1% of the yearly plan. In
response to the Prime Minister's Decision
157/2007/QD-TTg, 447 students have, to date,
had access to preferential loans of VND10.68
billion for vocational training.

The project on merger of Binh Dinh
College with Quy Nhon Technical College has
been completed and submitted to the
Provincial People's Committee to report to the
Standing Committee of the Provincial Party
Committee for consideration and finalization
before being sent to the Ministry of Labor,
Invalids and Social Affairs for final decision.

The province has organized vocational
training and career counseling for more than

4,500 students from 12 high schools and seven
colleges and universities joining the topic
“Understanding the profession, understanding
yourself, brightening the future" after the
COVID-19 pandemic; successfully organized
provincial skills exams and selected nine trainee
candidates for national skills contents.

Schools and training centers focus on
demand-based majors like mechanics,
fisheries, textile and garment, electronics -
telecommunications, tourism services and
healthcare. After vocational classes, many
trainees can boldly apply their knowledge
to production, restructured crops and
animals, and expand production scale to
create jobs and income.

Particularly, Binh Dinh has effectively
aligned vocational education with corporate
and market demand. The province has directed
schools and educational centers to reform
training programs and curricula; focused on
practical training for learners; and increased
self-training skills for students. Schools actively
invite enterprises and employers to take part in
material development and compilation
programs to ensure that training contents
correspond to modern production technology
lines. They have successfully combined
government-school-company coordination
model; and strengthened demand-based
training cooperation.

In addition to achieved results, vocational
training and job creation are difficult due to
business downsizing, restructuring, and labor
demand reduction. Besides, the awareness of
society, families and learners about vocational
training is still limited. To deal with these
difficulties, the Department of Labor, Invalids
and Social Affairs has proposed many solutions,
including reviewing and rearranging the
network of vocational schools by reducing
facilities and expanding enrollment size into
high-quality colleges and vocational schools.
The department has fostered and improved the
efficiency of career counseling, guidance and
startup to attract more people into vocational
training at different levels to provide human
resources for socioeconomic development. It
has built an information system, school
database, labor database and labor market
development database. It has encouraged
enterprises to actively join in training human
resources, especially for running modern
technologies. The department has also stepped
up teacher and educator training and
standardization for schools.n
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vocational Training Aligned
with Market Demand

To meet employment needs
of businesses and investors,
Binh Dinh province has
paid special attention to
vocational training in line
with the market demand to
build up highly qualified
human resources for the
cause of the fourth
Industrial revolution.

Nhà doanh nghiệp; tăng
cường công tác liên doanh,
liên kết đào tạo theo đơn đặt
hàng của các doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác dạy
nghề và giải quyết việc làm
cũng còn khó khăn do
nhiều doanh nghiệp giảm
quy mô, tái cơ cấu, giảm
nhu cầu sử dụng lao động.
Cùng với đó, nhận thức của
xã hội, gia đình, người học
về việc học nghề còn hạn
chế. Để khắc phục những
khó khăn này, ngành Lao
động - Thương binh và Xã
hội đã đề ra nhiều giải
pháp trong đó, rà soát, sắp
xếp lại mạng lưới cơ sở
gDNN theo hướng giảm
đầu mối, tăng quy mô
tuyển sinh, hình thành các
trường cao đẳng, trung cấp
đào tạo đa cấp trình độ,
trường chất lượng cao. Đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả
công tác tư vấn, hướng
nghiệp, phân luồng, khởi
nghiệp để thu hút thêm
nhiều đối tượng tham gia
học nghề ở các trình độ,
phục vụ nhu cầu nguồn
nhân lực phát triển kinh tế
- xã hội. Xây dựng hệ
thống thông tin, cơ sở dữ
liệu về các cơ sở gDNN, hệ
thống cơ sở dữ liệu về thị
trường lao động, nhu cầu
lao động của doanh nghiệp,
diễn biến thị trường lao
động. Khuyến khích các
doanh nghiệp tham gia tích
cực vào quá trình đào tạo
nguồn nhân lực, đặc biệt là
nhân lực đòi hỏi công nghệ
sản xuất hiện đại. Đẩy
mạnh công tác đào tạo, bồi
dưỡng chuẩn hóa đội ngũ
giáo viên, cán bộ quản lý
cơ sở gDNN.n



T
ính đến 31/5/2020, dư nợ đánh
giá bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19  khoảng hơn 7.200 tỷ
đồng, chiếm khoảng 9,4% dư
nợ, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt

động ngân hàng tỉnh Bình Định.
Ngoài ra, dịch bệnh còn làm hàng hóa

trở nên ách tắc, sản xuất kinh doanh đình
trệ, hàng xuất đi không bán được hoặc nếu
có đầu ra thì lại thiếu nguồn nguyên liệu
đầu vào do các thị trường nhập khẩu
nguyên vật liệu đều dừng hoạt động, dẫn
đến khách hàng không có khả năng trả nợ
đúng hạn và từ đó gia tăng tỷ lệ nợ quá
hạn, gia tăng nợ xấu. Các DN xuất nhập
khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, thực phẩm,
đồ uống, vận tải, dệt may, da giày, điện
lạnh, du lịch… đều là những nhóm chịu
ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Những
DN trong các lĩnh vực này chiếm lượng
khá lớn trong số các khách hàng của các
ngân hàng, do đó nguy cơ gia tăng nợ xấu
là khó tránh khỏi. 

Trước những khó khăn trên, thực hiện
chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam,
UBND tỉnh, NHNN tỉnh Bình Định đã
chỉ đạo các ngân hàng thương mại
(NHTM) tích cực thực hiện các giải pháp
phòng, chống dịch và hỗ trợ khách hàng
như: tiết giảm chi phí hoạt động để có
điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các khoản
vay hiện hữu và các khoản cho vay mới,

hỗ trợ và đồng hành cùng DN, người dân
vượt qua khó khăn do dịch Covid - 19;
tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công
tác liên ngành làm việc với các hiệp hội,
DN để nắm bắt tình hình hoạt động, các
khó khăn và đề xuất kiến nghị của DN để
có hướng hỗ trợ kịp thời; thiết lập số điện
thoại đường dây nóng và thành lập bộ
phận thường trực tại NHNN tỉnh để tiếp
nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất
và khó khăn, vướng mắc của người dân,
DN, các hiệp hội trên địa bàn liên quan
đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN…

Về phía các NHTM trên địa bàn đã
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm chung tay, đồng hành cùng khách
hàng trong phòng chống dịch Covid-19,
góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do
dịch bệnh gây ra cho khách hàng. Theo
đó các ngân hàng đã chủ động thông
báo (qua điện thoại, văn bản, email…)
đến các DN có quan hệ tín dụng về các
chính sách theo Thông tư 01 để biết và
phối hợp với ngân hàng rà soát mức độ
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như
hướng dẫn các thủ tục để được hưởng
các chính sách về cơ cấu nợ, miễn, giảm
lãi… Đồng thời triển khai các gói sản
phẩm tín dụng ưu đãi cho nhóm khách
hàng là DN trong các ngành đang có các
lợi thế kinh doanh tương đối trong đại
dịch Covid-19 cũng như các DN thuộc
nhóm ngành kinh tế chủ lực của tỉnh;
tiếp tục thực hiện duy trì hạn mức tín
dụng hỗ trợ DN chịu tác động của
Covid-19.

Đến ngày 31/5/2020, các NHTM trên
địa bàn tỉnh Bình Định đã thực hiện cơ
cấu lại thời hạn trả nợ cho 345 khách hàng,
dư nợ được cơ cấu lại là 892 tỷ đồng; miễn,
giảm lãi cho 13 khách hàng, dư nợ được
giảm lãi 99 tỷ đồng; cho vay mới (từ ngày
23/1/2020) 5.798 khách hàng, doanh số
cho vay, lũy kế từ 23/1/2020 đến 31/5/2020
là 11.365 tỷ đồng; giảm phí một số dịch vụ
đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19. Bên cạnh đó, các NHTM trên
địa bàn còn chủ động giảm lãi suất ghi
trên hợp đồng tín dụng cho 1.374 khách
hàng, dư nợ được điều chỉnh giảm lãi suất
cho vay là 6.211 tỷ đồng, mức điều chỉnh
giảm từ 0,1-1,8%/năm.

Phó giám đốc phụ trách NHNN tỉnh
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ngân hàng chia sẻ khó khăn cùng
doanh nghiệp trong mùa dịch
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Từ đầu năm 2020 đến
nay, dịch Covid - 19 đã

tác động lớn đến nền
kinh tế, đẩy các doanh
nghiệp (DN) vào tình

thế vô cùng khó khăn.
Trong bối cảnh đó,

ngành ngân hàng tỉnh
Bình Định đã đẩy

mạnh triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp như
giảm lãi suất; cơ cấu lại

thời hạn trả nợ; miễn,
giảm lãi vay; giữ

nguyên nhóm nợ; giảm
phí..., qua đó giúp cộng

đồng DN trên địa bàn
từng bước vượt qua các

tác động tiêu cực của
dịch bệnh.

công luận



A
s of May 31, 2020, outstanding loans, affected by
the COVID-19 epidemic, reached more than
VND7,200 billion, accounting for about 9.4% of
outstanding loans, thus posing potential risks to
banking operations in Binh Dinh province.

In addition, the plague congested commodity movements
and stalled production and business operations. Companies
were unable to import enough inputs for production, while
they could not sell their products because of lockdowns,
resulting in increased overdue debt and bad debt. Companies
engaged in import, export, accommodation services, food,
beverage, transportation, apparel, footwear, refrigeration and
tourism were heavily hurt by the epidemic. They account for a
quite high share of customers at banks, hence posing the risk
of increasing bad debt.

Before these hardships, following instructions of the
government, the State Bank of Vietnam (SBV) and the
Provincial People’s Committee, SBV Binh Dinh directed
commercial banks to actively apply solutions to prevent and
control the epidemic and support customers by reducing
operating costs to offer lower interest rates on existing loans
and new loans, supporting and accompanying businesses and
people to live through the epidemic time; advised the
Provincial People's Committee to establish an interagency

working group to work with trade associations and businesses
to understand current situations and difficulties and propose
their recommendations to have timely support; set up a
telephone hotline and a standing panel at SBV Binh Dinh to
receive and promptly handle recommendations, suggestions
and problems of local people, businesses and trade
associations as related to Circular 01/2020/TT-NHNN.

Local commercial banks have deployed many consistent
solutions to cooperate with and support customers in the
fight against the COVID-19 epidemic and minimize
damages suffered by customers. They actively informed
customers of policies under Circular 01 via telephone,
messages, emails and other means to work with banks to
review epidemic impacts and carry out procedures to enjoy
policies on debt structure, interest exemption and reduction.
At the same time, lenders launched preferential credit
packages for customers with relative business advantages in
the COVID-19 pandemic as well as enterprises active in key
economic sectors. They continue to maintain credit limits to
support enterprises affected by COVID-19.

As of May 31, 2020, commercial banks in Binh Dinh
province restructured repayment terms for 345 customers.
restructured outstanding loans reached VND892 billion.
They exempted and reduced interest rates for 13 customers
with a combined loan of VND99 billion. They offered new
loans of VND11,365 billion (from january 23, 2020 to May
31, 2020) to 5,798 customers. They discounted some service
fees for customers affected by COVID-19 epidemic. In
addition, local commercial banks actively reduced interest
rates by 0.1-1.8% on credit contracts worth VND6,211
billion for 1,374 customers.

Mr. Nguyen Tra Duong, Deputy Director of SBV Binh
Dinh, said, the banking sector of Binh Dinh province will
further implement solutions to help borrowers in difficulty
to have sufficient capital for business operations and
economic development, further support people and
businesses to overcome difficulties caused by COVID-19.
“But, beside the support from commercial banks, enterprises
themselves need to build and implement really feasible
business plans and projects, focus resources for effective
projects, balance resources to repay debts. Doing so, they
will restore and stabilize business operations while helping
commercial banks ensure credit quality and performance
and avoid bad debts”, he recommended.n
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Banks Share Hardships 
with Businesses in epidemic Time
The COVID-19 epidemic has caused
serious impacts on the economy since the
start of 2020 and pushed businesses into
difficulty. In that context, the banking
sector of Binh Dinh province has adopted
consistent solutions like lowering interest
rates, restructuring debt repayment terms,
exempting or reducing lending interests,
keeping debts, and reducing fees, thus
helping the local business community to
overcome negative effects of the epidemic.

cong luan

Bình Định – ông Nguyễn Trà Dương cho biết, với tinh thần
đồng hành, cùng chia sẻ, trong thời gian ngành Ngân hàng
tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó
khăn, cung ứng đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phát
triển kinh tế, hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn do
Covid-19. “Tuy nhiên bên cạnh sự trợ lực của ngành ngân

hàng, các NHTM, bản thân các DN cũng cần xây dựng và
triển khai các phương án, dự án thực sự khả thi, tập trung các
nguồn lực thực hiện có hiệu quả, cân đối được nguồn trả nợ;
qua đó vừa giúp DN có thể khôi phục và ổn định sản xuất vừa
giúp các NHTM bảo đảm chất lượng cũng như hiệu quả tín
dụng, không bị nợ xấu" – ông Dương khuyến nghị.n



Liên tục đổi mới
Năm 2020, dịch Covid - 19 diễn

biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh mẽ
đến tất cả các thành phần kinh tế.
Theo đó, ngành Thuế Bình Định
cũng đứng trước nhiệm vụ vô cùng
khó khăn, vừa đảm bảo nguồn thu,
vừa hỗ trợ đồng hành chia sẻ với
người nộp thuế (NNT) để nuôi dưỡng
nguồn thu phát triển bền vững.

Cục Thuế tỉnh Bình Định liên tục
đổi mới mạnh mẽ để gia tăng chất lượng
trong công tác hỗ trợ, hướng dẫn, phục
vụ - là người bạn đồng hành đáng tin
cậy của doanh nghiệp. Trên tinh thần
“Thúc đẩy tính tự nguyện chấp hành
pháp luật thuế của doanh nghiệp”,
ngành Thuế Bình Định chủ động thay
đổi phương pháp tiếp cận mới theo
hướng: “Tập trung hỗ trợ, cảnh báo đến doanh nghiệp tự sửa
sai, tự điều chỉnh hơn là kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp”.
Đồng thời, chuyển đổi cách làm theo mới theo hướng: Tháo gỡ
triệt để những vướng mắc về pháp luật thuế; Tham vấn chính
sách thuế với doanh nghiệp ngay từ khi triển khai dự án; Coi
trọng kiểm tra tại cơ quan thuế hơn là kiểm tra, thanh tra tại
doanh nghiệp”. Chính những giải pháp linh hoạt, sáng tạo trên
đã giúp Bình Định có tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2020
trên địa bàn tỉnh đạt 4.558,5 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. 

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình
Định chia sẻ: “Kể từ cuối quý II năm 2020, tình hình dịch
Covid -19 tại Việt Nam được kiểm soát; cùng với đó là
hàng loạt chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp các doanh
nghiệp đã và đang đi vào ổn định sản xuất kinh doanh hứa
hẹn bức tranh kinh tế những tháng cuối năm sẽ có nhiều
khởi sắc. Với những kết quả đã đạt được sau 6 tháng đầu
năm 2020, ngành Thuế Bình Định tự tin có thể hoàn thành
chỉ tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng”. 

Động lực đột phá từ cải cách hành
chính thuế

Ngoài nhiệm vụ thu NSNN, ngành Thuế
Bình Định còn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ
cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận
lợi tối đa cho NNT. Trong năm 2020, Cục Thuế
đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy - UBND tỉnh về
kế hoạch phát triển KT-XH, cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2020.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định – ông
Nguyễn Đẩu cho biết: “Xác định cải cách hành
chính thuế mà trọng tâm là cải cách TTHC là
khâu đột phá, toàn ngành luôn lấy sự hài lòng
của NNT, của nhân dân làm mục tiêu chính để
cải cách TTHC thuế; chuyển nền hành chính

quản lý sang nền hành chính phục vụ
một cách thực chất; đưa chính sách
thuế của Nhà nước đi vào thực tế cuộc
sống bằng những hành động cụ thể,
thiết thực. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin vào tất cả các khâu
trong quản lý để tạo thuận lợi, đảm bảo
công khai, minh bạch, công bằng cho
NNT khi thực hiện pháp luật thuế.
Đồng thời nâng cao trách nhiệm của
lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện
các nhiệm vụ công tác thuế, đặc biệt
nâng cao vai trò, trách nhiệm của người
đứng đầu, gắn trách nhiệm của các cấp
lãnh đạo, từng cán bộ công chức trong
các bước thực hiện nhiệm vụ và kết quả
thực hiện nhiệm vụ được giao. Những
nỗ lực cải cách của ngành Thuế Bình
Định đã phát huy hiệu quả thiết thực,
góp phần gia tăng sức hút đầu tư”.

Thời gian tới, ngành Thuế Bình Định sẽ tiếp tục triển khai
có hiệu quả cải cách TTHC thuế, tăng cường rà soát các
TTHC để kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC trong
lĩnh vực thuế. Thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời
hạn, đúng yêu cầu của NNT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế,
áp dụng hóa đơn điện tử... Qua đó giúp giảm thời gian, chi phí
tuân thủ pháp luật thuế và tạo điều kiện cho NNT được thụ
hưởng đầy đủ chính sách cải cách TTHC mang lại.

Bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng công tác quản lý
thuế; xây dựng đội ngũ công chức thuế đủ phẩm chất năng
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngành Thuế Bình Định cũng
sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách và định
kỳ tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời chấn chỉnh,
khắc phục những hạn chế; xây dựng các giải pháp thiết thực,
phù hợp với từng thời điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, góp phần hoàn thành các
chỉ tiêu KT - XH giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX đề ra.n
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nâng cao hiệu quả thu ngân sách 
từ các giải pháp linh hoạt, sáng tạo 
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Dịch Covid -19 bùng phát
mạnh đã khiến ngành

Thuế nói chung và ngành
Thuế Bình Định nói riêng

đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức. Trong
bối cảnh đó, ngành Thuế
Bình Định đã nỗ lực triển

khai các giải pháp đồng
bộ, linh hoạt về thu ngân
sách, mang lại những kết

quả tích cực.



Những kết quả nổi bật
Ngành BHXH tỉnh Bình Định xác

định BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT)
là 2 trụ cột chính của hệ thống an

sinh xã hội nhằm góp phần thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo đảm ổn định chính trị, thúc
đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của
mỗi địa phương. Chính vì vậy mà
trong quá trình triển khai thực hiện
nhiệm vụ, BHXH tỉnh đã luôn làm

tốt công tác tham mưu cho cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương ban

hành các văn bản chỉ đạo, điều hành,
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên

truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và
các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai
thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 

Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã đẩy
mạnh triển khai công tác cải cách hành
chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng
cao sự hài lòng của các tổ chức và người dân
trong quá trình phục vụ. Các chỉ tiêu đề ra
đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao.
Tính đến hết tháng 6/2020 tổng số thu
BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.452.359 triệu
đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2019. Chỉ
tiêu số người tham gia BHXH bắt buộc,
BHTN, BHXH tự nguyện, BHYT đều vượt
so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, số người tham
gia BHXH bắt buộc năm trong 6 tháng đầu
năm 2020 là 111.130 người, tăng 3.750
người; số người tham gia BHXH tự nguyện
là 9.819 người, đạt tỷ lệ 55.3% kế hoạch năm;
tăng 5.425 người; số người tham gia BHTN
tăng 6,85% lần. Số người tham gia BHYT là
1.399.319 người, đạt 99,2% so với kế hoạch
của năm, tỷ lệ bao phủ của BHYT trong toàn
tỉnh đạt 94%. Bên cạnh đó, số BHXH, thẻ
BHYT được cấp đầy đủ, kịp thời cho người
lao động, người dân. Đơn vị cũng thực hiện
tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ
BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch
được giao, ngay từ đầu năm 2020, BHXH
tỉnh đã tập trung công tác chỉ đạo và giao
chỉ tiêu cụ thể về cho BHXH các huyện, thị
xã, thành phố trong tỉnh. Trên cơ sở đó,
BHXH các địa phương tùy vào tình hình
thực tế của đơn vị mình để triển khai các
nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
nhằm mở rộng đối tượng tham gia và tăng
nguồn thu BHXH, BHYT. Nhờ chủ động

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các
nhóm giải pháp trọng tâm, phù hợp với
từng nhóm đối tượng và loại hình bảo hiểm
nên số lượng người dân tham gia và thụ
hưởng các chế độ, chính sách về BHXH,
BHYT ngày càng tăng cao.

Không ngừng đổi mới sáng tạo
Ông Trần Văn Trung - Phó Giám đốc

BHXH tỉnh cho biết, bên cạnh những kết
quả đạt được, trong những tháng đầu năm
2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch
covid-19 đã gây ra các tác động tiêu cực đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công
ty, doanh nghiệp… ảnh hưởng đến nền kinh
tế nói chung và hoạt động của ngành BHXH
nói riêng. Số thu BHXH, BHYT, BHTN
giảm; số nợ cũng tăng ở các chỉ tiêu, các
chương trình phối hợp, kế hoạch triển khai
các nghiệp vụ của ngành như công tác thanh
tra- kiểm tra việc trích nộp BHXN, BHYT,
BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động cũng
tạm dừng do tình hình dịch bệnh. Tuy
nhiên, đơn vị sẽ cố gắng xây dựng kế hoạch
cụ thể cho 06 tháng cuối năm, đồng thời
không ngừng đổi mới, hướng đến phát triển
hệ thống tổ chức thực hiện chính sách
BHXH trên địa bàn tỉnh bảo đảm tinh gọn,
chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, nhằm
phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong
năm 2020, ngành BHXH tỉnh sẽ triển khai
nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng tăng
cường cải cách hành chính, ứng dụng công
nghệ thông tin, để xây dựng đầy đủ cơ sở dữ
liệu về dân số, lao động, lao động đã tham
gia BHXH và chưa tham gia BHXH theo các
cấp độ tỉnh; huyện, thị xã, thành phố; xã,
phường để thực hiện các giải pháp phát
triển phù hợp theo từng nhóm đối tượng.
Bên cạnh đó, xây dựng và vận hành mô hình
đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực
tuyến, tạo điều kiện thuận tiện cho người
dân. Tăng cường công tác thông tin, truyền
thông về BHXH, BHYT trên các phương
tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các
sở, ngành, đoàn thể tuyên truyền về chính
sách, pháp luật của BHXH, BHYT; tổ chức
đối thoại, giao lưu trực tuyến chế độ, chính
sách của BHXH, BHYT; phối hợp với Bưu
điện tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền
trực tiếp phát triển đối tượng tham gia
BHXH tự nguyện trên địa bàn các huyện,
tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân.n
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Bảo hiểm xã hội Bình Định

Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu
năm 2020, ngành
Bảo hiểm xã hội

(BHXH) tỉnh Bình
Định đang cố gắng

hoàn thành vượt
mức nhiều mục tiêu

đề ra trong năm.
Nhiệm vụ năm 2020
cũng đã được ngành
triển khai với nhiều

mục tiêu mới cao
hơn năm cũ, góp

phần tích cực vào sự
ổn định chính trị,
phát triển kinh tế,

bảo đảm an sinh xã
hội trên địa bàn…

Ông Trần Văn Trung
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định



Ô
ng Lê Từ - Giám đốc Ban
Quản lý dự án (QLDA)
Giao thông tỉnh Bình
Định cho biết: “Ban
QLDA Giao thông tỉnh

là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ
chức quản lý thực hiện các dự án công
trình giao thông được giao; chịu trách
nhiệm trước pháp luật và người quyết
định đầu tư về các hoạt động của mình.
Đồng thời thực hiện tư vấn quản lý dự
án cho các dự án khác liên quan đến các
công trình giao thông”. 

Trên cơ sở thực hiện Quy hoạch
điều chỉnh phát triển giao thông vận tải
tỉnh Bình Định giai đoạn 2020, định
hướng đến năm 2030 đã được UBND
tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết
định số 3507/QĐ-UBND ngày
8/10/2015, giai đoạn 2016- 2020, nhiều
tuyến đường, dự án giao thông huyết
mạch có vai trò chiến lược kết nối các
địa phương trong tỉnh, hoàn thiện trục
giao thông chính của các KCN Nam
Phú Tài; KCN Long Mỹ; KCN Nhơn
Hội; kết nối với KCN - Đô thị - Dịch vụ
BeCAMeX Bình Định; Khu đô thị
Long Vân - Long Mỹ và trung tâm
thành phố Quy Nhơn… đã được triển
khai khẩn trương, đồng loạt, theo đúng
tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đó, một số công trình giao
thông trọng điểm có quy mô lớn đã lần
lượt được xây dựng và đưa vào khai thác
sử dụng, mở ra vận hội mới cho tỉnh nhà
phát triển như: Tuyến đường Quốc lộ 19
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) là dự án nhóm A
được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, đây là dự án giao thông
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng mức đầu tư 4.410 tỷ
đồng, chiều dài tuyến đường 17,42Km. Điểm đầu tuyến tại cổng
cảng Quy Nhơn, điểm cuối tuyến giáp với vòng xoay cầu vượt
Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.
Đường phía tây tỉnh Bình Định (ĐT.638) đoạn Km130 –
Km143+787 có tổng mức đầu tư 1.554 tỷ đồng, chiều dài tuyến
đường 13,78Km. Điểm đầu tuyến tại nút giao với Quốc lộ 19C
(địa phận xã Canh Vinh), điểm cuối tuyến giáp với vòng xoay nút

giao Long Vân thành phố Quy Nhơn.
Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm
khác cũng đang được triển khai đầu tư
xây dựng như các tuyến đường ven biển,
đường trục Khu kinh tế đoạn Km0 -
Km18+500 sẽ góp phần hoàn thiện mạng
lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Trong quá trình triển khai, để thực
hiện tốt vai trò chủ đầu tư thực hiện dự
án, Ban QLDA làm tốt công tác quản lý
dự án nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ,
giá thành từ khâu khảo sát, thiết kế đến
công tác thi công xây lắp. Trong đó, tập
trung chỉ đạo các phòng chức năng khẩn
trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý từ
bước lập chủ trương đầu tư, lập dự án đầu
tư, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà
thầu, tổ chức đấu thầu các công trình
được thực hiện theo đúng quy định bảo
đảm chặt chẽ, minh bạch... lựa chọn được
nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật và tài
chính để sớm khởi công các gói thầu xây
lắp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công
hoàn thành các dự án. 

Đồng thời, đơn vị chủ động, tích cực
phối hợp với các bên liên quan để đẩy
nhanh công tác đền bù giải phóng mặt
bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm
giao mặt bằng sạch phục vụ thi công xây
dựng. Làm rõ trách nhiệm của các đơn
vị tư vấn và các nhà thầu thi công tham
gia dự án, đưa các chủ thể này thực hiện
đúng theo các hợp đồng đã ký kết và
tăng cường trách nhiệm hơn nữa để
đảm bảo chất lượng, tiến độ các công
trình giao thông. Nhờ vậy mà các dự án
giao thông do Ban làm chủ đầu tư đều
đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra và
phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt
động của Ban QLDA cũng vấp phải không ít thách thức. Do
vậy, từ nay đến hết năm 2020, Ban tiếp tục triển khai nhiều
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý dự án
đầu tư xây dựng; phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa
phương thực hiện tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi
công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao và lập thành tích Chào mừng Đại hội
Đảng bộ các cấp tỉnh Bình Định lần thứ XX.n
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Dấu ấn trên các 
công trình trọng điểm
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Xác định hệ thống giao
thông giữ vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã
hội, tỉnh Bình Định đã ưu

tiên tập trung nguồn lực đầu
tư phát triển hệ thống cơ sở
hạ tầng giao thông. Nhiều

công trình giao thông trọng
điểm có quy mô lớn đã lần
lượt được xây dựng và đưa

vào khai thác sử dụng, mở ra
vận hội mới cho tỉnh nhà

phát triển đi lên. 

Ông Lê Từ
Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định
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Xin ông khái quát nhiệm vụ cũng như những kết
quả hoạt động nổi bật của Ban QLda từ khi thành lập
đến nay?

Từ khi thành lập đến nay, Ban QLDA được UBND tỉnh
giao làm chủ đầu tư 10 công trình dân dụng và hạ tầng kỹ
thuật trọng điểm trên địa bàn, trong đó có 3 công trình đã
hoàn thành, 5 công trình đang thi công và 2 công trình đang
trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư lên đến
hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban QLDA cũng nhận được sự
tín nhiệm của các đơn vị sở, ngành trong tỉnh ủy thác thực
hiện nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát xây dựng và một số
dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho hơn 30 công trình dân
dụng với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó có thể
kể đến một số công trình trọng điểm, điển hình như: Dự án
môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án
TP.Quy Nhơn; công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh; một
số hạng mục thuộc dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định...

Ngoài ra, Ban QLDA đang triển khai thực hiện một số dự
án khác như: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 01, 02 thuộc

Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa; mở
rộng Trường Cao đẳng Bình Định... và nhận ủy thác quản lý
nhiều công trình, dự án trên địa bàn. Các hạng mục công trình
đều được triển khai đầu tư, thi công xây dựng theo đúng quy
định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng và
tiến độ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh
giao, Ban QLDA luôn có sự tập trung cao độ, nhắm đến mục
tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và đã được UBND
tỉnh ghi nhận đánh giá 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ (2016 - 2019). Các dự án đầu tư xây dựng giao Ban QLDA
làm chủ đầu tư đã được tổ chức thực hiện đáp ứng chất lượng,
tiến độ theo quy định, hạn chế thấp nhất việc tăng tổng mức
đầu tư ban đầu, đảm bảo mục tiêu cốt yếu của dự án đầu tư
xây dựng. Cụ thể, cuối năm 2019, Ban đã kịp thời hoàn thành
và bàn giao công trình mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực
Bồng Sơn, giải quyết được lượng lớn nhu cầu khám chữa bệnh
tại khu vực phía Bắc tỉnh, góp phần phát triển an sinh xã hội
tại khu vực. Trong tháng 8/2020 tới đây, Ban sẽ tổ chức đưa
vào sử dụng cùng lúc 2 công trình: Trung tâm Hội nghị của
tỉnh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống kịp chào mừng Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, Ban
QLda làm thế nào để đảm bảo triển khai các dự án, công
trình theo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng?

Để bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng công
trình, Ban QLDA dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển nguồn
nhân lực. Ngoài việc cử nhân sự theo học các khóa đào tạo
nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, Ban đã xây dựng
chương trình đào tạo tại chỗ về chuyên môn cho đội ngũ cán
bộ trẻ áp dụng thực hiện ngay từ ngày đầu thành lập. Hiện
Ban QLDA đã đủ lực lượng nhân sự có trình độ chuyên môn,
có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp và
đã triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thông qua
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giúp tăng cường thông tin,
công khai, minh bạch thu hút được nhiều hơn các nhà thầu có
năng lực quan tâm, tham gia thực hiện dự án.

Song song đó chúng tôi ban hành quy trình phối hợp
giữa các bên tham gia quản lý dự án (Ban QLDA, tư vấn

BaN QuẢN lý dự áN dâN dụNg và côNg Nghiệp TỉNh BìNh ĐịNh

hoàn thành nhanh các dự án 
chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ xx

Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công
nghiệp tỉnh Bình Định (gọi tắt là Ban
QLDA) được UBND tỉnh thành lập tháng
9/2016, có nhiệm vụ tổ chức quản lý thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng công
trình dân dụng, văn hóa, thể thao, du lịch,
giáo dục, y tế, công nghiệp nhẹ, hạ tầng
kỹ thuật… Để tìm hiểu về những hoạt
động của Ban QLDA, phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Lê Văn Lịch, giám đốc
Ban QLDA. Công Luận thực hiện.

F
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T
iền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Quy Nhơn được
thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1962; trải qua gần 60
năm xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác
nhau, ngày 26/4/2017 Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội đã có Quyết định số: 604/QĐ-LĐTBXH đổi tên

chính thức thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và
của tỉnh Bình Định nói riêng.

Hiện nay, Trường được cấp phép 15 nghề đào tạo chính quy
trình độ cao đẳng và trung cấp; 11 nghề đào tạo trình độ sơ cấp.

TrườNg cao ĐẳNg Kỹ ThuậT 
côNg Nghệ Quy NhơN

Khẳng định vị thế 
đào tạo nhân lực 
chất lượng cao

giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công)
nhằm mục đích phân định rõ được trách nhiệm
các bên liên quan, trong đó quy định rõ nội
dung, trình tự kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu ở
mỗi bước từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến việc
triển khai thi công. Ngay từ khi lập dự án đầu tư
đến giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
đều được các phòng chuyên môn của Ban QLDA
kiểm tra, rà soát rất kỹ, các giải pháp kỹ thuật
được xem xét cẩn thận, phù hợp với yêu cầu,
điều kiện thực tế khi thi công. Đây là yếu tố
mang tính quyết định đến tiến độ, chất lượng,
hiệu quả của dự án, đã hạn chế được các nguyên
nhân phát sinh những rủi ro, vướng mắc trong
quá trình triển khai thi công làm ảnh hưởng đến
tiến độ công trình.

Trong quá trình thi công xây dựng, việc kiểm
tra, giám sát công trình được triển khai thường
xuyên, thực hiện chế độ họp giao ban công trình
hàng tuần, hàng tháng để kịp thời giải quyết các
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án; hồ sơ quản lý
chất lượng công trình được lập kịp thời, đúng quy
định và được quản lý chặt chẽ; do đó sau khi
nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng, công tác quyết toán hoàn thành các công
trình luôn được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng
thời gian. Ngoài ra Ban chú trọng tăng cường ứng
dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý
điều hành; kịp thời triển khai Văn phòng điện tử
liên thông; áp dụng hình thức giao việc trên mạng,
tất cả cán bộ đều lập hồ sơ, xử lý công việc trong
mạng nội bộ của cơ quan. Hằng ngày các cán bộ
trên công trường đều gửi các báo cáo kèm theo
hình ảnh, video clip tình hình thi công trên các
công trường, nhờ đó Ban giám đốc và đội ngũ cán
bộ quản lý ở văn phòng có được thông tin đầy đủ,
kịp thời chủ động giải quyết các tình huống vướng
mắc đảm bảo tính chính xác, hiệu quả. Đối với một
số công trình trọng điểm đã cho lắp đặt camera
quan sát tại công trường để hỗ trợ cho công tác
quản lý điều hành công trình từ xa. Ban QLDA còn
thường xuyên áp dụng hình thức họp giao ban trực
tuyến qua mạng với các đối tác. Đồng thời luôn
khuyến khích, tư vấn nhà thầu đề xuất ứng dụng
công nghệ, thiết bị mới trong thi công xây dựng.

Định hướng hoạt động của Ban QLda trong
thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm
vụ trong năm 2020?

Ban sẽ tập trung điều hành, triển khai các dự án,
công trình kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX; quản lý thi công đảm bảo chất lượng, hoàn
thành đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh đối với các công trình: Trung tâm Hội nghị của
tỉnh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống; Bệnh viện
Đa khoa khu vực Bồng Sơn (đã hoàn thành) và một
phần Bảo tàng Quang Trung. Đồng thời tập trung
điều hành hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công đến cuối năm nay đạt ít nhất
90% kế hoạch vốn được giao.

trân trọng cảm ơn ông!

Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Công
nghệ Quy Nhơn là
một trong 45
trường được lựa
chọn vào danh sách
trường nghề được
đầu tư trọng điểm
thuộc"Ðề án phát
triển trường nghề
chất lượng cao đến
năm 2020" theo
Quyết định
761/QÐ-TTg ngày
23-5-2014 của Thủ

tướng Chính phủ. Những năm qua, Trường đã
không ngừng đầu tư, đổi mới, sáng tạo, từng bước
nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành địa chỉ tin
cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học
sinh, sinh viên (HSSV); từ đó, từng bước khẳng định
được vai trò, vị thế là nguồn cung cấp nhân lực kỹ
thuật hàng đầu cho tỉnh Bình Định và khu vực.

nguyễn BácH

F

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Hiệu trưởng Nhà trường
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Trong đó, 3 nghề đạt chuẩn trình độ quốc tế: cơ điện tử,
điện công nghiệp, điện tử công nghiệp; 2 nghề đạt chuẩn
khu vực Asean: hàn, cắt gọt kim loại; 2 nghề đạt chuẩn
quốc gia: công nghệ ô tô, công nghệ thông tin. Ngoài ra,
Nhà trường đã triển khai xây dựng 3 mã nghề mới: chế
tạo thiết bị cơ khí, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị
khách sạn, nhà hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Lưu lượng HSSV bình quân giai đoạn
2015-2019 là 3.400 HSSV/năm, chỉ tiêu tuyển sinh hàng
năm từ 1.200 đến 1.400 HSSV; tỷ lệ HSSV tốt nghiệp
trung bình đạt 90%; số HSSV ra trường có việc làm từ 90
đến 95%.

Với phương châm “Chất lượng đào tạo luôn đi đầu”,
Nhà trường thường xuyên đổi mới và xây dựng đồng bộ
chương trình, nội dung đào tạo theo tiêu chuẩn kỹ năng
nghề quốc gia. Cấu trúc chương trình đào tạo theo hướng
phát triển phẩm chất và năng lực, tích hợp kiến thức, kỹ
năng của người học vào thực hành tay nghề. Hiện nay,
100% các nghề đã được xây dựng chương trình đào tạo
mới theo hướng mở và nâng cao kỹ năng thực hành nghề;
100% các modun, môn học được biên soạn giáo trình theo
hướng cập nhật phù hợp thực tiễn sản xuất, bám sát hơn
nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Cùng với quá trình đổi mới nội dung, chương trình
đào tạo, Nhà trường tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang
thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đồng bộ theo từng
nghề. Các phòng học tích hợp với trang thiết bị hiện đại
bảo đảm cho HSSV được học tập, nghiên cứu, làm chủ
những máy móc, thiết bị mà xã hội đang có. Đồng thời,
quan tâm tạo cơ chế tốt nhất để khuyến khích, hỗ trợ đội
ngũ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia
các khóa đào tạo cao học, nghiên cứu sinh ở trong và
ngoài nước. Trường thường xuyên cử giảng viên tham gia
chương trình tập huấn nâng cao tay nghề. Hiện Nhà
trường đã có 145 cán bộ, giảng viên, nhân viên có trình
độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề giỏi, giàu kinh nghiệm

thực tế và tâm huyết với nghề, trong đó có: 4 tiến sĩ,
nghiên cứu sinh; 97 thạc sĩ; 34 người có trình độ đại học.

Một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng đào
tạo của Nhà trường đó là việc đẩy mạnh các hoạt động
hợp tác đào tạo với doanh nghiệp, tăng cường đưa sinh
viên đến thực tập tại các cơ sở sản xuất; được các doanh
nghiệp chi trả các chi phí và lương thực tập của sinh viên.
Thông qua đó, chất lượng đào tạo dần dần đáp ứng được
nhu cầu của doanh nghiệp. Mặt khác, Nhà trường triển
khai mô hình “Tăng cường hợp tác quốc tế về dạy nghề”
nhằm tranh thủ sự viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, các
nhân ở nước ngoài trong việc viện trợ tài chính, thiết bị,
máy móc, công nghệ và chuyên gia… bao gồm: các hoạt
động giao lưu, học tập và làm việc với các trường Đại học
Chosun, Đại học Hanyang (Hàn Quốc); Trường Cao
đẳng nghề Chăm Pa Sắc (Lào); Trường Cao đẳng nghề
Ubonratchathani, Trường Cao đẳng IrPC (Thái Lan)…
Đặc biệt, điểm sáng đáng chú ý, có ý nghĩa nâng cao tầm
vóc của Nhà trường là việc Trường hợp tác với Học viện
Chisholm của Australia hoàn thành Đề án đào tạo thí
điểm 2 nghề đạt trình độ quốc tế gồm cơ điện tử và điện
công nghiệp. Hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế này
đã từng bước nâng cao vị thế, thương hiệu của Nhà
trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Để tiếp tục khẳng định vai trò nguồn cung cấp nhân lực
kỹ thuật hàng đầu cho tỉnh Bình Định và khu vực, Nhà
trường tiếp tục nghiên cứu thị trường lao động, mở rộng
ngành, nghề đào tạo mới bên cạnh những ngành nghề
truyền thống. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo
viên, cán bộ quản lý có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới.
Đổi mới xây dựng chương trình, giáo trình, giảm nội dung
lý thuyết, tăng cường thời lượng thực hành. Đầu tư thiết bị
đào tạo theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết, hợp tác
doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện
người lao động tìm cơ hội việc làm, tiếp cận công nghệ.n



Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng
KCN Nhơn Hòa nằm trên địa bàn phường

Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn), được
thành lập năm 2009 do Công ty TNHH Đầu tư hạ
tầng KCN Nhơn Hòa làm chủ đầu tư, được UBND
tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch, trong đó giai đoạn
1 là 105 ha, giai đoạn 2 là 134,64 ha và giai đoạn mở
rộng về phía Đông Nam là 42,37 ha. Ngay sau khi
được giao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư
hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã triển khai hoàn tất thủ
tục pháp lý của dự án, giải phóng mặt bằng và thi
công xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ của KCN phục
vụ thu hút đầu tư. Đến nay, sau 12 năm triển khai
đầu tư, xây dựng và phát triển, chủ đầu tư KCN
Nhơn Hòa đã xây dựng hoàn thành đồng bộ về cơ
sở hạ tầng kỹ thuật (HTKT) KCN giai đoạn 1 và giai
đoạn mở rộng về phía Đông Nam, đáp ứng 100%
nhu cầu của các doanh nghiệp (DN) thứ cấp. 

Đối với giai đoạn 2 của KCN, nhằm sẵn sàng
đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, chủ
đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa đã gấp rút đẩy
nhanh tiến độ triển khai thi công xây dựng, đến nay
đã thi công hoàn thành cơ bản hệ thống HTKT
khoảng 80 ha/134,64 ha, đáp ứng nhu cầu phục vụ
cho nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động. 

Ông Đinh Xuân Huy, giám đốc Công ty
TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa khẳng
định, KCN Nhơn Hòa sẽ luôn đồng hành cùng
nhà đầu tư trong suốt thời hạn của dự án và
mong muốn mang đến cho các nhà đầu tư hệ
thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, dịch vụ
hỗ trợ chuyên nghiệp, uy tín.

Theo đó, song song với việc xây dựng hoàn
thành cơ sở hạ tầng của giai đoạn 2, Công ty cũng
đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp hệ
thống xử lý nước thải tập trung lên công suất
3.000 m3/ngày đêm, lắp đặt hệ thống quan trắc
nước thải tự động, liên tục và nâng cấp nhà máy
cấp nước sạch hiện có để đảm bảo các nhu cầu về

xử lý nước thải; cung cấp nước cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của toàn bộ KCN Nhơn Hòa và
nước sinh hoạt của người dân thuộc phường
Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ dọc theo QL19. 

Đón sóng đầu tư
Nhờ có điều kiện thuận lợi đặc thù như: nằm

ngay trên QL 19 cách cảng biển quốc tế Quy
Nhơn 27 km, kết nối giao thương giữa các tỉnh
khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc
Campuchia nên KCN Nhơn Hòa đã hấp dẫn các
nhà đầu tư trong nước và quốc tế. 
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Khu côNg Nghiệp NhơN hòa, BìNh ĐịNh

Điểm đến hấp dẫn của 
các nhà đầu tư

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

Với vị trí thuận
lợi, hạ tầng kỹ
thuật đồng bộ,
hiện đại, Khu

công nghiệp
(KCN) Nhơn

Hòa, Bình Định
đang là điểm

đến hấp dẫn của
các nhà đầu tư,

thúc đẩy kinh tế
địa phương
phát triển.

ngô san

KCN Nhơn Hòa có
các phân khu chức năng
chính: Khu trung tâm điều
hành và dịch vụ; khu vực xây
dựng các nhà máy; diện tích
dành cho giao thông và hạ
tầng kỹ thuật đầu mối; khu
vực cây xanh; hệ thống chiếu
sáng; hệ thống thu gom, xử lý
chất thải… Tổng vốn đầu tư
xây dựng KCN Nhơn Hòa
gần 562 tỷ đồng; trong đó,
ngân sách Nhà nước hỗ trợ
trên 196 tỷ đồng và vốn của
chủ đầu tư trên 365 tỷ đồng.



accelerated infrastructure development
Nhon Hoa Industrial Park, located in Nhon Hoa ward and

Nhon Tho commune (An Nhon town), was established in 2009
by Nhon Hoa Industrial Park Infrastructure Investment Co., Ltd
and approved by the Provincial People's Committee. It covers
105 ha in the first phase and 134.64 ha in the second phase. It
will be expanded by 42.37 ha to the southeast in the expansion
phase. Immediately after being licensed as the investor, Nhon
Hoa Industrial Park Infrastructure Investment Co., Ltd.
completed legal procedures for the project, cleared the ground

and constructed synchronous infrastructure to attract investors.
Up to now, after 12 years of operation, Nhon Hoa Industrial
Park has a complete synchronous technical infrastructure in the
first phase and the expansion phase to the southeast, meeting
100% of tenants’ needs.

In the second phase, to readily meet tenants’ needs, Nhon
Hoa Industrial Park Infrastructure Co., Ltd urgently accelerated
construction progress to complete the technical support system
on about 80 ha out of 134.64 ha

Mr. Dinh Xuan Huy, Director of Nhon Hoa Industrial Park
Infrastructure Investment Co., Ltd, affirmed that Nhon Hoa
Industrial Park always sides with investors in the park and
wishes to bring synchronous and modern infrastructure as well
as professional and reputable support services to them.

Accordingly, to complete the second-phase infrastructure
construction, the company planned to invest in building and
upgrading a centralized wastewater treatment system with a daily
capacity of 3,000 cubic meters, install an automatic wastewater
monitoring system and upgrade the existing water supply plant to
meet tenants’ needs for wastewater treatment, and supply tap
water for manufacturing and business operations in the park and
for daily livelihoods of local people living in Nhon Hoa ward and
Nhon Tho commune along National Highway 19.
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Appealing Destination for Investors

Theo ông Đinh Xuân Huy, đến với Khu công nghiệp
Nhơn Hòa, ngoài việc tìm kiếm được vị trí lý tưởng, chi phí
thuê hợp lý nhất, khách hàng còn được Công ty sẵn sàng hỗ
trợ về thủ tục đầu tư với dịch vụ hỗ trợ đầu tư chuyên
nghiệp, nhanh chóng. Công ty luôn đồng hành cùng khách
hàng trong việc tìm giải pháp giải quyết các vấn đề trước và
sau đầu tư.

Trong giai đoạn 1, với diện tích được lấp đầy gần 160 ha,
KCN Nhơn Hòa đã thu hút được 33 dự án đầu tư trong và
ngoài nước. Trong đó, có 8 dự án đầu tư nước ngoài và 25 dự án
đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng. Từ
khi đi vào hoạt động, KCN Nhơn Hòa đã góp phần giải quyết
việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động tại địa phương. Do
vậy, việc mở rộng giai đoạn 2 của KCN được tỉnh và các ngành

chức năng rất ủng hộ, nhằm chủ động thu hút làn sóng đầu tư
trong giai đoạn sắp đến. 

Đến thời điểm này, trong số 80 ha của giai đoạn 2 của KCN
Nhơn Hòa đã có hơn 25 ha đất sạch sẵn sàng giao cho nhà đầu
tư. Và hiện đã có 3 DN thuê đất, triển khai xây dựng nhà máy
(Công ty CP Central Wood; Công ty CP Nguyên Hà Á Châu và
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam).

Với chính sách cởi mở, thông thoáng, đặc biệt là quan điểm
xuyên suốt “đồng hành cùng các nhà đầu tư”’, thời gian tới,
KCN Nhơn Hòa sẽ ưu tiên thu hút, kêu gọi đầu tư các dự án sử
dụng ít năng lượng; sử dụng lao động tại chỗ; dự án công
nghiệp hỗ trợ; chế biến các sản phẩm nông nghiệp; nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển năng
lượng tái tạo, đô thị, thương mại dịch vụ; du lịch…n

With its convenient location,
synchronous and modern technical
infrastructure, Nhon Hoa Industrial Park
in Binh Dinh province is an attractive
destination for investors and an engine of
local economic development.

ngo san

F

Nhon Hoa Industrial Park has the
following main subdivisions: The center for
administration and services, factory area,
traffic and technical infrastructure, green
area, lighting systems, waste collection and
treatment system and others. The park cost
nearly VND562 billion for construction, of
which VND196 billion came from the State
budget and VND365 billion was invested
by Nhon Hoa Industrial Park
Infrastructure Co., Ltd.



38 ViEtNam BUsiNEss ForUm SEP 15-30, 2020

POTENTIAL - BINH DINH PROVINCE

T
rong quá trình vận
hành, kinh doanh,
nhằm đáp ứng tối đa
nhu cầu nước sạch cho
sinh hoạt và sản xuất,

Công ty tập trung cho công tác cải
tạo, mở rộng mạng lưới cấp nước,
phát triển khách hàng. Trong đó có
một số công trình tiêu biểu, như:
Đầu tư xây dựng hệ thống cấp
nước cho các điểm du lịch dọc
tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu và các
khu dân cư KV 1,2 phường ghềnh
ráng (giai đoạn 1); Đầu tư xây
dựng hệ thống cung cấp nước sạch
cho Cụm công nghiệp Bùi Thị
Xuân và nhân dân KV 7, 8 phường
Bùi Thị Xuân; Nâng công suất nhà
máy xử lý nước Bình Định, thị xã
An Nhơn từ 1.550 m3/ngày đêm
lên 2.900 m3/ngày đêm; Đầu tư xây
dựng nhà máy xử lý nước thị trấn
Bồng Sơn – Tam Quan…

Đồng thời, Công ty chú trọng đầu
tư cải tiến công nghệ xử lý nước nhằm
đảm bảo chất lượng nước sạch phục
vụ người dân. Hiện Công ty đã lắp đặt
hệ thống quản lý theo công nghệ
ArcgIS và SCADA, thiết lập được 14
điểm đo tự động về thông số áp lực và
lưu lượng trên hệ thống dữ liệu được
truyền liên tục về máy chủ của Công
ty phục vụ công tác quản lý, điều tiết
mạng lưới cấp nước qua giao diện

website trên máy tính và thiết bị di
động. Đầu tư xây dựng phòng thí
nghiệm VILAS 974 được Bộ Khoa học
và Công nghệ cấp chứng chỉ hoạt
động, với 15 chỉ tiêu xét nghiệm đạt
quy trình theo Tiêu chuẩn ISO 17025,
đảm bảo chất lượng nước sạch phục
vụ nhu cầu của khách hàng.

Chất lượng dịch vụ cũng là yếu tố
quyết định sự thành công trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công
ty. Đây được coi là một trong những
mục tiêu sống còn để tăng sản lượng
nước sạch, tăng doanh thu, chống thất
thu, thất thoát nước sạch. Theo đó, các
quy trình nghiệp vụ của Công ty ngày
càng được chuẩn hóa, bám sát các quy
định mới của Nhà nước. Cùng với
việc tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, Công ty còn chủ động thiết
lập kênh giao tiếp với khách hàng, qua
đó kịp thời tư vấn, phản hồi, giải quyết
phản ánh, khiếu nại của khách hàng
nhanh chóng. Công ty đã triển khai
những dịch vụ tiện ích thu tiền sử
dụng nước tại gia đình, thu tiền qua
ngân hàng, gửi tin nhắn thông báo số
tiền để người dân chủ động kiểm tra
đối chiếu; đặc biệt, từ tháng 5/2020
triển khai thực hiện hóa đơn điện tử
để tiết kiệm chi phí cũng như tạo
thuận lợi cho khách hàng trong tra
cứu tiền nước.

Với xu hướng phát triển các khu
đô thị, khu công nghiệp, nhu cầu sử
dụng nước sạch của người dân trên
địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng
tăng. Trong những năm tới, Công ty
CP Cấp thoát nước Bình Ðịnh tiếp tục
tăng cường mở rộng lĩnh vực đầu tư,
sản xuất và tìm kiếm thị trường, đổi
mới công nghệ sản xuất, nâng cao
chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung
ứng cho khách hàng vì mục tiêu cấp
nước ổn định, liên tục, an toàn.n

côNg Ty cp cấp ThoáT Nước BìNh ÐịNh

cung cấp nước sạch 
an toàn, chất lượng

Là đơn vị cung cấp nguồn
nước sạch chủ yếu cho người

dân trên địa bàn tỉnh Bình
Định, thời gian qua, Công ty

CP Cấp thoát nước Bình
Ðịnh đã không ngừng đầu tư
nâng công suất nhà máy, mở

rộng mạng lưới cung cấp
nước; ứng dụng khoa học, kỹ

thuật nhằm đảm bảo cung
cấp nguồn nước sạch đủ, liên

tục và an toàn cho khách
hàng, góp phần thúc đẩy

kinh tế - xã hội.

Catching the investment wave
With specific favorable conditions like lying on National

Highway 19, lying 27 km from Quy Nhon international seaport,
connecting trade of provinces in the Central Highlands, Southern
Laos and Northeastern Cambodia, Nhon Hoa Industrial Park is
attractive to domestic and international investors.

According to Director Dinh Xuan Huy, coming to Nhon
Hoa Industrial Park, apart from choosing an ideal location
with the most reasonable rental costs, tenants will be readily
supported with investment procedures and quick professional
investment services. The company always accompanies
customers to find solutions to solve problems before and after
they get investment licenses.

In the first phase, with nearly 160 ha leased, Nhon Hoa
Industrial Park attracted 33 domestic and foreign investment
projects, including eight foreign projects and 25 domestic

projects, with a total registered capital of more than VND5,000
billion. Since its inception, the park has generated jobs for over
3,000 local workers. Therefore, in the second phase, the park is
strongly supported by local authorities as it is expected to draw
more investment funds in the coming period.

To date, 25 ha out of 80 ha of the second phase is ready to be
allocated to investors. Currently, three companies have rented the
land and built their factories (Central Wood joint Stock
Company, Nguyen Ha A Chau joint Stock Company and C.P
Vietnam Livestock joint Stock Company).

With an open policy on investment support, in the coming
time, Nhon Hoa Industrial Park will give priority to investment
projects that consume little energy, employ local labor, support
industrial projects, process agricultural products, facilitate high-
tech agriculture and organic agriculture, develop renewable
energy, urbanization, trade, service and tourism.n

F
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Cung cấp nguồn tôm giống
ổn định và chất lượng cao

Bình Định là một trong những
địa phương có chất lượng tôm nuôi
cao nhất nước. Sản lượng tôm nuôi
nước lợ hàng năm khoảng 7.100
tấn; trong đó, sản lượng tôm thẻ
chân trắng chiếm đến 94%; tôm sú
chỉ 6%. Toàn tỉnh hiện có diện tích
nuôi tôm là 1.833 ha; quy hoạch
đến năm 2020 là 1.923 ha.Với
những lợi thế về điều kiện tự nhiên,
cùng sự ủng hộ của lãnh đạo địa
phương, Việt – Úc đã lựa chọn
Bình Định là khu vực để xây dựng
và phát triển ngành tôm khu vực
miền Trung với khu sản xuất giống
chất lượng cao Việt – Úc Bình
Định và khu Nuôi tôm công nghệ
cao Việt – Úc Phù Mỹ.

Nếu nhìn toàn chuỗi ngành
tôm từ tôm bố mẹ, tôm giống, thức
ăn, tôm thương phẩm, tôm đã qua
chế biến thì việc đầu tư cho phân
khúc tôm bố mẹ là đầu tư công
nghệ đỉnh cao của ngành. Với tôm
thẻ chân trắng, trước đây chúng ta

hoàn toàn lệ thuộc vào nhập ngoại,
điều này sẽ gây ra một số bất lợi:
một là nguồn cung hạn chế, lúc cao
điểm sẽ không đáp ứng đơn hàng
và thậm chí rủi ro cho cả ngành
nếu không còn nguồn nhập; thứ
hai là giá cao, thứ ba là chất lượng
không đảm bảo, ảnh hưởng đến
tôm giống. Như vậy, sự lệ thuộc
quá lớn, không thể chủ động
nguồn tôm bố mẹ đã khiến người
nuôi tôm ở Việt Nam phải trả giá
rất đắt mà vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dưới sự hợp tác chiến lược với
Cơ quan nghiên cứu khoa học và
kỹ nghệ quốc gia của Úc là Viện
CSIrO, bắt đầu từ năm 2010 đến
nay, Tập đoàn Việt – Úc là đơn vị
tiên phong đã mạnh dạn đầu tư vào
phân khúc tôm bố mẹ. Sau nhiều
năm tiến hành di truyền và chọn
giống dưới sự giám sát nghiêm ngặt
từ các cơ quan Nhà nước có uy tín
cũng như từ phía Viện CSIrO, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã chính thức cho phép Việt
Úc đưa tôm thẻ chân trắng bố mẹ
vào thương mại hóa, đánh dấu
bước đột phá mới cho cả ngành
tôm Việt Nam. Việc chủ động
nguồn tôm bố mẹ giúp sản xuất ra
nguồn giống có tỷ lệ sống vượt trội,
sức đề kháng cao và thích nghi tốt
với điều kiện thổ nhưỡng địa
phương. Tôm giống Việt – Úc
trong suốt nhiều năm qua đã được
người nuôi tôm đánh giá cao về
tính thích nghi tốt, sự tăng trưởng
nhanh, đồng đều về kích cỡ lớn của
con giống, qua đó góp phần nâng
cao năng suất và hiệu suất lợi
nhuận cho bà con nuôi tôm.

Hiện nay Tập đoàn đã xây dựng
hệ thống 9 khu sản xuất giống trải dài
từ Nam đến Bắc, trong đó, khu sản
xuất giống tại Bình Định có diện tích
8 ha, công suất 5 tỷ giống/ năm, là nơi
cung cấp được nguồn tôm giống chất
lượng cho bà con nuôi tôm tại địa
bàn tỉnh và các vùng lân cận.

Tập ĐoàN việT - Úc 

tiên Phong ứng Dụng 
công nghệ cao, nâng tầm tôm việt

Được thành lập từ năm 2001,
trải qua gần 20 năm xây dựng
và phát triển, Tập đoàn Việt -
Úc là đơn vị tiên phong trong

việc ứng dụng các thành tựu
khoa học công nghệ, đặc biệt

là công nghệ cao vào sản xuất,
góp phần quan trọng trong

việc đảm bảo cung cấp nguồn
tôm giống ổn định, chất lượng

cao cũng như các sản phẩm
phục vụ nuôi trồng, chế biến
thủy sản, nhằm mục tiêu xây

dựng thương hiệu và nâng
tầm Tôm Việt. 

ngô san - nguyễn BácH
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stable supply of high-quality prawn breeds
Binh Dinh is among the best-quality prawn producers in

Vietnam. The annual production output of brackish water
shrimp is about 7,100 tons, of which white-leg shrimp
output accounts for 94% and giant tiger prawn is only 6%.
The province currently has a shrimp farming area of 1,833
ha, which is to be expanded to 1,923 ha in 2020. given
natural advantages and government support, Viet Uc
Seafood Corporation picked Binh Dinh as a hatchery of
shrimps for the central region where Viet - Uc Binh Dinh
high-quality broodstock production area and Viet - Uc Phu
My high-tech shrimp breeding area play an important role.

If we look at the whole shrimp production chain from
broodstock, fry, feed, commercial farming, and processing.
Wherein, broodstock investment is the top technology tier
in the industry. for white-leg shrimp, we previously relied
completely on foreign imports, causing a number of
disadvantages: (1) limited supply that failed to meet orders
at peak and even risked the whole industry if no input
source was available; (2) high price; and (3) poor quality that
affects fry growth. Thus, excessive dependence on foreign
shrimp broodstock and failure to control the supply source
caused shrimp farmers in Vietnam to pay very high prices
but expose themselves to potential risks.

Under the strategic cooperation with the Australian
Commonwealth Scientific and Industrial research
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ENTERPRISE

Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
Bên cạnh việc tạo ra con giống chất lượng, Tập đoàn Việt –

Úc luôn trăn trở để tìm ra giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững cho toàn ngành. Một giải pháp mà
Tập đoàn đưa ra đó chính là hình thành Khu Nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao (NNUDCNC). Tại Bình Định, Khu
NNUDCNC Việt - Úc Phù Mỹ bắt đầu xây dựng từ năm 2017,
với diện tích 300 ha và dự kiến mở rộng lên đến 406 ha, công
suất dự kiến đến 2025 là 30.000 tấn/năm. Đặc biệt hơn, để phát
triển bền vững ngành tôm địa phương, bên cạnh khu giống,
khu nuôi tôm thương phẩm, Tập đoàn Việt - Úc sẽ khép kín
chuỗi với Nhà máy chế biến xuất khẩu được xây dựng liền kề
với diện tích 20 ha. Nhà máy chế biến sẽ được tự động hóa tối
đa dây chuyền sản xuất trên 70%, ứng dụng các công nghệ tối
ưu từ các quốc gia hàng đầu như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…;
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BrC...

Trong khu này, hiện nay Tập đoàn đang triển khai các mô
hình nuôi tôm công nghệ cao, điển hình là mô hình nuôi tôm
STC trong nhà màng. Mỗi nhà màng được xây trên diện tích 1
ha, chi phí đầu tư 8 – 9 tỷ đồng. Nhà màng có 14 ao nuôi với
diện tích 500m2/ao; xung quanh còn được xây nhiều công
trình phụ trợ khác như ao lắng, ao thải, nhà máy xử lý khí,
nhà máy phát điện, hồ xử lý nước, đường nội bộ… Đầu năm
2018, Công ty Việt – Úc Bình Định đã triển khai thả nuôi tôm
thương phẩm trong 6 ao, mỗi ao thả từ 300 – 500 con
giống/m2. Kết quả nuôi thu hoạch 4 ao, đạt sản lượng đạt 2
tấn/ao/500m2, tương đương 40 tấn/ha, cao hơn năng suất tôm
nuôi bình thường gấp 5 – 7 lần. Không dừng lại ở đó, Công ty
còn mạnh dạn đầu tư thiết bị cho tôm ăn tự động. Thiết bị
này có cảm biến đặt dưới ao nuôi, có thể “cảm nhận” được
khi nào tôm dưới ao muốn ăn và lập tức phun thức ăn cho
tôm. Nhờ đó, thức ăn cho tôm được tiết kiệm tối đa và không
làm ô nhiễm nguồn nước. Tiếp đến là 14 hạng mục đầu tư
phải đạt mức 6 tỷ đồng/1 hạng mục và chất lượng tôm nuôi ít
nhất phải đạt tiêu chí VietgAP hoặc những tiêu chí cao hơn.

Ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám
đốc Tập đoàn Việt - Úc, cho biết, việc xây dựng Khu
NNUDCNC trong nhà kính tại Bình Định thể hiện quyết tâm
hiện thực hóa khát vọng “Nâng Tầm Tôm Việt” của Tập đoàn.
Quy trình công nghệ hiện đại như mô hình nuôi trong nhà màng
cho phép đáp ứng tốt nhất các yêu cầu kiểm soát ở mức cao nhất
về “tiểu khí hậu nhà kính”, “sinh học nhà kính” và “dịch hại nhà
kính”, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay và tương
lai, đảm bảo tôm nuôi an toàn dịch bệnh, phát triển tốt nhất.
Nhờ vậy, tôm tăng trưởng nhanh, không nhiễm vi khuẩn gây
bệnh và không có dư lượng các hóa chất, thuốc kháng sinh cấm
sử dụng, nên được các công ty chế biến tôm trong nước và trên
thế giới đề xuất hợp tác thu mua với giá cao. 

Các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đã góp phần cung
cấp sản lượng tôm ổn định cho ngành. Đồng thời, giá trị con
tôm được nâng lên bởi truy xuất được nguồn gốc, hạn chế tối
đa việc gây ô nhiễm môi trường. 

Đến nay, Tập đoàn Việt - Úc đã có những bước tiến vượt
bậc, góp phần cùng tỉnh hướng đến mục tiêu trở thành trung
tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước, cũng như từng bước
nâng cao giá trị và chất lượng ngành tôm trong chuỗi giá trị
xuất khẩu tôm của Việt Nam. Bên cạnh đó, gắn kết các mô
hình nuôi tôm với phát triển du lịch bằng khu trình diễn,
tham quan quy trình sản xuất tôm công nghệ cao, cung cấp
nguồn thực phẩm sạch.n

vieT - uc corporaTioN

founded in 2001, after nearly 20 years
of construction and development,
Viet Uc Corporation has always taken
the lead in applying scientific and
technological advances, especially
high-tech production, to ensure a
stable supply of high-quality baby
prawn for culturing and processing
purposes to build brands and uplift
the brand of Vietnamese prawn.

ngo san - nguyen BacH
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Organization (CSIrO), since 2010, Viet - Uc Corporation is
the only company to bravely invest in broodstock. After
many years of genetic research and breeding selection
under the strict supervision from reputable State agencies
and CSIrO, the Ministry of Agriculture and rural
Development officially allowed Viet - Uc Corporation to
commercialize white-leg shrimp broodstock, marking a new
breakthrough for the Vietnamese shrimp industry. The
active broodstock source helps produce breeding sources
with an outstanding survival rate, high resistance and good
adaptation to local soil conditions. for many years, Viet -
Uc shrimp seedlings have been highly appreciated by
shrimp farmers for their good adaptability, rapid and
analogous growth in size of breeders, thus helping improve
productivity and profitability for farmers.

Currently, Viet - Uc Corporation is running nine
broodstock areas across the country. The Binh Dinh province-
based facility, covering 8 ha, is capable of producing 5 billion
baby shrimps a year. This is a major supplier of quality
shrimps for farmers in the province and surrounding areas.

increasing value and sustainable development
In addition to creating quality breeds, Viet - Uc

Corporation always strives to seek solutions to increase added
value and help the entire industry develop sustainably. One
solution that the group adopts is to establish a hi-tech
agricultural zone. In Binh Dinh province, Viet - Uc Phu My
High-tech Agriculture Park started construction in 2017 on an
area of 300 ha and is expected to expand up to 406 hectares to
produce 30,000 tons a year by 2025. 

More specifically, to sustainably develop the local shrimp
industry, beside hatchery and commercial farming area, Viet -
Uc Corporation will close the value chain with a 20-ha export
processing factory built next to it. The processor will automate
over 70% of production lines and apply cutting-edge
technologies from leading countries such as the United States,
Europe and japan to meet international standards such as
HACCP and BrC.

In this area, the
corporation is currently
applying high-tech
shrimp farming models,
typically the STC shrimp
farming model in
membrane houses. Each
membrane house is built
on 1 ha, costing VND8-9
billion for construction.
The house has 14 500-
square meter ponds,
surrounded by many
supporting facilities like
settling ponds, waste
ponds, gas treatment
plants, electric
generators, water
treatment ponds and
internal roads. 

In early 2018, Viet -
Uc Binh Dinh raised

commercial shrimps in six ponds. Each square meter is
stocked with 300 - 500 fries. The company harvested four
ponds, with two tons of shrimp each or 40 tons per hectare,
5-7 times higher than normal shrimp productivity.
furthermore, the firm also boldly invested in automatic
shrimp feeding equipment whose sensors are placed in the
ponds to know when the shrimps want to eat to feed them.
As a result, shrimp feed is conserved and does not pollute
the water. Then, up 14 items had to reach VND6 billion
each and the quality of cultured shrimps had to meet at
least VietgAP or higher criteria.

Mr. Luong Thanh Van, Chairman and general Director of
Viet Uc Corporation, said that the construction of high-tech
applied agriculture zone in a greenhouse in Binh Dinh
demonstrates the group’s resolve to realize its aspirations of
“raising the level of Vietnamese shrimps.” Modern
technological processes such as greenhouse farming models
allow best meeting highest requirements for “greenhouse
microclimate”, “greenhouse biology” and “greenhouse pests”,
adapting to current and future climate change, ensuring safe,
disease-free and best-grown shrimp farming. As a result,
shrimp growth is fast, free of pathogenic bacteria and free of
chemical residues and antibiotics. The company’s products are
bought at high prices and appreciated by domestic and
international shrimp processors.

Super-intensive shrimp farming models have helped
provide stable shrimp production. The shrimp value is
raised by traceability processes and environmental
protection requirements.

To date, Viet Uc Corporation has made great strides in
shrimp farming and sided with Binh Dinh province to
become the national center of the shrimp industry and
gradually improve the value and quality of the shrimp
industry in the export shrimp value chain of Vietnam. Last
but not least, the company has integrated shrimp farming
models with tourism development by opening
demonstration areas, sightseeing high-tech farming
processes and providing organic culinary sources.n
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Chung tay xây dựng Nông thôn mới
Agribank Bình Định hiện là ngân hàng thương mại có mạng 

lưới giao dịch rộng khắp toàn tỉnh, kể cả tại 3 huyện miền núi 
với: Hội sở, 12 chi nhánh trực thuộc, 10 phòng giao dịch. Hệ 
thống các chi nhánh, phòng giao dịch đều được trang bị cơ sở 
vật chất kỹ thuật mới, hiện đại, có thể cung cấp các sản phẩm, 
dịch vụ đa dạng đến mọi đối tượng khách hàng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định rằng 
Agribank chi nhánh Bình Định đã trưởng thành và ngày càng 
vững bước đi lên. Chi nhánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chính trị tại địa phương và nhiệm vụ kinh doanh do ngành 
giao, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh ngày càng nâng 
cao. Tính đến 30/6/2020, nguồn vốn huy động đạt 17.600 tỷ 
đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm gần đây đạt 
18%/năm; các dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc 
tế, kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, thẻ, ngân hàng điện tử, chứng 
khoán, bảo hiểm, ngân quỹ không ngừng phát triển. Tổng dư nợ 
của Chi nhánh đạt 10.201 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay phục 
vụ nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng trên 80% với 42.900 
hộ dân và 366 doanh nghiệp còn dư nợ.  

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân, Agribank Bình Định đã chủ động 
tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính 
trị - xã hội tại địa phương triển khai mạnh mẽ, kịp thời các 
chương trình trọng điểm của Chính phủ như: Chương trình cho 
vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 
55/2015/NĐ-CP (Nghị định 55); Cho vay chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Cho vay hỗ trợ giảm 
tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-
TTg của hủ tướng Chính phủ; Cho vay ưu đãi lãi suất đối với 
các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; Cho vay hỗ 
trợ xây dựng nhà ở; Cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; 

các chương trình hỗ trợ lãi suất... Nhờ triển khai 
kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình 
tín dụng đã giúp nhiều khách hàng, kể cả khách 
hàng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa được tiếp cận 
nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản 
xuất, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín 
dụng đen trên địa bàn nông thôn, giúp người 
dân có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống từ 
chính mô hình sản xuất của gia đình, của doanh 
nghiệp. Riêng chương trình cho vay mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển 
khai từ năm 2016, đến nay đã cho vay đến 100% 
các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Bình 
Định với doanh số cho vay là 30.630 tỷ đồng, 
dư nợ cho vay đạt 5.374 tỷ đồng. hông qua các 
chương trình này, Agribank Bình Định đã góp 
phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương, thúc đẩy quá trình tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn 
mới của tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, Agribank Bình Định sẽ 
tiếp tục đưa các dịch vụ ngân hàng hiện đại đến 
với bà con nông dân, giúp bà con đơn giản hóa 
các khoản chi tiêu, đẩy mạnh thanh toán không 
dùng tiền mặt tại địa bàn nông nghiệp - nông 
thôn, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, không chỉ 
đơn thuần là đơn vị cho vay, Agribank Bình 
Định còn là người bạn đồng hành cùng doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn. Hàng năm, Chi 
nhánh đều tham gia Chương trình kết nối Ngân 

Chặng đường 32 năm gắn bó với “đất võ trời văn”, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi 
nhánh Bình Định (Agribank Bình Định) luôn gắn 
hoạt động kinh doanh của mình với nhiệm vụ đóng 
góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà, đặc biệt là phục vụ sự nghiệp Tam nông, 
góp phần mang lại diện mạo mới cho nông nghiệp - 
nông thôn Bình Định.
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hàng – Doanh nghiệp để cùng chia sẻ khó khăn 
với doanh nghiệp thông qua các chương trình 
cho vay ưu đãi lãi suất, hỗ trợ các dịch vụ ngân 
hàng với mức phí ưu đãi,... Với phương thức duy 
trì mối quan hệ đồng hành Ngân hàng - Doanh 
nghiệp, Agribank Bình Định đã tích cực tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận 
vốn vay với lãi suất hợp lý, giúp doanh nghiệp 
ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. hời gian qua, Agribank 
Bình Định dã đồng hành cùng với nhiều doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh hàng nông lâm sản xuất khẩu, qua đó 
góp phần tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm 
nghiệp và tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Bền bỉ đồng hành phục vụ phát triển 
nông nghiệp nông thôn

Là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh 
huy động vốn theo cơ chế thị trường, nhưng 
hàng năm bằng tài chính của mình, Agribank 
vẫn dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay 
lãi suất thấp đối với các khách hàng thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các 
khách hàng thuộc các chương trình chính sách, 
trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của  
Agribank Bình Định.

 Trong quá trình triển khai chủ trương của 
Đảng, Chính phủ và của Ngành về các chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, Agribank Bình Định đã nhận được 
sự phối hợp và ủng hộ mạnh mẽ từ cấp ủy, chính 
quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội 
trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong hơn 20 năm 
qua, kể từ khi triển khai Chính sách cho vay 
phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo 
chủ trương của Chính phủ (năm 1999), đến nay 
chi nhánh đã cho vay đến hàng triệu lượt khách 
hàng với doanh số cho vay đạt 97.597 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tiếp 
cận vốn vay, giảm thời gian đi lại, từ năm 2000 đến nay, Agribank 
chi nhánh Bình Định đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên 
hiệp phụ nữ trên địa bàn thành lập 5.080 tổ vay vốn với hơn 
95.000 lượt thành viên tham gia; hiện có 4.379 thành viên đang 
còn dư nợ, số tiền 260 tỷ đồng. Đặc biệt, việc Agribank triển khai 
thành công giai đoạn I Đề án Điểm giao dịch lưu động bằng xe 
chuyên dùng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hộ gia đình, 
cá nhân ở vùng sâu, vùng xa trong quá trình vay vốn, tiếp cận các 
dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị 
định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ, Agribank 
chi nhánh Bình Định đã triển khai đến các chi nhánh loại II  để 
cho vay các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn. heo danh sách đã 
được UBND tỉnh phê duyệt, chi nhánh nơi cho vay đã chủ động 
tiếp cận khách hàng, tư vấn hồ sơ thủ tục vay vốn của Agribank, 
thẩm định sơ bộ các khách hàng có nhu cầu vay vốn theo Nghị 
định 67. Kết quả Agribank Bình Định đã ký kết hợp đồng tín 
dụng cho vay đóng mới tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ theo Nghị 
định 67 với 12 chủ tàu, tổng số tiền cam kết cho vay 163,4 tỷ 
đồng, đã giải ngân 162,8 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 30/6/2020 là 
149,8 tỷ đồng. Đến nay, Chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
cho 9/12 chủ tàu với số tiền 6,6 tỷ đồng.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc 
Agribank Bình Định - ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết từ tháng 
6/2019 đến nay Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong thu hồi nợ 
vay đến hạn, một số hộ vay không thực hiện trả nợ theo cam kết, 
thậm chí có hộ từ khi vay đến nay chưa trả lãi cho ngân hàng. 
Tình trạng chây ỳ, không có thiện chí trả nợ vay đã lan truyền 
đến các hộ vay đánh bắt có hiệu quả tốt nên các hộ này cũng 
không muốn trả nợ vay ngân hàng. “Trước tình hình trên, rất 
mong các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp với Agribank Bình 
Định trong việc xử lý, thu hồi được nợ đối với các hộ vay không 
trả nợ theo cam kết; đồng thời thí điểm xử lý phát mãi tài sản bảo 
đảm (tàu cá) để thu hồi nợ và làm gương cho các chủ tàu khác 
thấy trách nhiệm của mình. Đề nghị Sở NN và PTNT cùng các 
cơ quan liên quan hỗ trợ  Agribank Bình Định trong việc quản lý 
sản lượng đánh bắt của chủ tàu, tạo điều kiện cho ngân hàng có 
kênh thông tin chính thức về tình hình đánh bắt hải sản của của 
các hộ ngư dân tham gia Nghị định 67, từ đó có cơ sở để đôn đốc 
chủ tàu trả nợ vay theo cam kết và giải quyết các khó khăn vướng 
mắc của chủ tàu trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp 
chủ tàu đồng ý và có cam kết dùng nguồn hỗ trợ nhiên liệu theo 
Quyết định 48/2010/QĐ-TTg  của hủ tướng Chính phủ để trả 
nợ vay, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện chuyển nguồn 
hỗ trợ nhiên liệu đến tài khoản của chủ tàu tại Agribank nơi cho 
vay để chủ tàu chủ động trả nợ vay ngân hàng”- ông Hùng nêu 
kiến nghị.

CÔNG LUẬN

Hội sở giao dịch: (0256) 3525.627 - 3525.652

Dịch vụ khách hàng: (0256) 3525.666

Phòng Khách hàng doanh nghiệp: (0256) 3525.647

Phòng KH hộ sản xuất và cá nhân: (0256) 3525.698
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Một năm nhiều “quả ngọt”
Trong năm qua, tổng doanh thu 

bán hàng của Bidiphar đạt 1.323 tỷ 
đồng, lợi nhuận từ sản xuất kinh 
doanh 173 tỷ đồng; thu nhập bình 
quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. 
Điểm nổi bật trong năm qua là phong 
trào thi đua lao động sáng tạo, đa 
dạng hoá sản phẩm được Bidiphar 
chú trọng đẩy mạnh và đạt hiệu quả 
cao. Công ty đã được Bộ Y tế cấp số 
đăng ký lưu hành 22 sản phẩm mới; 
triển khai nghiên cứu 25 sản phẩm 
mới; cải tiến nâng cao chất lượng 23 
cho sản phẩm. Công tác tổ chức bộ 
máy cũng không ngừng được hoàn 
thiện phù hợp với tình hình hiện 
tại; đội ngũ CBCNV tiếp tục được 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn góp 
phần nâng cao hiệu quả quản lý điều 
hành, tiết kiệm chi phí quản lý; trình 
độ chuyên môn của đội ngũ quản lý, 
công nhân cũng từng bước nâng cao 

đủ khả năng nắm bắt công nghệ mới, 
quản lý sản xuất kinh doanh trên quy 
mô lớn. 

Song song đó nhằm nâng cao 
hơn nữa uy tín, thương hiệu trên 
thị trường dược phẩm trong nước 
và quốc tế trong bối cảnh phát triển 
mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, trong năm qua Bidiphar 
đã chủ động triển khai nhiều hoạt 
động liên quan đến quản trị công ty 
như: đầu tư thiết bị máy móc, phần 
mềm quản trị doanh nghiệp, xây 
dựng và phát triển văn hóa trong 
doanh nghiệp,... qua đó tạo môi 
trường làm việc an toàn, thuận lợi 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 
động toàn Công ty. Ngoài ra các 
hoạt động phong trào, thực hành tiết 
kiệm cũng được quan tâm đẩy mạnh, 
Bidiphar luôn kết nối hoạt động với 
công ty thành viên, các chi nhánh 
như một thể thống nhất nhằm thực 

BIDIPHAR

Nỗ lực hết mình cho giá 
trị cốt lõi “Chăm sóc sức 
khỏe, chia sẻ niềm vui”

Năm 2019 đi qua với 
nhiều biến động và khó 
khăn của ngành Dược 
nói chung và Bidiphar 
nói riêng, đặc biệt là sự 
cạnh tranh khốc liệt trên 
thị trường dược với sự 
tham gia của các doanh 
nghiệp lớn trong nước 
và các tập đoàn dược 
phẩm nước ngoài; tình 
trạng hàng nhái, hàng 
giả diễn biến phức tạp... 
Tuy nhiên bằng nhiều 
giải pháp đồng bộ, linh 
hoạt của Ban lãnh đạo 
cùng nỗ lực vượt khó đi 
lên của tập thể người lao 
động đã đưa Bidiphar 
hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra, lợi 
nhuận trước thuế đạt 
101,76% so với kế hoạch; 
giá trị kim ngạch xuất 
khẩu tăng hơn 13% so 
với cuối năm 2018.
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hiện chính sách phát triển bền vững 
một cách nhất quán và toàn diện. 

 hành tích trên các lĩnh vực mở 
rộng sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ 
máy, lao động sáng tạo, đa dạng hoá 
sản phẩm... là những “quả ngọt” mà 
tập thể CBCNV Bidiphar đã nỗ lực 
phấn đấu đạt được, đưa Công ty phát 
triển ngày càng bền vững, tạo nhiều 
việc làm cho người lao động và nhất 
là tạo tiền đề vững chắc cho những 
năm tiếp theo. Quan trọng hơn, hoạt 
động của Bidiphar còn góp phầp tăng 
thu ngân sách cho địa phương, chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo 
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà phát triển.

Kiên trì mục tiêu phát triển 
bền vững

Với những thành tích nổi bật đạt 
được, năm 2019 Bidiphar tiếp tục 
được bình chọn là doanh nghiệp 
Hàng Việt Nam chất lượng cao; Top 
500 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất; 
Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng 
đồng cho sản phẩm Hebamic do 
Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt 
Nam trao tặng; Doanh nghiệp phát 
triển bền vững do VCCI bình chọn; 
Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam; TOP 10 Công ty Dược Việt 
Nam 2019. Đặc biệt với lần thứ 3 liên 
tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp 
Dược Việt Nam, Bidiphar một lần 
nữa khẳng định vai trò một trong 
những công ty dẫn đầu với những 
bước phát triển bền vững. 

Về nỗ lực phát triển bền vững 
Bidiphar, Tổng Giám đốc Phạm hị 
hanh Hương cho biết nhiều năm 
qua Bidiphar luôn duy trì tăng trưởng 
phát triển theo hướng bền vững đi 

đôi với phát triển nguồn nhân lực, 
thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo 
vệ môi trường để không chỉ mang lại 
hiệu quả trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh mà còn đóng góp lợi ích 
thiết thực cho xã hội, cho cộng đồng. 
Hoạt động trong ngành dược phẩm, 
Bidiphar thấu hiểu hơn bao giờ hết 
những khó khăn, trăn trở và luôn nỗ 
lực sẻ chia cùng cộng đồng thông qua 
các hoạt động thiết thực, từ đó tạo ra 
các tác động tích cực đến xã hội, môi 
trường sống. Đặc biệt hiểu rõ được 
tầm quan trọng của phát triển bền 
vững, Bidiphar xây dựng báo cáo dựa 
trên các định hướng, tiêu chí phát 
triển xã hội qua các hoạt động cụ thể 
của Công ty, trong đó bao hàm các 
nội dung chính: Tăng trưởng kinh 
tế bền vững; Đảm bảo trách nhiệm 
xã hội; Cam kết bảo vệ môi trường. 
Những giải thưởng uy tín đạt được là 
minh chứng cho thấy Bidiphar đang 
vững vàng vượt qua mọi thách thức 
để liên tục tạo ra các giá trị mới, tăng 
trưởng bền vững và giữ vững vị thế  
một trong những doanh nghiệp dược 
hàng đầu Việt Nam. Điều này thêm 
một lần nữa khẳng định uy tín Công 
ty cũng như giá trị cốt lõi “Chăm 
sóc sức khỏe, chia sẻ niềm vui” của 
Bidiphar với đối tác, khách hàng và 
người tiêu dùng. “Những thành tựu 
đạt được trong năm 2019 có thể là 
chưa đủ, và cũng có thể là chưa hoàn 
hảo để nhận được những đánh giá 
cao nhất song đó là tâm huyết và nỗ 
lực của gần 1000 CBCNV Bidiphar. 
Đây cũng sẽ là động lực thúc đẩy 
toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục ra 
sức phấn đấu hoàn thành tốt các kế 
hoạch, chỉ tiêu của năm 2020, đảm 
bảo ổn định việc làm cũng như gia 

tăng phúc lợi cho người lao động” - 
bà Hương nhấn mạnh  

Cũng theo Tổng Giám đốc Phạm 
hị hanh Hương, năm 2020 khởi 
động với những biến động khó lường 
về kinh tế - chính trị - xã hội và đặc 
biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 
bùng phát trên diện rộng ảnh hưởng 
không nhỏ  đến toàn bộ nền kinh 
tế cũng như ngành Dược phẩm nói 
chung - Bidiphar nói riêng. HĐQT 
Công ty đã sớm nhận thức được tình 
hình này và luôn sát cánh, đồng hành 
cùng với Ban Tổng Giám đốc dẫn 
dắt Bidiphar tận dụng cơ hội, vượt 
qua những khó khăn, thách thức 
vững bước trên con đường phát triển, 
chinh phục mục tiêu mới đề ra năm 
2020 với các nhiệm vụ chính: đầu tư 
hoàn thiện nhà máy sản xuất thuốc 
điều trị ung thư, nâng cấp, hiện đại 
các dây chuyền sản xuất dược phẩm 
hiện tại; tăng cường đào tạo nhân 
lực; hoàn thiện mô hình quản trị, quy 
trình bán hàng bằng công nghệ cho 
phù hợp với Công ty; tiếp tục phát 
huy các thành tựu đã đạt được với 
khẩu hiệu “Chăm sóc sức khỏe - Chia 
sẻ niềm vui” hướng tới cộng đồng. 

Với chiến lược kinh doanh rõ 
ràng, được tổ chức triển khai và hỗ 
trợ bởi các kế hoạch hành động cụ 
thể, thực thi bởi đội ngũ lãnh đạo và 
CBCNV tài năng, nhiệt huyết, giàu ý 
chí, quyết tâm cao, cởi mở và hợp tác 
xuất sắc, vững tin Bidiphar sẽ vượt 
qua mọi khó khăn thách thức và đạt 
được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, 
tiếp tục củng cố và nâng cao giá trị 
thương hiệu Bidiphar trên thị trường 
trong nước lẫn quốc tế.

CÔNG LUẬN
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Sản phẩm chất lượng được thị 
trường trong và ngoài nước tín 
nhiệm

Trải qua hơn 30 năm đầu tư nghiên 
cứu chọn tạo và thu thập những 
giống gà ta Việt Nam, đến nay anh 
Dư đã có đàn gà giống cụ kỵ được lưu 
giữ ổn định và chọn tạo thành công 
3 giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.
BĐ có năng suất, chất lượng vượt trội 
từ các gen gà nội đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công 
nhận Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
mới.

 Trong suốt thời gian dài đầu tư 
nghiên cứu, chọn tạo và phát triển; 
sản phẩm gà ta chọn lọc Minh Dư 1 
ngày tuổi đã được Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam chứng nhận sản 
phẩm nông nghiệp tiêu biểu trong 
5 năm liền. Cả 3 bộ giống MD1.BĐ, 
MD2.BĐ, MD3.BĐ của Công ty được 
công nhận TOP 10 sản phẩm vàng 
chăn nuôi gia cầm Việt Nam trong 
các kỳ bình chọn, riêng giống MD1.
BĐ xếp hạng Nhất trong TOP 10; 
được UBND tỉnh Bình Định chứng 
nhận là sản phẩm OCOP đạt 5 sao, là 
tiêu chuẩn sao cao nhất của chương 
trình OCOP. Công ty Minh Dư đã 
được công nhận doanh nghiệp khoa 
học công nghệ

Con giống đồng đều, sức đề kháng 
cao, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ nuôi 
sống đạt trên 98%, gà tăng trọng 
nhanh, ngoại hình đẹp, chất lượng 
thịt thơm ngon..., được thị hiếu người 
tiêu dùng ưa chuộng (theo đánh giá 
của người tiêu dùng trong cả nước, 
Công ty De Heus - Hà Lan chi nhánh 

Việt Nam và Công ty Sacso của 
Pháp). Mỗi năm, Công ty Minh Dư 
sản xuất 50 triệu con gà giống thương 
phẩm, chiếm trên 20% thị phần giống 
gà ta Việt Nam. Tiêu thụ trong nước 
95% và xuất khẩu 5%.

Đến nay tổng đàn gà giống của anh 
Dư đạt 680.000 con, dẫn đầu cả về 
lượng và chất trong cả nước, trong đó 
có 5.100 con gà cụ kỵ, 51.000 con gà 
ông bà và 623.900 con gà bố mẹ. Đàn 
gà giống trên đã được nhiều chuyên 
gia, các tập đoàn lớn trên thế giới về 
sản xuất gà giống đánh giá cao. Lãnh 
đạo Tập đoàn giống gia cầm Sasso 
(Pháp) đề nghị liên doanh xây dựng 
trại gà giống ông bà tại Bình Định 
để cung cấp gà giống bố mẹ cho thị 
trường trong nước và thế giới. Tập 
đoàn Bel gà (Bỉ) đề nghị làm nhà 

cung cấp độc quyền gà giống bố mẹ 
cho thị trường châu Âu.

Ứng dụng công nghệ để phát 
triển bền vững

Phát huy thế mạnh về con giống, 
anh Dư đã đầu tư 2 trang trại nuôi gà 
bố mẹ, 2 nhà máy ấp trứng với tổng 
diện tích trên 40 hecta và đang đầu 
tư xây dựng thêm 2 trang trại nuôi gà 
bố mẹ với diện tích 90 hecta. Đến đầu 
năm 2021, các trang trại này sẽ đi vào 
hoạt động nâng tổng lượng gà giống 
1 ngày tuổi Công ty sản xuất hàng 
năm đạt khoảng 121,5 triệu con/
năm, trong đó gà giống bố mẹ trên 
2,7 triệu con/năm và gà giống thương 
phẩm gần 119 triệu con/năm.

Để cho ra đời những con giống 
chất lượng cao, Minh Dư dành ưu 

DOANH NHÂN LÊ VĂN DƯ

Người nâng tầm gà ta Việt Nam
Là cha đẻ 3 giống gà MD1.BĐ, MD2.BĐ và MD3.BĐ, anh Lê Văn Dư - Giám đốc 
Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã xây dựng thành công thương hiệu gà 
giống Minh Dư trở thành tên tuổi lớn trong ngành gà giống cả nước và là doanh 
nghiệp sản xuất, cung ứng giống gà ta lớn nhất Việt Nam. Ghi nhận những nỗ lực 
đóng góp cho ngành gia cầm, anh Dư được người chăn nuôi mến mộ phong tặng 
danh hiệu “Vua gà ta”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến thăm và làm việc tại Công ty
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Ông Lê Văn Dư - Giám đốc Công ty TNHH 
gà giống Minh Dư  nhận Danh hiệu Sản 
phẩm Vàng Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Trại gà giống Minh Dư là trại giống gà ta lớn nhất Việt Nam, sản xuất 
50 triệu con giống thương phẩm mỗi năm

tiên cho đầu tư sản xuất chuyên sâu 
theo hướng công nghệ cao. Hệ thống 
chuồng trại hiện đại được xây dựng 
theo công nghệ tiên tiến nhất theo 
quy chuẩn châu Âu. Kiểu chuồng 
nuôi kín theo hướng an toàn sinh 
học, chuồng nuôi được trang bị hệ 
thống làm mát kiểm soát nhiệt độ, 
ẩm độ, áp suất và CO2 phù hợp với 
yêu cầu phát triển của mọi lứa tuổi gà 
cùng với hệ thống cho ăn, uống hoàn 
toàn tự động.

Ngoài ra, Công ty đã đầu tư nhà 
máy ấp nở hiện đại nhất châu Á, là 
một trong 8 nhà máy ấp hiện đại 
nhất thế giới, ứng dụng công nghệ 
4.0, tự động hóa vào sản xuất (theo 
đánh giá của Công ty cung cấp thiết 
bị máy ấp nở Petersime). Nhà máy 
ấp trang bị đồng bộ máy ấp, máy nở, 
hệ thống kiểm soát khí hậu thế hệ 
mới nhất của Bỉ. Toàn bộ hệ thống 
thiết bị trong nhà máy ấp đều được 
kết nối với hệ thống điều khiển trung 
tâm và được điều khiển từ xa bằng 
smartphone.

Phát triển thành giống gà ta 
đặc sắc nhất Việt Nam

Trước sự cạnh tranh quyết liệt của 
các doanh nghiệp gà giống trong và 
ngoài nước, Giám đốc Lê Văn Dư 
cho biết trong thời gian tới Công ty 
Minh Dư sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng 
cao chất lượng con giống ngày càng 
tốt hơn, tiếp tục ứng dụng công nghệ 
hiện đại, tăng cường công tác quản 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: 
“Đây là trại gà có quy mô 
lớn nhất đối với dòng gà 
nội, được tạo ra bởi công 
nghệ di truyền hiện đại với 
độ đồng đều rất cao, sạch 
bệnh, năng suất ổn định, 
nuôi theo phương thức an 
toàn sinh học đẳng cấp 
châu Âu. Đất nước này chỉ 
có một Minh Dư có đàn 
giống chất lượng tốt như 
thế, độ đồng đều và có tên 
tuổi ngang ngửa như doanh 
nghiệp nước ngoài. Chúng 
ta cần có những doanh 
nghiệp trong nước mạnh 
như thế này để có thể cạnh 
tranh với các nước”.

lý, điều hành để phấn đấu vươn lên 
là giống gà ta đặc sắc nhất của Việt 
Nam, tạo ra sản phẩm gà thịt ngày 
càng tốt hơn để đóng góp cho sự phát 
triển ẩm thực gà ta ngày càng phong 
phú, đa dạng.

Hàng năm Công ty Minh Dư đều 
mời các chuyên gia giỏi trong và 
ngoài nước để nghiên cứu, đào tạo 
nhằm nâng cao năng lực quản lý điều 
hành và bổ sung kiến thức kỹ thuật 
cho cán bộ nhân viên. “Mục tiêu đến 
năm 2021, chúng tôi sẽ xuất khẩu gà 
giống sang các nước Lào, Campuchia, 
Bangladesh, Indonesia, Malaysia và 
Myanmar. Sang năm 2023 - 2024, 
xuất khẩu gà giống bố mẹ sang các 
nước châu Á và châu Âu, sản lượng 
xuất khẩu hàng năm đạt 32,4 triệu 
con, trong đó gà giống thương phẩm 
là 29,7 triệu con và 2,7 triệu con gà 
giống bố mẹ” - anh Dư chia sẻ.

Ghi nhận những nỗ lực đóng góp 
cho ngành gia cầm, cho địa phương; 
cá nhân anh Lê Văn Dư đã được 
Đảng, Nhà nước vinh danh với nhiều 
phần thưởng cao quý: Huân chương 
lao động hạng Nhì, hạng Ba; Bằng 
khen của hủ tướng Chính phủ cùng 
nhiều danh hiệu cao quý khác, được 
tôn vinh là Nhân tố hời đại Hồ Chí 
Minh; là Doanh nhân xuất sắc đóng 
góp cho Khoa học và Công nghệ lĩnh 
vực chăn nuôi gia cầm; là Doanh 
nhân xuất sắc và là Doanh nhân tiêu 
biểu vì sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp - nông thôn..



Khẳng định niềm tin nơi
khách hàng

Bằng nỗ lực của Ban giám đốc
cùng toàn thể cán bộ nhân viên
(CBNV), kết thúc quý II/2020, dư nợ
tín dụng của Vietcombank Bình Định
đạt 6.500 tỷ đồng, bao gồm đầu tư cho
5 nhóm khách hàng ưu tiên theo
Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày
17/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN), huy động vốn đạt hơn 4.000
tỷ đồng. Đến nay, Chi nhánh có hơn
2.000 khách hàng doanh nghiệp (DN)
và hơn 100.000 khách hàng cá nhân.
Phát huy thế mạnh vượt trội về thanh
toán xuất nhập khẩu (XNK), doanh số
thanh toán XNK của Vietcombank
Bình Định luôn chiếm tỷ trọng 25%
tổng doanh số của toàn địa bàn tỉnh.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ giữ
được thị phần, đáp ứng đuợc yêu cầu
của khách hàng và mang lại nguồn thu,
góp phần tăng thu dịch vụ. Dịch vụ
ngân hàng bán lẻ phi tín dụng hiện đại

luôn được chú trọng tăng trưởng nhằm
đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ
tiện ích như: thẻ nội địa và quốc tế,
dịch vụ ngân hàng điện tử. Thị trường
bán lẻ được mở rộng cùng với việc đa
dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng
công nghệ mới. 

Đồng hành cùng DN của tỉnh nhà
trong tiến trình "Bình Định cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh - tiếp
sức DN phát triển", những năm qua,
Vietcombank Bình Định luôn nỗ lực
duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng
mức từ 10-13%. Trong bối cảnh khó
khăn của nền kinh tế chịu ảnh hưởng
bởi dịch Covid - 19 đã tác động không
nhỏ tới hoạt động kinh doanh sản
xuất của nhiều DN, do đó
Vietcombank luôn đưa ra các loại
hình sản phẩm phù hợp với sự phát
triển kinh tế tư nhân, phát triển DN
vừa và nhỏ (DNVVN); tỷ trọng dư nợ
cho vay DNVVN và khách hàng thể
nhân chiếm 74% tổng dư nợ của Chi
nhánh. Cùng với mạng lưới hoạt động
rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh,
Vietcombank Bình Định luôn chú
trọng mở rộng tín dụng thể nhân với
lãi suất ưu đãi để đáp ứng hiệu quả các
yêu cầu đa dạng của khách hàng. 

Trong hoạt động tín dụng,
Vietcombank Bình Định chủ yếu đầu
tư tín dụng vào các ngành như: Công
nghiệp chế biến nông - lâm - thủy
sản, thương mại, dịch vụ; ưu tiên DN
sản xuất chế biến hàng xuất khẩu,
DNVVN, công nghiệp hỗ trợ, ứng
dụng công nghệ cao, du lịch, năng
lượng, phát triển hạ tầng,... Ưu tiên
vốn cho phân khúc khách hàng
DNVVN, DN siêu nhỏ, DN tư nhân
bằng việc áp dụng các gói sản phẩm
cho vay bán lẻ; chính sách lãi suất linh
hoạt; triển khai cơ cấu lại thời hạn trả
nợ, giảm lãi, phí, cho vay mới nhằm
chung tay hỗ trợ khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid – 19; thúc đẩy
tăng trưởng tín dụng bán lẻ. Nhờ có
chính sách rõ ràng đối với cho vay sản
xuất kinh doanh, Vietcombank Bình
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VieTCoMBANk BìNh ĐịNh 

góp phần đưa kinh tế địa phương 
phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

ENTERPRISE

Trong suốt chặng đường
đồng hành gắn bó cùng "đất
Võ trời Văn", Vietcombank

Bình Định luôn giữ vững uy
tín, vị thế ngân hàng thương

mại hàng đầu, kinh doanh an
toàn, hiệu quả, đóng góp
thiết thực vào công cuộc

phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà; góp phần đưa
nền kinh tế Bình Định phát

triển nhanh hơn, mạnh hơn,
đảm bảo nguồn vốn, tín

dụng, hoạt động thanh toán
quốc tế trên địa bàn.

công luận



Định đáp ứng tương đối đầy đủ dịch vụ đến người dân cho
nhu cầu tiêu dùng cũng như sản xuất, với lãi suất linh động
phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng
sản phẩm - dịch vụ cung cấp đến khách hàng, Vietcombank
Bình Định tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ
cán bộ có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, giàu
nhiệt huyết cùng với dịch vụ đa dạng, chất lượng góp phần tạo
nên nét riêng, là điểm nhấn cho lợi thế cạnh tranh trong hoạt
động kinh doanh của Chi nhánh, giúp Vietcombank Bình Định
dần tạo lập vị thế và khẳng định niềm tin đối với cộng đồng
khách hàng, DN trong cũng như ngoài tỉnh.

Chủ động đón đầu cơ hội từ kỷ nguyên số hóa
Thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, các thành tựu công

nghệ đã và đang tác động đến mọi khía cạnh của cuộc sống và
lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng không ngoại lệ. Thực hiện
chủ trương hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng của Chính phủ và
NHNN Việt Nam, trong những năm qua Vietcombank nói
chung và Vietcombank Bình Định nói riêng luôn giữ vững
mục tiêu là ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số,
cải thiện không gian giao dịch thân thiện và hiện đại tiên tiến,
đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động kinh doanh, nhất là
các lĩnh vực dịch vụ ngân hàng số và yêu cầu của các dự án
chuyển đổi nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc hiện đại hoá,
ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý ngành
ngân hàng luôn được Vietcombank Bình Định đặc biệt chú
trọng nhằm mục tiêu gia tăng các tiện ích để nâng cao sức
cạnh tranh, thúc đẩy công nghệ số để gia tăng các trải nghiệm
của khách hàng cũng như thúc đẩy các chương trình tiếp cận
khách hàng một cách sâu rộng. Vietcombank cũng quan tâm
tới việc xây dựng các ứng dụng ngân hàng điện tử trên nền
tảng công nghệ hiện đại, bảo mật nhiều lớp để đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho khách hàng khi giao dịch. 

Theo xu hướng hiện đại hoá toàn ngành, Vietcombank là
một trong những đơn vị tiên phong đầu tư nâng cấp hệ thống
Core Banking nhằm gia tăng tỷ lệ tự động hoá, rút ngắn thời gian

thực hiện các giao dịch, mở rộng dịch vụ, mạng lưới, cũng như
ghi nhận ngày càng chi tiết các thông tin liên quan đến giao dịch
của khách hàng cho mục đích quản trị, điều hành ngày càng tốt
hơn. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống bảo mật cũng là xu hướng
tích cực của Vietcombank với chuẩn mực quốc tế, điều này đã hỗ
trợ tích cực cho các tính năng của dịch vụ thanh toán trực tuyến,
thanh toán thẻ ngân hàng. Về phía Vietcombank nói chung và
Vietcombank Bình Định nói riêng, việc hiện đại hoá, áp dụng
công nghệ thông tin đã giúp ngân hàng tiết kiệm được thời gian
của khách hàng và nhân viên ngân hàng trong thời gian giao
dịch, làm việc, làm tăng năng suất làm việc của nhân viên, cải
thiện đáng kể chất lượng dịch vụ ngân hàng. 

Thực hiện Chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, ông Thái Văn Năm –
giám đốc Vietcombank Bình Định cho biết: Theo chỉ đạo của
Chính phủ và NHNN Việt Nam, toàn hệ thống Vietcombank đã
tích cực đầu tư nguồn lực và triển khai hàng loạt các dự án nhằm
hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng, góp phần phát triển văn hoá
không dùng tiền mặt của người dân địa phương. Thúc đẩy thanh
toán điện tử, tích hợp nhiều tính năng hiện đại với các dịch vụ
thanh toán số của VCB Digibank, giúp giảm tải giao dịch tại
quầy, hướng đến làm thay đổi thói quen mua sắm truyền thống
của khách hàng vì khi sử dụng dịch vụ khách hàng có thể chuyển
tiền, thanh toán vé máy bay, vé tàu xe, khách sạn, điện nước,
thanh toán học phí, viện phí, quét mã Qr thanh toán mua hàng
trên điện thoại di động…  

Cũng theo ông Năm, với mục tiêu chiến lược vươn lên trở
thành ngân hàng đứng đầu về chuyển đổi ngân hàng số,
Vietcombank đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực
vào việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển các công nghệ hiện đại,
tiên tiến, tối ưu hóa dịch vụ ngân hàng, nâng cao trải nghiệm
cũng như mức độ hài lòng của người dùng. Chi nhánh
Vietcombank Bình Định rất vinh dự được đồng hành, đóng góp
công sức vào hành trình chinh phục đỉnh cao công nghệ này, góp
phần làm tỏa sáng hơn thương hiệu Vietcombank tại thị trường
trong nước cũng như quốc tế.n
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thành công nhờ tạo ra sự khác biệt
Tiền thân của Tingco là Cơ sở chế biến thực phẩm Tiến

Nga thành lập năm 2002 tại Đồng Nai. Sau đó để phù hợp hơn
với sự phát triển chung của xã hội, Cơ sở được đổi tên thành
Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại Tiến Nga. Bước tiến này
đã trở thành tiền đề quan trọng, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển thêm nhiều ngành nghề
khác như: sản xuất đồ hộp, nước giải khát… Sản phẩm của
thương hiệu nước giải khát Tingco đã và đang được người tiêu
dùng đón nhận; vinh dự xếp trong Top 50 nhãn hiệu hàng đầu
Việt Nam năm 2019 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
trao tặng, cùng nhiều giải thưởng có giá trị khác, được tin dùng
rộng rãi nhờ đảm bảo công tác quản lý chất lượng, bảo vệ môi
trường và đạt tiêu chuẩn ISO tích hợp.

Doanh nhân Phan Thanh Phương - Chủ tịch Tập đoàn nước
giải khát Tingco. chia sẻ: “Nước giải khát là ngành siêu cạnh
tranh, các doanh nghiệp mới muốn tồn tại và phát triển ở ngành
này cần phải khẳng định chất lượng và tạo ra sự khác biệt về sản
phẩm. Để tạo nên sự khác biệt này, sau quá trình nghiên cứu
chúng tôi đã quyết định không dùng dòng chai cổ chai truyền
thống mà lựa chọn dòng chai cổ lớn (cổ 38) để phát triển mẫu mã
riêng cho mình. Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu nhận thấy
các dòng nước pha chế đều không có lợi cho sức khỏe của người
tiêu dùng, chúng tôi tập trung vào phát triển các sản phẩm mang
yếu tố thiên nhiên như nước dừa, rau má, yến nha đam, chanh
dây, dừa nha đam, nước me… đã nhận được sự tin yêu của người
tiêu dùng về cả chất lượng và phong cách”.

Là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành nước giải khát phát
triển dòng chai cổ 38, từ năm 2016 đến nay, Tingco tạo nên xu
hướng mới trong ngành nước giải khát, đặc biệt dòng nước yến
nha đam cổ chai 38 được người tiêu dùng đón nhận và là sản
phẩm hot nhất thị trường cho đến giai đoạn hiện nay. “Chính sự
khác biệt này đã buộc các doanh nghiệp lớn cũng phải thay đổi
định hướng phát triển sản phẩm và làm theo các sản phẩm của
chúng tôi đang có trên thị trường. Vì vậy rất nhiều doanh nghiêp
đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và bị các cơ quan
chức năng xử lý” - doanh nhân Phan Thanh Phương khẳng định.

Hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường,
Công ty đã nắm bắt thời cơ, đứng ra đầu tư Nhà máy nước
giải khát Tingco Bình Định tại Khu công nghiệp A, thuộc Khu
kinh tế Nhơn Hội. Nhà máy có công suất chế biến trên 36.500
tấn sản phẩm đóng hộp/năm và 175 triệu lít nước giải khát có
tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng được xây dựng trên 8 ha đang
được khẩn trương lắp đặt máy móc, thiết bị; dự kiến mang lại
tổng doanh thu hàng năm gần 3.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho
hơn 500 lao động. Nhà máy nước giải khát Tingco Bình Định
tiếp tục phát triển những dòng sản phẩm yến nha đam, dừa
nha đam, đào nha đam... sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001-
2015, được kiểm tra từ khâu thu mua nhiên liệu và chịu trách
nhiệm đến tay người tiêu dùng. 
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doaNh NhâN phaN ThaNh phươNg 

“chất lượng là sự sống còn 
của doanh nghiệp”

ENTERPRISE

Tập đoàn nước giải khát Tingco
hôm nay đã có những đổi thay lớn

lao cả về quy mô, tầm vóc lẫn vị thế
của Công ty trong lĩnh vực nước giải

khát, thực phẩm đóng hộp. Trong
hành trình gần 2 thập niên dựng xây

và phát triển, "quả ngọt" Tingco gặt
hái được chính là 2 nhà máy tại

Đồng Nai và 1 nhà máy nước giải
khát tại Bình Định. Tuy nhiên vượt
lên trên tất cả, thành quả đáng trân
quý nhất chính là niềm tin của các

đối tác, khách hàng dành cho Tingco
đến từ phương châm “Chất lượng là

sự sống còn của doanh nghiệp”. 

ngô san - nguyễn BácH
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Việc sử dụng công nghệ, quy trình quản lý chất lượng được
thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đảm bảo mọi sản
phẩm khi ra thị trường đều đạt chất lượng cao, giao đúng thời
hạn đến khách hàng. Áp dụng công nghệ tự động hóa cũng
giúp Nhà máy giảm mức hao hụt trong quá trình sản xuất. Đầu
tư bài bản, quy mô lớn và có sự hậu thuẫn vững chắc từ Tập
đoàn nước giải khát Tingco, Tingco Bình Định chắc chắn ngày
càng lớn mạnh và dần khẳng định vị thế là một nhà sản xuất
nước giải khát và thực phẩm chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế,
giá cả phải chăng, với những sản phẩm không chỉ chinh phục
thị trường Việt Nam mà còn cả những thị trường quốc tế nổi
tiếng khắt khe về mặt chất lượng. 

Bản lĩnh người "cầm trịch"
Nhờ có đường lối phát triển và định hướng phù hợp với

chính sách mở cửa của Nhà nước, Tingco đã không ngừng phát
triển, vươn vai lớn mạnh trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu
trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, nước giải khát. Tuy nhiên sẽ
không thể có một Tingco rạng danh trên thương trường hôm
nay nếu không có vai trò "cầm trịch", chỉ đạo, điều hành hết sức
linh hoạt của doanh nhân Phan Thanh Phương - Chủ tịch Tập
đoàn nước giải khát Tingco. 

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài ba này đơn giản chỉ
gói gọn trong nguyên tắc: "Kinh doanh phải có tâm, phải cho ra
đời những sản phẩm, dịch vụ tốt thì mới chinh phục được thị
trường". "Trước khi đầu tư, tôi có một thời gian làm việc cho các
doanh nghiệp fDI, cùng họ nghiên cứu thị trường, vạch ra các
phương án kinh doanh. Chính trong giai đoạn này đã giúp tôi
hiểu “Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi để đi đến thành công”.
Trong kinh doanh “phải biết người biết ta”, phải biết sẻ chia, đồng
cam cộng khổ với khách hàng mới phát triển bền vững được" -
doanh nhân Phan Thanh Phương bộc bạch.

Nói về Nhà máy Tingco Bình Định, người đứng đầu Tập đoàn
Tingco chia sẻ: "Tôi chọn sản xuất nước giải khát từ nguyên liệu
tự nhiên, đặc biệt là từ cây nha đam. Hiệu quả kinh tế mang lại
cho người nông dân từ trồng nha đam tại Bình Thuận hơn hẳn
thanh long, vì vậy khi đầu tư nhà máy tại Bình Định - cũng là quê
hương tôi, tôi mong muốn sẽ cùng người dân nơi đây có thể làm
giàu từ giống cây chịu được nắng, gió của những cánh đồng cát
trắng ven biển. Để nâng cao chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm
đồng thời mở rộng thị trường, khẳng định vị thế của thương hiệu
Việt - có thể cạnh tranh với “cá mập” của ngành nước giải khát,
thời gian tới, tôi dự định mua lại một số công ty sản xuất nước giải
khát đang hoạt động kém hiệu quả, đầu tư trang thiết bị và công
nghệ. Đó cũng là cách tôi xây dựng thương hiệu Tingco ". n

eNTrepreNeur 
phaN ThaNh phuoNg

“QUAlITy IS
THe lIfe of
THe BUSINeSS"
Tingco Beverage group has greatly
changed in scale, status and position in
beverage and canned food industries.
During nearly two decades of
development, “sweet fruits” reaped by
Tingco are two plants in Dong Nai and
one in Binh Dinh. However, above all
else, the most valuable achievement is
the trust of partners and customers for
Tingco, from the motto "Quality is the
life of the business".

ngo san - nguyen BacH

success from difference
Tingco was previously Tien Nga food Processing

factory, established in 2002 in Dong Nai province. Later, to
meet the social development tendency, the factory was
upgraded to Tien Nga Production and Trade Co., Ltd. This
step has become an important premise for it to expand
investment and develop more business lines such as canned
food and beverage production. Tingco-branded beverage
products are well received by consumers; honored to be
ranked Top 50 Vietnam leading brands in 2019 by the F



52 ViEtNam BUsiNEss ForUm SEP 15-30, 2020

ENTERPRISE

6 tháng đầu năm 2020, tình
hình kinh tế - xã hội chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng
bởi dịch bệnh Covid-19.
Trong bối cảnh đó, dưới sự
lãnh đạo của Ban giám đốc
cùng tập thể đội ngũ cán bộ
công nhân viên, Công ty cổ
phần chế biến gỗ nội thất
Pisico đã vượt qua khó
khăn, thách thức để ổn
định sản xuất và vươn lên
tầm cao mới, khẳng định
thương hiệu.

tăng năng lực cạnh tranh bằng
công nghệ

Hiện cả nước có hàng trăm doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
và xuất khẩu gỗ. Bên cạnh đó, chất lượng
và mẫu mã sản phẩm gỗ các nước trong
khu vực lại tương đương nhau nên sự
cạnh tranh đang đặt vào sự khác biệt về
đầu tư công nghệ. Với kim chỉ nam "Đặt
chất lượng lên hàng đầu", Pisico luôn chú
trọng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công
nghệ hiện đại vào sản xuất để từ đó cho ra
đời những sản phẩm cao cấp có chất
lượng vượt trội, được các đối tác, khách
hàng đánh giá cao. Đặc biệt những năm
gần đây, Pisico đã tiến hành đầu tư trang
thiết bị và công nghệ tiên tiến phục vụ các
hoạt động chế biến xuất khẩu; tiết kiệm
nguyên vật liệu để giảm chi phí sản xuất,
giảm giá thành sản phẩm. Công ty còn
tăng cường nghiên cứu và tìm kiếm mở
rộng thị trường xuất khẩu; tham gia
nhiều triển lãm, hội chợ chuyên ngành
trong nước cũng như quốc tế về hàng gỗ
xuất khẩu để tiếp thị sản phẩm, quảng bá

Vietnam Intellectual Property Association (VIPA) and many other valuable
awards. The company’s products are widely trusted by customers for quality,
environmental protection and integrated ISO standards.

Entrepreneur Phan Thanh Phuong, Chairman of Tingco Beverage group,
said, “Soft drinks are a super competing sector where businesses must assert
their quality and make a difference in products to survive and thrive in this
industry. To make this difference, after conducting research, we decided not to
use traditional bottle lines but chose large-neck bottles (neck 38) for our own
design. Our researches showed that blended water flows are not good for
consumer health. We focus on developing natural products such as coconut
drink, pennywort drink, aloe vera drink, passion fruit, coconut aloe vera drink
and tamarind juice, and we received consumer trust in both quality and style.”

As the first in the beverage industry to develop a 38-neck bottle line, since
2016, Tingco created a new trend in the beverage industry, especially the 38-
neck aloe vera drink line that is welcomed by consumers, the hottest product
on the market up to now. “This difference forces large companies to change
their product development approaches and follow our products on the market.
Therefore, many businesses have infringed upon our intellectual property
rights and been fined by authorities,” said entrepreneur Phan Thanh Phuong.

Currently, given increasing market demand, the company seized
opportunities and invested in Tingco Binh Dinh Beverage factory in
Industrial Zone A, Nhon Hoi Economic Zone. The facility has an annual
processing capacity of over 36,500 tons of canned products and 175 million
liters of soft drinks. Costing VND500 billion, the 8-ha factory, in which
machinery is being installed, is expected to generate annual revenue of
nearly VND3,000 billion and employ more than 500 workers. Tingco Binh
Dinh beverage factory continues to develop bird-nest aloe vera product
lines, coconut aloe vera and aloe vera products that meet ISO 9001-2015
standards. All products are checked from material input bought by the
company to output sold to consumers.

The adoption of technology and quality management processes established
according to the ISO 9001:2008 standards ensures that all products on the
market are of high quality, delivered on time to customers. Applying automation
technology also helps reduce loss in production. With well-invested large-scale
production, backed by Tingco Beverage group, Tingco Binh Dinh is certain to
grow stronger and gradually assert its position as a producer of premium
beverages and food products of international standard and affordable price. Its
products conquer not only the Vietnamese market but also major markets in the
world that impose strict requirements on product quality.

Leader virtues
With its development approach consistent with the open-door policy of the

government, Tingco has continuously developed and grown to become a
leading prestigious brand in the food and beverage industry. However, there
would be no shining Tingo in the marketplace as now, if it were not led by
entrepreneur Phan Thanh Phuong, Chairman of Tingco Beverage group.

This talented leader’s secrets to success are simple: “Business must be
honest, good products and services will have the market”. “Before making the
investment, I used to work for fDI enterprises and work out market research
and map out business plans with them. This made me understand that product
quality is the core of business success. In business, we must know where we are
and we must share sweet fruits with customers to grow sustainably,” he said.

Talking about Tingco Binh Dinh factory, Phuong said, “I chose to produce
soft drinks from natural ingredients, especially aloe vera. Economic efficiency,
higher than dragon fruit, encourages farmers to grow aloe vera in Binh Thuan
province. When investing in a factory in Binh Dinh province, my hometown, I
hope that, together with the people here, I can get rich from a plant that
withstands the harsh local climate to increase the value-added chain of
products, expand the market, affirm the position of a Vietnamese brand that
can compete with "sharks" in the beverage industry. In the coming time, I plan
to buy some underperforming beverage producers and invest in new
equipment and technology for them. That is how I build Tingco.”n

F

Ông Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Công ty 

thương hiệu gỗ nội thất Pisico…
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côNg Ty cổ phầN chế BiếN gỗ Nội ThấT pisico 

vượt thách thức - 
Khẳng định thương hiệu

Lợi thế Pisico nằm ở quy mô nhà
xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn; quy
trình sản xuất khép kín với hệ thống
dây chuyền chế biến gỗ hiện đại nhập
khẩu từ châu Âu, đội ngũ công nhân -
kỹ thuật chất lượng cao. Đội ngũ thiết
kế năng động, sáng tạo, luôn chủ động
bám sát và nắm bắt ý tưởng của khách
hàng để cho ra đời những dòng sản
phẩm kết hợp nhuần nhuyễn giữa
truyền thống và hiện đại, đáp ứng hiệu
quả yêu cầu của khách hàng về mặt kỹ
thuật, mỹ thuật cũng như chất lượng.
Ngoài ra việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
trong sản xuất cũng đã góp phần nâng
cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức
cạnh tranh của thương hiệu Pisico
trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Khẳng định thương hiệu
Ông Nguyễn Văn Thu, giám đốc Công ty cổ phần chế biến

gỗ nội thất Pisico cho biết: “Thời gian qua, dẫu bị ảnh hưởng của
dịch bệnh nhưng đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực
vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được uy tín,
thương hiệu của doanh nghiệp với các khách hàng trong và
ngoài nước”. Ông cũng nhấn mạnh: “Thời gian tới điều kiện việc
làm nhìn chung vẫn gặp không ít khó khăn, sự cạnh tranh ngày
càng gay gắt trong khi nền kinh tế của thế giới có nhiều biến
động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Vì vậy, chúng tôi cần
phải nỗ lực hơn nữa, thích nghi với sự biến động của thị trường,
cơ chế mới để tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của đơn
vị, tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác sản xuất, bảo đảm
kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ theo yêu cầu của các khách hàng…”

Sẵn sàng đối mặt thách thức, nắm bắt những cơ hội lớn trên
thị trường, không ngừng sáng tạo và đổi mới tư duy là những
yếu tố giúp Pisico nắm giữ vị trí dẫn đầu trong ngành. Lớn mạnh
hơn nữa, phát triển hơn nữa là một trong những mục tiêu thôi
thúc lớn nhất với giám đốc Nguyễn Văn Thu cùng với những kế
hoạch phát triển đột phá. Trong những năm tiếp theo, Pisico
định hướng sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc cơ cấu lại doanh
nghiệp, đầu tư thêm các trang thiết bị sản xuất theo đúng kế
hoạch đã đề ra, đảm bảo nguồn vốn, nhân lực để tiếp tục xây
dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đặc biệt xây

dựng chiến lược phát triển phù hợp, quản trị hiệu quả. 
Đối với công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm

2020, Công ty tập trung nguồn lực để tổ chức lao động, sản
xuất tốt. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho
mọi cán bộ, nhân viên, người lao động trong thực hiện nhiệm
vụ; đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn thách thức để
khẳng định thương hiệu Pisico.n



54 ViEtNam BUsiNEss ForUm SEP 15-30, 2020

Những 
danh thắng 

không thể 
bỏ qua

TOURISM

Bình Định 

Thành phố Quy Nhơn
Quy Nhon City

Đầm thị Nại nổi tiếng là nơi 
nuôi trồng nhiều loại thủy hải sản
Dam Thi Nai is famous for seafood farming 

Biển Quy Hòa
Quy Hoa sea

Khu dã ngoại trung Lương
thu hút du khách đến cắm trại cuối tuần
Trung Luong - a popular camping site 

Cù Lao Xanh được mệnh danh là “Hòn Ngọc Biển Đông”, thuộc xã
đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, nằm cách đất liền khoảng 24 km
Green Island known as "the Pearl of the East Sea", located in Nhon
Chau island commune, Quy Nhon city about 24 km offshore



Kỳ Co là một địa điểm du lịch thanh bình còn hoang sơ
Ky Co - a peaceful and wild tourist site
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Đảo yến không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
mà bên trong còn có các hang động bên đầy bí ẩn
Yen Island has a beautiful natural landscape 
and many mysterious caves 

Eo Gió là một vịnh biển đẹp thuộc địa phận 
thôn Lý Lương, Nhơn Lý, Quy Nhơn
Eo Gio - a beautiful bay located in Ly Luong village, 
Nhon Ly, Quy Nhon city

Đến với đảo Hòn Khô có hai trải nghiệm đầy thú vị, đó là lặn
ngắm san hô dưới biển và chinh phục dãy núi đá trên đảo
Coming to Hon Kho Island, visitors can enjoy two interesting
experiences: scuba diving and watching coral under the sea,
and conquering the mountains on the island

Mũi Vi rồng có hình dáng như một con rồng, 
là một ghềnh đá nằm vươn mình ra biển

Vi Rong Cape, dragon shaped, 
is a rocky cliff stretching out to sea

Must-see Tourist Attractions in Binh Dinh Province



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 66C Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt,  

Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256 3526666 / 3526526 - Fax: 0256 3523181

Swift code: BFTVVNVX005 - Website: www.vietcombank.com.vn

Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo
775 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn
Điện thoại: 0256 3815038 - Fax: 0256 3815040

Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học
422 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn
Điện thoại: 0256 3946273 -  Fax: 0256 3946275    

Phòng giao dịch Lê Lợi
152 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn
Điện thoại: 0256 3820542 - Fax: 0256 3823181

Phòng giao dịch Tây Sơn
Kios số 5 Bến xe khách Bình Định, Thành phố Quy Nhơn
Điện thoại: 0256 3946693 - Fax: 0256 3946694

Phòng giao dịch Bồng Sơn
95 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn
Điện thoại: 0256 3661689 - Fax: 0256 3761368

CÁC PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:






