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dN đối mặt với khó khăn chưa từng có
Theo một kết quả khảo sát nhanh của VccI được triển

khai cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020, tác động của đại dịch
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là
rất nghiêm trọng. có tới gần 85% doanh nghiệp trong mẫu
khảo sát cho biết dịch bệnh đã làm cho thị trường tiêu thụ
của họ bị thu hẹp, gần 60% doanh nghiệp cho rằng dịch
bệnh khiến họ thiếu vốn và đứt dòng tiền cho kinh doanh,
trên 40% doanh nghiệp cho biết đại dịch gây thiếu nguồn
cung nguyên liệu, 43% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô
lao động do thiếu việc làm. 82% doanh nghiệp cho rằng
doanh thu năm 2020 của họ sẽ bị sụt giảm so với năm 2019.
Và có tới 30% doanh nghiệp dự báo có thể tụt giảm tới 30-
50% và 22% sẽ tụt giảm trên 50%.

cũng theo kết quả khảo sát của VccI, nếu tình hình dịch
bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thì có tới gần 30% số
doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3
tháng, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Trên 75% số
doanh nghiệp thì báo sẽ phải thu hẹp quy mô lao động và có
tới gần 10% số doanh nghiệp phải giảm quy mô lao động tới
50% so với hiện nay. chỉ có chưa đầy 1% số doanh nghiệp gia
tăng lao động. Hệ lụy của xu hướng này sẽ là hàng triệu lao
động sẽ có nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới đây.

các doanh nghiệp đã làm gì trong bối cảnh này? cũng
theo kết quả khảo sát, hầu hết các doanh nghiệp đã tích
cực và chủ động triển khai các biện pháp chống dịch tại
nơi làm việc theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền
các địa phương, đồng thời cố gắng nỗ lực cao nhất để duy

trì hoạt động sản xuất kinh doanh. “Nhiệm vụ kép” đòi hỏi
những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp. 73%
số doanh nghiệp đã kịp thời có chính sách hỗ trợ người lao
động trong khủng hoảng. các doanh nghiệp nhìn chung đã
chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp phù hợp kịp thời
trong sử dụng lao động. Trên 60% doanh nghiệp đã áp
dụng phương thức làm việc linh hoạt về thời gian cho một
bộ phận lao động, 46% doanh nghiệp không cắt giảm lao
động nhưng giảm giờ làm, 42% doanh nghiệp tranh thủ
thời gian dịch bệnh để đào tại lại nhân lực, 41% doanh
nghiệp tổ chức làm việc tại nhà. chỉ khoảng 20% doanh
nghiệp cho biết đã buộc phải cắt giảm lao động, chấm dứt
hợp đồng lao động và 21% doanh nghiệp cho biết đã phải
cắt giảm lương để không phải cắt giảm lao động. Đó là
những ứng xử linh hoạt đầy trách nhiệm.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VccI, chưa ai dự báo
được khi nào thì dịch bệnh sẽ qua đi, nhưng một điều chắc
chắn là hệ lụy, ảnh hưởng của dịch bệnh tới nền kinh tế sẽ còn
kéo dài và không thể khắc phục được ngay khi dịch bệnh kết
thúc và khó khăn với doanh nghiệp còn chất chồng trước mắt.

tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa thuận lợi
Trên cơ sở tập hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp,

chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam
(VccI) đã có công văn số 0210/PTm-PTDN ngày
25/2/2020 gửi Thủ tướng chính phủ phản ánh những khó
khăn của doanh nghiệp, kiến nghị các giải pháp dài hạn và
đề xuất 12 giải pháp ngắn hạn có tính chất cấp bách để hỗ

“Nhiệm vụ kép” đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc
của cộng đồng doanh nghiệp

Dịch bệnh
đang là nguyên

nhân chủ yếu dẫn đến
tình trạng suy giảm của

doanh nghiệp. Trong 3 tháng đầu
năm, cả nước đã có tới gần 35 nghìn

doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường - con số
kỷ lục từ trước đến nay. Và lần đầu tiên sau hàng

thập kỷ, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
lớn hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Quỳnh anh
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trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch

covid-19 và khó khăn của doanh nghiệp ngày càng gia tăng,
VccI đã tiến hành khảo sát nhanh tình hình doanh nghiệp và
ngày 3/4/2020 chủ tịch VccI đã tổ chức họp trực tuyến với
lãnh đạo của gần 100 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài
nước để nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ thị của Thủ
tướng, ảnh hưởng mới của dịch covid-19 tới hoạt động của
doanh nghiệp và những đề xuất, kiến nghị tiếp theo của cộng
đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở tập hợp ý kiến của các hiệp hội
doanh nghiệp và doanh nghiệp, ngoài các giải pháp đang được
các bộ ngành và địa phương triển khai, chủ tịch VccI đã tiếp
tục gửi công văn tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng chính phủ
một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới.

Theo đó, trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải
tạm thời đóng cửa, cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận
lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều
kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để doanh nghiệp có thể tự cứu mình, duy trì sản xuất kinh
doanh, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, bảo
đảm an sinh xã hội và bớt đi gánh nặng trợ cấp của Nhà
nước trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn rất eo hẹp
như hiện nay. Đề nghị chính phủ bổ sung và công bố ngay
danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phù hợp với điều
kiện phòng, chống dịch bệnh covid-19, tạo điều kiện thuận
lợi cho sản xuất và lưu thông các hàng hóa dịch vụ này
phục vụ đời sống nhân dân, ngay cả trong trường hợp cần
siết chặt hơn các biện pháp cách ly, phong tỏa. 

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế có kịch bản hoặc quy định rõ
ràng cho các doanh nghiệp, nhất là các trung tâm thương mại,
siêu thị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp… để hướng dẫn
xử lý và cách ly khi có người lao động hay khách hàng đến
giao dịch bị nhiễm covid-19, tránh việc phải đóng cửa toàn bộ
khu công nghiệp, doanh nghiệp khi không cần thiết.

Về chính sách tài khóa, theo ông Lộc, đề nghị cho thực
hiện ngay việc tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người lao
động, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… trong khi chờ chính
sách cụ thể vì quá trình hướng dẫn thực hiện các giải pháp
theo chỉ thị của Thủ tướng của các bộ ngành còn chậm,
doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động, phá sản trước khi cơ
chế, chính sách được áp dụng. các chính sách này cần được
áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân
hàng thương mại cũng là doanh nghiệp.

Ngoài việc thực hiện giãn, hoãn tiến độ nộp các khoản
thuế, bảo hiểm xã hội, phí, lệ phí, đề nghị có các chính sách
miễn, giảm các khoản phải nộp này thuộc chức năng của
chính phủ. Đề nghị chính phủ trình Quốc hội ngay đầu kỳ
họp giữa năm các biện pháp giảm thuế, phí và thu ngân sách
thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Đề nghị giãn, hoãn, miễn
giảm tiền thuế đất cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch
bệnh; cho thực hiện ngay việc hồi tố với chi phí lãi vay khi tính
thuế trong 2 năm 2017 và 2018 (theo dự thảo sửa đổi Khoản 3,
Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-cP quy định về quản lý thuế
đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết). 

Đồng thời với việc cho phép chuyển lỗ cho 5 năm tiếp
theo, đề nghị cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do
ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vào năm lợi nhuận của
năm 2019. Điều này cho phép doanh nghiệp chi trả nộp thuế
trong vòng 2 năm 2019-2020 và giúp tránh phá sản cho những
doanh nghiệp có lợi nhuận trong năm 2019 nhưng lại thua lỗ
nhiều trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch covid-19.

Về chính sách tín dụng, ngoài các giải pháp hiện
hành như tái cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm phí;
doanh nghiệp đề nghị có mức giảm sâu thêm từ 2-3%
đối với khoản vay mới và vay hiện hữu (đến mức còn
khoảng 4-5% đối với khoản vay tiền đồng và 2-3% đối
với khoản vay uSD) cho từng nhóm khách hàng có ảnh
hưởng dịch bệnh khác nhau; Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn quy trình chuẩn đối với việc thẩm định,
đánh giá thiệt hại, xác định đối tượng doanh nghiệp
được hưởng hỗ trợ do trên thực tế các ngân hàng
thương mại thực hiện khác nhau.

Về chính sách lao động, tiền lương, công đoàn, VccI đề
nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021;
tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và
người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020. Đề nghị
chính phủ trình ra Quốc hội đề xuất giảm mức đóng bảo
hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5%, giảm mức đóng kinh phí
công đoàn từ 2% xuống còn 1% trước mắt cho năm 2020…

Hội nhập sẽ được điều chỉnh lại
Theo ông Lộc, không chỉ trong đại dịch mà ngay cả thời

hậu covid-19, vấn đề lớn nhất sẽ là việc làm, Tổ chức Lao
động Quốc tế dự báo covid-19 sẽ làm cho 25 triệu người mất
việc. Nhiều tổ chức quốc tế còn đưa ra con số cao hơn thế.
Việc tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình kinh doanh
sau covid-19 sẽ làm sâu sắc thêm xu hướng này. Xu hướng
chuyển đổi số và ro-bot hóa chắc chắn sẽ được đẩy mạnh hơn.
Giao dịch trực tuyến và nền kinh tế online sẽ lên ngôi. Thị
trường nội địa và mạng sản xuất nội bộ các nền kinh tế sẽ
được xem trọng. Thương mại và đầu tư quốc tế sẽ đảo chiều –
luồng vốn đầu tư của các nền kinh tế phát triển có xu hướng
quay lại về chính quốc. Đầu tư quốc tế sẽ phi tập trung hơn để
phân tán rủi ro. Tác động cộng hưởng của công nghệ, của
chiến tranh thương mại và covid-19… sẽ vẽ lên một bức
tranh kinh tế toàn cầu với nhiều sắc màu và hình khối mới.
Hội nhập vẫn là một xu hướng quan trọng, nhưng chắc chắn
hội nhập sẽ được điều chỉnh lại với tinh thần không chỉ thúc
đẩy tự do mà còn cần hài hòa hơn và công bằng hơn. 

“Nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ
đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có”, ông
Lộc khẳng định.

Theo ông Lộc, Việt Nam sẽ có cơ hội đón nhận dòng
vốn mới có chất lượng cao hơn trong một chiến lược đầu tư
phi tập trung, đa phương hóa nguồn cung ứng để tránh lệ
thuộc quá lớn vào một thị trường của các tập đoàn xuyên
quốc gia. Việt Nam có sẵn lợi thế về địa kinh tế, địa chính
trị, có quy mô thị trường và nguồn lực nhưng để tận dụng
tốt cơ hội này, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao
chất lượng thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng để đón
nhận dòng vốn đầu tư mới. Nhưng thách thức cũng lớn hơn
khi xu hướng tự động hóa gia tăng, cơ hội việc làm trong
những ngành sử dụng nhiều lao động giản đơn sẽ bị thu
hẹp. Bài toán công ăn việc làm cho hàng triệu lao động kỹ
năng còn thấp, trong các ngành công nghiệp dệt may, da
giày, Điện tử - các cỗ máy tạo việc làm chủ yếu trong nền
kinh tế, cũng như hàng triệu lao động đang hàng ngày hàng
giờ được giải phóng khỏi khu vực nông nghiệp năng suất
thấp cần được tạo việc làm trong thời gian tới là một thách
thức lớn. Sứ mệnh giải quyết công ăn việc làm cho lực
lượng này đè nặng lên vai của đội ngũ doanh nhân.n
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Businesses face unprecedented
hardships

According to a quick survey conducted
by Vietnam chamber of commerce and
Industry (VccI) at the end of march and
early April 2020, the impact of the pandemic
on business operations was very serious.
Nearly 85% of respondents said that the
plague narrowed their consumption
markets; nearly 60% said that the contagion
caused them to run short of capital and
disrupt cash flows for business; 40% said that
the pandemic caused input shortages; 43%
had to downsize their staff; 82% forecast that
their 2020 revenue would fall against 2019.
And up to 30% of businesses predicted a
decline of 30-50% in revenue and 22%
anticipated a drop of over 50%.

According to the survey, if the covid-
19 pandemic worsens, nearly 30% of
companies could only operate for no more
than three months, and 50% could survive
half a year. over 75% reported that they
will have to cut staff and nearly 10%
reduce their staff by 50%. only less than 1% of respondents
increased their labor force. This trend may leave millions of
workers out of work in the coming months.

What have businesses done in this context? According to the
survey, most enterprises have proactively adopted anti-pandemic
measures at the workplace as recommended by the ministry of
Health and local governments, while trying their best to maintain
business operations. The “double” task requires extraordinary
efforts from the business community. 73% of businesses had timely
support policies for their employees. Enterprises generally have been
active and creative to introduce appropriate solutions for employees
in time. more than 60% applied flexible working time to a part of
the labor force; 46% did not conduct downsizing but reduced
working hours; 42% spent this time training employees; and 41%
allowed work from home. only about 20% said they had to cut staff
and terminated labor contracts and 21% had to reduce wages, not
firing their employees. Those are flexible, responsible behaviors.

Dr. Vu Tien Loc, President of the Vietnam chamber of
commerce and Industry (VccI), said, it is impossible to know
when the pandemic will end, but it is certain that its consequences
and impacts on the economy will be lasting and cannot be healed
immediately after the pandemic ends. Difficulties and hardship for
businesses will continue in the immediate future.

Facilitating smooth circulation of commodities
Integrated opinions from the business community, the VccI

President sent official Letter 0210/PTm-PTDN dated February 25,
2020 to the Prime minister, reporting enterprises' difficulties,
proposing long-term solutions and recommending 12 short-term
urgent solutions to assist enterprises to get through this tough time.

In the face of the increasingly complicated development of the
covid-19 pandemic and the increasing difficulty against businesses,

VccI conducted a quick survey on business
performance and, on April 3, 2020, the
VccI President held a meeting with leaders
of nearly 100 domestic and foreign business
associations to study the implementation of
the Prime minister's Directive, the new
effects of covid-19 pandemic on business
operations and their suggestions and
recommendations. Integrating opinions
from business associations and enterprises,
in addition to solutions launched by central
and local authorities, VccI President Loc
sent another official dispatch to the Prime
minister to propose new solutions for
business support.

Accordingly, except for a very limited
number of sectors/fields that must be
temporarily closed, it is necessary to
encourage and facilitate merchandise
production and circulation, with all
pandemic prevention measures strictly
applied, so that businesses can save
themselves, continue operations, ensure
jobs for workers, ensure social security

and reduce burdens on State subsidies in the context of very
tight state budget today. VccI proposed the Government
supplement and immediately announce the list of essential
goods and services suitable to covid-19 prevention and
containment conditions to facilitate manufacturing and
circulation of these goods and services for people, even in case
tighter isolation and lockdown measures are applied.

In addition, the ministry of Health is required to have clear
scenarios or regulations for businesses, especially commercial
centers, supermarkets and enterprises in industrial parks to handle
and quarantine covid-19 infected workers or customers to avoid
having entire industrial parks or business locations locked down
when it is not necessary to do so if good measures are taken.

Regarding fiscal policies, Dr. Loc proposed immediately
suspending the payment of VAT, corporate income tax, personal
income tax, social insurance and trade union dues, while waiting for
specific policies because the process of instructing the execution of
solutions under the Prime minister's Directive at ministries and
agencies is still slow. Enterprises may stop operating and go
bankrupt before official policies are applied. These policies need to
be applied to commercial banks because they are also corporate.

In addition to extending or delaying the payment of taxes, social
insurance, charges and fees, VccI proposed applying policies on
exemption and reduction of these payables within the jurisdiction of
the Government. It also asked the Government to submit measures
on tax, fee and fiscal reduction to the National Assembly right at the
beginning of the mid-year meeting within the jurisdiction of the
National Assembly. It proposed extending, postponing and
exempting land tax for businesses in the time of the pandemic,
allowing the retrospective implementation of loan interest expenses
when taxes in 2017 and 2018 are calculated (according to the draft
amendment to clause 3, Article 8 of Decree 20/2017/ND-cP on tax
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“Double Task” Requires Extraordinary
Efforts of Business Community

The pandemic is a
primary cause for
business decline. In the
first three months of
2020, Vietnam had
nearly 35,000 businesses
withdrawing from the
market - an all time
record. And for the first
time in decades, the
number of businesses
leaving the market was
greater than the number
of newly registered ones.

Quynh anh

(continued on P.68)
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Dệt may, Da giày 
chịu “đòn đau” vì đại Dịch

BUSINESS

Ngay từ giữa
quý 1/2020,

hàng loạt nhà
nhập khẩu lớn

đã hoãn, huỷ
đơn hàng

khiến hầu hết
doanh nghiệp

(DN) xuất
khẩu trong

nước lâm vào
tình trạng sản

xuất cầm
chừng, thậm
chí dừng sản

xuất tạm thời.

hương Ly

Khó khăn kép
Theo Tổng cục Hải quan, ba tháng đầu năm,

các mặt hàng xuất khẩu của ngành da giày đều
sụt giảm, trong đó mặt hàng giày, dép giảm 1,9%,
trong khi cùng kỳ tăng 14%; mặt hàng túi xách,
vali, mũ, ô dù giảm 5,5%, cùng kỳ tăng 10,2%.

Đối với mặt hàng dệt may, kim ngạch xuất
khẩu trong tháng 02 đạt 2,23 tỷ uSD, giảm
9,6% so với tháng trước. Do tình hình dịch bệnh
tại Trung Quốc trong tháng 3 được kiểm soát,
nên tình hình xuất khẩu mặt hàng này trong
tháng 3 đã khả quan hơn. Giá trị xuất khẩu 3
tháng đạt 7,3 tỷ uSD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tình hình nhập khẩu nguyên phụ
liệu ngành dệt may, da giày giảm đáng kể. Nếu so
sánh với cùng kỳ 2019 thì kim ngạch nhập khẩu
nhóm hàng này bị sụt giảm tới 12%, tương
đương 270 triệu uSD. cụ thể, nguyên phụ liệu
dệt may, giày, dép đạt 967,3 triệu uSD giảm gần
8%; bông đạt 494 triệu uSD, giảm khoảng 15%;
xơ, sợi dệt đạt 423,8 triệu uSD, giảm khoảng 6%.

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung
Quốc đạt 1,24 tỷ uSD, giảm 16,72%; Hàn
Quốc với 389 triệu uSD, giảm 11,9%; Hoa Kỳ
đạt  287 triệu uSD, giảm gần 4%... Vì vậy,
nhiều DN không đủ nguyên liệu sản xuất và
kịp giao hàng cho đối tác.

Dự báo thời gian tới, các doanh nghiệp

xuất khẩu vẫn phải tiếp tục chịu khó khăn
kép do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, chưa
thể tìm được nguồn cung nguyên liệu mới và
cầu thị trường sụt giảm do dịch bệnh vẫn tiếp
tục gia tăng tại nhiều quốc gia. 

Trong tháng 3/2020, thị trường Eu đã có
thông báo ngưng nhập hàng trong vòng 1
tháng, thị trường mỹ ngưng nhập hàng trong
vòng 21 ngày. Hai thị trường lớn này chiếm
hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt
may và da giày. Bộ công Thương tính toán,
số lượng đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 của
dệt may và da giày sẽ bị giảm khoảng 70%,
các đơn hàng mới từ tháng 6 trở đi sẽ chưa
được đàm phán và khả năng phục hồi đơn
hàng đến cuối năm 2020 sẽ rất chậm. 

Trước tình hình trên, bà Phan Thị Thanh
Xuân - Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách
Việt Nam lo ngại, cú sốc thị trường nghiêm trọng
hơn cú sốc thiếu nguyên liệu rất nhiều. Điều này
làm ảnh hưởng tới tài chính của DN, ảnh hưởng
đến việc làm, thu nhập của người lao động.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập
đoàn Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho
biết, khả năng nhiều đơn vị trong Vinatex sẽ
thiếu việc làm trong tháng 4 và tháng 5/2020 do
liên tiếp có các đơn hàng bị hủy. Đặt giả thiết,
nếu dịch covid-19 kết thúc cuối tháng 5, và kinh

tế phục hồi từ tháng 6/2020 thì
ước tính Vinatex sẽ thiệt hại
khoảng 1.000 tỷ đồng.

Với giả thiết khách hàng
hủy 20% đơn hàng, ngành dệt
may sẽ bị tồn đọng 300 triệu
uSD vật tư nhập về nhưng
không được sử dụng, làm tăng
thêm khó khăn và tổn thất cho
các doanh nghiệp, ông Lê Tiến
Trường dự báo.

các chuyên gia cũng lo
ngại, nhu cầu thị trường thấp sẽ
dẫn tới một đợt giảm giá mạnh
toàn cầu có thể lên tới 20%,
càng tạo áp lực, cả về tài chính
và lao động, đối với các doanh
nghiệp Dệt may Việt Nam
trong thời gian tới. 

Nỗ lực phục hồi
Về phía doanh nghiệp,

Vinatex đã đưa ra giải pháp
cho các đơn vị thành viên chủ
động tìm kiếm các đơn hàng
xuất khẩu sản phẩm phòng



dịch, như: khẩu trang, quần áo y tế dùng vải
kháng khuẩn, quần áo dùng một lần từ vải
không dệt. các doanh nghiệp cũng sẽ thỏa
thuận với người lao động áp dụng chế độ
làm việc linh hoạt, giảm giờ làm, làm việc
luân phiên để vừa đảm bảo hoạt động sản
xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người
lao động trên tinh thần cùng chia sẻ khó
khăn chung.

Khác với những ngành xuất khẩu khác,
việc chuyển hướng tiêu thụ qua kênh
thương mại điện tử hoặc tại thị trường nội
địa đối với các doanh nghiệp da giày, dệt
may đều khó đạt hiệu quả cao. Nguyên
nhân do đa số doanh nghiệp Việt Nam gia
công xuất khẩu cho các thương hiệu nước
ngoài, các mẫu mã, nguyên liệu sử dụng
nhằm để đáp ứng thị hiếu của nước ngoài,
không phù hợp với thị trường trong nước.

Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp,
hiệp hội ngành hàng, nhiều chính sách hữu
ích khác trợ sức cho doanh nghiệp cũng được
triển khai, như lùi thời điểm đóng phí công
đoàn; không phát động chiến dịch thanh tra
năm 2020 về bảo hiểm xã hội…

Về chính sách hỗ trợ, Thủ tướng
chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 về
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch
covid-19. Trong đó, gói hỗ trợ tín dụng
khoảng 250 nghìn tỷ đồng được các ngân
hàng tung ra cho khách hàng vay mới với
lãi suất ưu đãi giảm từ 0,5%-1,5%/năm.
Hàng loạt lãi suất được giảm, trong đó
lãi suất trần cho vay ngắn hạn bằng đồng
Việt Nam tại các ngân hàng giảm chỉ còn
5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm còn
5%/năm và tái chiếu khấu chỉ còn
3,5%/năm…

Nhằm cân đối nguồn thu ngân sách
bảo đảm thực hiện các giải pháp hỗ trợ
nêu trên, Bộ công Thương cũng kiến
nghị chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành,
địa phương đẩy mạnh công tác cổ phần
hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh
nghiệp có vốn nhà nước để tăng nguồn
thu ngân sách, đồng thời tiết kiệm chi
thường xuyên để dành nguồn lực hỗ trợ
cho doanh nghiệp.

Về thị trường xuất khẩu, Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam - Eu
(EVFTA) dự kiến có hiệu lực vào tháng 7
tới cũng được kỳ vọng trở thành tuyến
“đường cao tốc” đưa các mặt hàng da
giày, dệt may tiếp cận thị trường châu Âu.
Nếu Eu khống chế được dịch covid-19
trong quý 2 để bắt đầu quý 3, quý 4 khôi
phục lại hoạt động sản xuất thì EVFTA sẽ
là cánh cửa rộng “cứu nguy” cho các
doanh nghiệp xuất khẩu.n
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double hardship
According to the General Department of Vietnam customs, in the first

three months of the year, leather-footwear exports all declined. Specifically,
footwear fell by 1.9% as compared with a 14% growth in the corresponding
period of 2019. The export of bags, suitcases, hats and umbrellas slipped
5.5%, compared to a growth of 10.2% a year earlier.

According to data from the General Statistics office, textile and apparel
export turnover in the first three months of 2020 recorded a marked decline.
Specifically, the export turnover of the first quarter of 2020 reached nearly
uS$6.5 billion, down 9% over the same period. In march 2020 alone, textile and
apparel export turnover is estimated at uS$1.8 billion, down by 29%.

Notably, input imports for garment-textile and leather-footwear sectors slumped
significantly. The import value sank 12%, equivalent to uS$270 million, from the
same period of 2019. Specifically, imported inputs for garment-textile and footwear
valued uS$967.3 million, down nearly 8%. cotton import reached uS$494 million,
down about 15%. Yarn imports reached uS$423.8 million, down about 6%.

Imports from china totaled uS$1.24 billion, down 16.72%; S$389 million
from South Korea, down 11.9%; and uS$287 million from the united States,
down nearly 4%. Therefore, many manufacturers lacked raw materials to
make and deliver products in time to partners.

Exporters are forecast to face double difficulties due to rising raw material
prices in absence of new input supply, and declining market demand as a
result of the epidemic in many countries.

In march 2020, the European union (Eu) announced to stop importing
goods in one month and the united States stopped importing commodities
in 21 days. These two major markets account for over 50% of Vietnam’s
apparel and footwear export value. The ministry of Industry and Trade
estimated garment and footwear orders for April and may delivery will fall
by 70% and new orders for delivery from june on will not be negotiated.
order recovery is forecast to be slow towards the end of 2020.

Facing this reality, ms. Phan Thi Thanh Xuan, General Secretary of the Vietnam
Leather, Footwear and Handbag Association (Lefaso), feared that market shocks were

Garment, Footwear 
Hard Hit by Pandemic
Right from the middle of the first quarter of 2020, a
lot of major importers postponed and canceled
orders, causing most domestic exporters to moderate
production or even temporarily halt production.

huong Ly

(continued on P.68)



tăng trưởng chậm lại
Dịch bệnh có thể tác động nghiêm trọng

đến Việt Nam, hình thành các cú sốc đối với
cả phía cung và cầu ở hầu hết mọi lĩnh vực
của nền kinh tế. Tăng trưởng đã giảm xuống
mức 3,8% trong quý 1/2020 so với mức 6,8%
của cùng kỳ năm 2019. 

Về phía cầu, việc hạn chế đi lại đã kìm hãm
tăng trưởng tiêu dùng nội địa trong quý 1/2020.
Tăng trưởng doanh số bán lẻ giảm còn 4,7%
trong quý 1, so với 12,0% cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký và giải ngân đầu tư trực tiếp nước
ngoài cũng giảm. Trong tháng 1 và tháng 2 năm
2020, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài giảm
23,6% so với cùng kỳ năm trước, số vốn giải
ngân giảm 5,0%. Khi hoạt động thương mại toàn
cầu giảm mạnh, tăng trưởng xuất khẩu được dự
báo sẽ giảm xuống 5,3% trong năm 2020, tăng
trưởng nhập khẩu giảm còn 4,7%, trước khi xuất
khẩu phục hồi tăng trưởng trở lại ở mức 7,8%
trong năm 2021 và nhập khẩu ở mức 6,8%. 

Về phía cung, ngành công nghiệp chế biến chế
tạo duy trì được sản xuất cho dù có những khó
khăn ban đầu trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020,
chủ yếu dựa vào nguyên liệu tồn kho, tuy nhiên
nguồn này cũng đang cạn dần do chuỗi cung ứng
bị gián đoạn kéo dài. Do ngành công nghiệp chế
biến chế tạo chiếm tỉ trọng lớn trong khu vực công
nghiệp, nên tốc độ tăng trưởng của khu vực công
nghiệp trong tháng 2/2020 đã giảm xuống mức
6,2% so với mức 9,2% cùng kỳ năm trước. 

Phân tích của ADB cho thấy, chỉ số quản trị
mua hàng của công nghiệp chế biến chế tạo – chỉ
số đo lường cơ bản của ngành – đã giảm từ 50,6
vào tháng 1/2020 qua ngưỡng 50 và rơi vào vùng
suy giảm còn 49,0 vào tháng 2/2020 – lần đầu
tiên xuống mức thấp như vậy trong 4 năm qua.
Sản lượng công nghiệp giảm với tốc độ nhanh
nhất trong 5 năm qua, khi các đơn hàng mới lần
đầu tiên giảm mạnh kể từ tháng 11/2015, một
phần do kim ngạch xuất khẩu giảm cùng với việc

giảm đơn hàng từ các nền kinh tế bị ảnh hưởng
bởi coVID-19. Ngành công nghiệp chế biến chế
tạo tiếp tục bị gián đoạn do việc hạn chế đi lại cản
trở lao động có tay nghề từ Trung Quốc và Hàn
Quốc quay trở lại Việt Nam sau đợt nghỉ Tết
Nguyên Đán vào cuối tháng 1, cộng với thời gian
cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người
tiếp xúc với người nhiễm bệnh. 

Tăng trưởng khu vực công nghiệp chậm lại,
xuống mức 5,1% trong quý 1 năm nay, so với
8,6% cùng kỳ năm trước. một khảo sát doanh
nghiệp được Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục
hành chính thực hiện vào tháng 3 cho biết 74%
số doanh nghiệp được khảo sát dự kiến phải tạm
thời dừng hoạt động nếu đến tháng 6/2020 bệnh
dịch vẫn chưa được khống chế.

cán cân tài khoản vãng lai dự kiến sẽ rơi vào
tình trạng thâm hụt tương đương 0,2% GDP trong
năm nay, trước khi khôi phục được mức thặng dư
1% GDP vào năm 2021. cán cân tài chính cũng sẽ
bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Tính đến ngày 24
tháng 3 năm 2020, chỉ số thị trường chứng khoán
đã giảm mạnh 31,4% so với cuối năm 2019.

Sản xuất nông nghiệp bị đình trệ, do cầu tiêu
thụ nông sản xuất khẩu giảm và ảnh hưởng
nghiêm trọng của xâm ngập mặn vùng đồng bằng
sông cửu Long. Tăng trưởng của khu vực dịch vụ,
khu vực bị tác động nhiều nhất của đại dịch, giảm
xuống chỉ còn 3,2% trong quý I năm 2020, so với
mức 6,5% cùng kỳ năm 2019.        

Hứa hẹn hồi phục mạnh mẽ
Theo ADB, nếu đại dịch được khống chế

trong nửa đầu năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ
phục hồi trở lại với mức tăng trưởng 6,8% trong
năm 2021- theo như dự báo của ADB trước khi
xảy ra coVID-19 - và nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng
trưởng mạnh mẽ trong trung và dài hạn. 

“cho dù các hoạt động kinh tế suy giảm và
các rủi ro do dịch coVID-19 vẫn còn, Việt
Nam vẫn là một trong những quốc gia có tốc độ
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ADB dự báo 
tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam 2020 đạt 4,8%

BUSINESS

Theo báo cáo
Triển Vọng Phát

Triển châu Á
(ADo 2020) của
Ngân hàng Phát

triển châu Á
(ADB) mới công

bố, tăng trưởng
kinh tế Việt Nam

dự tính giảm
mạnh trong năm
2020, xuống mức
4,8% do chịu tác

động của đại dịch
coVid-19. 

anh Mai



tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực Đông Nam Á” - Giám
đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Eric Sidgwick cho biết.  

Theo ADB, các động lực của tăng trưởng kinh tế – tầng lớp
trung lưu ngày càng tăng và khu vực kinh tế tư nhân năng động
– hiện vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Tầng lớp trung lưu ở Việt
Nam là một trong những nhóm có tốc độ phát triển nhanh nhất
ở Đông Nam Á. Theo Tập đoàn tư vấn Boston, quy mô của tầng
lớp trung lưu đã tăng gấp đôi kể từ năm 2014 lên 33 triệu người,
tức là một phần ba dân số của cả nước.

Tương tự, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện. Giải

ngân đầu tư công được cải thiện đáng kể, tăng gần 18% trong giai
đoạn tháng 1-2 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Giải ngân sẽ
tiếp tục được cải thiện trong năm 2020 vì đây là một trong các
biện pháp tài khóa ưu tiên để ứng phó với dịch coVID-19.

Đặc biệt, số lượng lớn các hiệp định thương mại song phương
và đa phương mà Việt Nam tham gia hứa hẹn tăng cường việc
tiếp cận thị trường cho Việt Nam. Đồng thời, việc Trung Quốc
khống chế được coVID-19 và khả năng thị trường Trung Quốc
có thể trở lại bình thường sẽ giúp hồi sinh chuỗi giá trị toàn cầu
và tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi kinh tế tại Việt Nam.n

www.vccinews.com  9

ADB Forecasts Vietnam's Economic 
Growth to Reach 4.8% in 2020
Slowing growth

In Vietnam itself, the number of covid-
19 infections has continued to climb. The
impact on Vietnam could therefore be
severe, creating shocks to both supply and
demand in almost every area of the
economy. Growth decelerated to 3.8% in
the first quarter of 2020 from 6.8% in the
corresponding period in 2019. 

on the demand side, travel restrictions
held down growth in domestic consumption
in the first quarter of 2020. Growth in retail
sales dropped to 4.7% in the first quarter of
the year from 12.0% in the same period last
year. Inflow and disbursement of foreign
direct investment (FDI) have already slowed.
In january and February 2020, foreign
investment registration shrank by 23.6%
against a year earlier, while disbursement
dropped by 5%. With the sharp contraction
in global trade, export growth is therefore
forecast to ease to 5.3% in 2020, and import
growth to 4.7%, before exports recover to
7.8% growth in 2021 and imports to 6.8%. 

on the supply side, export-oriented
manufacturing managed to weather
headwinds in january-February with sufficient
inventories of inputs, which the prolonged supply chain disruption
has since exhausted. As manufacturing occupies a substantial share of
industry, sector expansion thus fell to 6.2% in February 2020, from
9.2% a year earlier. 

ADB's analysis shows that the manufacturing purchasing
managers’ index, a leading indicator, fell from 50.6 in january
2020 across the threshold at 50 into contractionary territory to
49.0 in February - the first such drop in over four years. output
fell at the fastest pace in five years, while new orders shrank for the
first time since November 2015, partly a result of lower export
sales and decline of orders from economies affected by covid-19.
manufacturing has been further disrupted by travel restrictions
that prevented the return after the Lunar New Year in late january
of skilled workers from china and South Korea, as well as by 14-
day compulsory quarantine for those exposed to infected people. 

Industry growth slowed to 5.1% in the first quarter of the year
from 8.6% in the same period last year. An enterprise survey
conducted in march by the National Advisory council for

Administrative Reform found 74% of surveyed
firms expecting to shut down operations
temporarily if the outbreak is not controlled by
june 2020. 

The current account balance is expected to
fall into deficit equal to 0.2% of GDP this year,
recovering to a 1.0% surplus in 2021. The
financial account will also be hit by the outbreak.
As of 24 march 2020, the stock market index had
plummeted by 31.4% since the end of 2019. 

As the outbreak persists, demand for
agricultural exports from Vietnam will continue
to fall. Separately, agricultural production is
suffering severe salinity intrusion in the mekong
Delta. Services have so far been the sector hardest
hit by the outbreak. Growth in services was
halved to 3.2% in the first quarter of 2020 from
6.5% in the corresponding period in 2019. 

Strong recovery prospects
If the outbreak is contained within the first

half of 2020, growth should rebound to 6.8%
in 2021 and remain strong over the medium
and long term. 

“Despite the deceleration in economic
activity and the downside risks posed by the
covid-19 pandemic, Vietnam’s economic

growth is projected to remain one of the highest in Southeast
Asia,” said ADB country Director for Vietnam Eric Sidgwick.

According to ADB, drivers of economic growth - a growing
middle-income class and a dynamic private sector - remain
robust. The middle class in Vietnam is one of the fastest
growing groups in Southeast Asia. According to Boston
consulting Group, the middle class has doubled in size since
2014 to 33 million, or a third of the population. 

The business environment similarly continues to improve. The
disbursement of public investment has improved significantly,
growing by nearly 18% in january-February 2020 over the same
period in 2019. Disbursement will continue to improve in 2020 as
this is a priority fiscal measure in response to covid-19. 

In particular, the large number of bilateral and multilateral trade
agreements in which Vietnam participates promise the improved
market access essential for an economic rebound after covid-19.
containment of covid-19 in china and that market’s likely return
to normal will help revive global value chains and facilitate
economic recovery in Vietnam. n

Vietnam's economic
growth is expected to
decline sharply to
4.8% in 2020, from
the initial supply
shocks as a result of
the covid-19
pandemic affecting
Vietnam’s principal
trade and investment
partners, according
to the Asian
Development
outlook (ADo 2020)
report released by the
Asian Development
Bank (ADB). 
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T
heo quy định của Bộ luật Lao
động, lao động giúp việc gia
đình là người lao động làm
thường xuyên các công việc
trong gia đình (các công việc

trong hợp đồng lao động được lặp đi lặp
lại theo một khoảng thời gian nhất định
như hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc
hàng tháng) của một hoặc nhiều hộ gia
đình, gồm nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ,
chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già,
lái xe, làm vườn và các công việc khác cho
hộ gia đình nhưng không liên quan đến
hoạt động thương mại.

Theo một báo cáo của Trung tâm
Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển
cộng đồng (GFcD), đa phần lao động giúp
việc gia đình là nữ giới, xuất thân từ nông
thôn, trình độ học vấn không cao: 84,6%
người lao động có trình độ học vấn trung
học cơ sở trở xuống, 22% người lao động có
trình độ tiểu học trở xuống, đây cũng là lĩnh
vực có sự tham gia của lao động nữ chưa
thành niên, người cao tuổi...; do đó, việc quy
định nghĩa vụ của người sử dụng lao động
về các chế độ an sinh xã hội cho lao động
giúp việc gia đình luôn được Đảng, chính
phủ coi trọng và đã được luật định.

Bước đột phá về chính sách
pháp luật nhằm bảo đảm quyền
lợi tốt hơn cho lao động giúp
việc gia đình

Đây là nhận định của các chuyên gia
khi hơn 06 năm trước Nghị định số
27/2014/NĐ-cP ngày 07/04/2014 được
chính phủ ban hành; theo đó, Điều 19
quy định người sử dụng lao động có trách
nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ hạn trả
lương của người lao động một khoản tiền
tương đương với mức đóng BHXH bắt
buộc, BHYT thuộc trách nhiệm của người
sử dụng lao động theo quy định của pháp
luật để người lao động tự lo BHXH,
BHYT. Với quy định này, lao động giúp
việc gia đình trở thành một nghề chính
thức trong xã hội, được ký hợp đồng lao
động và tạo điều kiện tham gia BHXH,
BHYT như các nghề khác.

Tuy nhiên, khi triển khai vào thực thế,
một trong các bất cập được ghi nhận là
phần lớn giúp việc gia đình gia đình thường
là người cao tuổi hoặc trẻ em, nhận thức về
quyền lợi BHXH, BHYT hạn chế, sẽ bị

người sử dụng lao động “lờ” đi “khoản tiền
tương đương với mức đóng BHXH bắt
buộc, BHYT” như Nghị định số
27/2014/NĐ-cP quy định. Do đó, cần thiết
phải có hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu
quả Nghị định số 27/2014/NĐ-cP, bảo đảm
quyền lợi cho lao động giúp việc gia đình.

Chính thức xử phạt hành chính 
Vừa qua, chính phủ ban hành Nghị

định số 28/2020/NĐ-cP về Quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
lao động, BHXH, đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng; theo đó, quy định người sử dụng lao
động sẽ bị phạt cảnh cáo khi: Không ký kết
hợp đồng lao động bằng văn bản với người
giúp việc gia đình; Không trả tiền tàu xe đi
đường khi người giúp việc gia đình thôi
việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người
giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao
động trước thời hạn. Đáng chú ý, Nghị
định số 28/2020/NĐ-cP bổ sung quy định
bảo vệ quyền lợi của “người lao động làm
công việc giúp việc nhà” (lao động giúp
việc gia đình). cụ thể, Điều 29 - Vi phạm
quy định về lao động là người giúp việc gia
đình quy định, người sử dụng lao động sẽ
bị phạt tiền 10-15 triệu đồng nếu không
trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền
BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
để người lao động tự lo bảo hiểm. Biện
pháp khắc phục hậu quả “đính kèm” là
“buộc trả đủ tiền BHXH, BHYT cho người
giúp việc gia đình”.

mức phạt tiền từ 10-15 triệu đồng cũng
áp dụng đối với người sử dụng lao động có
hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân của
người giúp việc gia đình; sử dụng người lao
động cao tuổi làm những công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm và ảnh hưởng xấu
tới sức khỏe của người lao động cao tuổi.
Bên cạnh đó, phạt tiền 2-5 triệu đồng nếu
không bảo đảm cho người lao động nghỉ
trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về
việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng
quy định hoặc không rút ngắn thời gian làm
việc với người lao động trong năm cuối
trước khi nghỉ hưu; phạt tiền lên đến 10-20
triệu đồng nếu người sử dụng lao động vi
phạm quy định về nghỉ hàng tuần, năm
hoặc nghỉ lễ, tết; phạt tiền 20-25 triệu đồng
nếu huy động người lao động làm thêm giờ
mà không được sự đồng ý của họ...n
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Xử phạt hành chính nếu không tham gia
BHXH, BHYT cho lao động giúp việc gia đình

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Theo Nghị định số
28/2020/NĐ-cP của
chính phủ, có hiệu

lực thi hành từ ngày
15/04/2020, về Quy

định xử phạt vi
phạm hành chính
trong lĩnh vực lao

động, bảo hiểm xã
hội (BHXH), đưa

người lao động Việt
Nam đi làm việc ở

nước ngoài theo
hợp đồng, trường

hợp người sử dụng
lao động (chủ nhà)

không tham gia
BHXH, bảo hiểm y

tế (BHYT) cho
người giúp việc sẽ
bị xử phạt ở mức
10-15 triệu đồng.



A
ccording to the Labor code, a
domestic worker is a worker who
regularly does domestic work (the
work in the labor contract is
repeated over a certain period of

time such as every hour, day, week or month) of
one or more households, including housewife,
butler, childcare, patient care, elderly care,
driver, gardener and other different jobs for the employer’s
household but not related to commercial activities.

According to a report of the Research center for Gender,
Family and community Development (GFcD), a majority of
domestic workers are women from rural areas with low
educational level: 84.6 % have lower secondary education
and 22% with primary education or lower. underage female
workers and the elderly are also involved in domestic work.
Therefore, the determination of employers' obligations on
social security for domestic workers is always highly valued
by the Party and the Government.

Breakthrough in legal policies to ensure
better benefits for domestic workers

This was a judgment of experts when Decree
27/2014/ND-cP dated April 7, 2014 was issued by the
Government over six years ago. According to Article 19, the
employer is responsible for making an additional payment
at the same time with the employee’s payment period an
amount equal to the compulsory social insurance and
health insurance premium under the employer's
responsibility in line with the law for the employee to pay
social insurance and health insurance. With this provision,
domestic workers become a formal job in society, have a
labor contract and have access to social insurance and
health insurance like other professions.

However, in reality, one recorded shortcoming is that a
majority of domestic workers are often elderly or underage
who have limited awareness of social insurance and health
insurance benefits and their benefits equivalent to the
amount for social insurance and health insurance as per
Decree No. 27 will be ignored by their employers.
Therefore, it is necessary to have specific instructions for

effective enforcement of Decree 27/2014/ND-cP to ensure
the rights and benefits of domestic workers.

official administrative sanctions
Recently, the Government issued Decree 28/2020/ND-

cP on administrative sanctions on violations in labor, social
insurance, and contractual manpower export. According to
this rule, the employer will be subject to a warning for not
signing a written labor contract with the domestic worker;
not paying travel expenses for their domestic workers who
quit the job and return to their registered residence, except
for cases where domestic workers prematurely terminate the
labor contract. Notably, Decree No. 28 supplements
regulations on protecting rights and interests of domestic
workers. Article 29 that specifies, violating regulations on
domestic work, the employer will be fined VND10-15
million for failing to pay the domestic worker the amount
equal to social insurance and health insurance premiums in
line with the law for the employee to pay insurance on their
own. The employer must pay the amount equal to social
insurance and health insurance in full for domestic workers.

A fine of VND10-15 million is also applied to the
employer keeping original personal identification documents
of domestic workers; employing elderly laborers to do heavy,
hazardous and dangerous jobs that also adversely harm their
health. In addition, a fine of VND2-5 million is imposed for
failing to ensure rest time for employees during working
hours, shifts, personal leaves and unpaid leave under the law
or not reduce working time for employees in the last year
before retirement. A fine of VND10-20 million is applied if
the employer violates regulations on weekly, annual or public
holidays, while a fine of VND20-25 million is subject for
mobilizing workers to work overtime without their consent.n
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Administrative Fines Imposed on Employers 
with No Social, Health Insurance for Domestic Workers

According to Government Decree
28/2020/ND-cP, effective from
April 15, 2020, on administrative
fines on violations in labor, social
insurance, contractual manpower
export, employers will be fined
VND10-15 million for not buying
social insurance and health
insurance for domestic workers.



Đâu là bước đột phá quan trọng
và bài học kinh nghiệm cho sự
thành công nêu trên, thưa ông?

Năm 2019, tỉnh Nam Định đã
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ
chính trị, Ban Bí thư, chính phủ, Thủ
tướng chính phủ và tập trung triển
khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp
đã đề ra ngay từ đầu năm, cùng với sự
nỗ lực của nhân dân và cộng đồng
doanh nghiệp, tình hình KT - XH của
tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. cụ
thể là: chương trình xây dựng NTm
được sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ
tỉnh tới các địa phương và sự hưởng
ứng tích cực của các tầng lớp nhân
dân. Đến ngày 18/10/2019, Thủ tướng
chính phủ đã ký Quyết định công
nhận tỉnh Nam Định hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng NTm năm 2019,
về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục
tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
đề ra.

Theo đó, Nam Định là 1 trong 2
tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng NTm và vinh dự
được chủ tịch nước tặng thưởng
Huân chương Độc lập hạng Ba; 10/10
huyện, thành phố được tặng thưởng

Huân chương Lao động hạng
Ba. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng KT
- XH khu vực nông thôn, hạ
tầng giao thông được quan tâm
đầu tư, nâng cấp hoàn thiện;
môi trường, cảnh quan và diện
mạo nông thôn thay đổi rõ nét
theo hướng sáng - xanh - sạch -
đẹp. Đời sống vật chất và tinh
thần của người dân nông thôn
được nâng lên; an ninh trật tự
nông thôn được giữ vững.

công tác quy hoạch được
triển khai tích cực, trong đó có
các quy hoạch trọng điểm: Điều
chỉnh tổng thể Quy hoạch
chung xây dựng thành phố
Nam Định; Quy hoạch chung
đô thị Rạng Đông, huyện Nghĩa
Hưng; Quy hoạch chung xây
dựng khu chức năng phía Nam
đô thị Rạng Đông đến năm
2040; Quy hoạch chung đô thị
mới 4 xã huyện Ý Yên… để kêu

gọi đầu tư. Tỉnh chỉ đạo quyết liệt về
công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tập
trung kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào
đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp,
dịch vụ thương mại... trên địa bàn
tỉnh. Nhờ đó, thu hút đầu tư đạt kết
quả khá, trong đó đầu tư trong nước
có số vốn đăng ký đầu tư gấp 3,5 lần
so với cùng kỳ năm 2018.

các công trình trọng điểm của
tỉnh được tập trung chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và
thi công như: Dự án Xây dựng đường
trục phát triển nối vùng kinh tế biển
tỉnh Nam Định với đường cao tốc
cầu Giẽ - Ninh Bình; dự án xây dựng
cầu Thịnh Long; dự án Khu trung tâm
lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn
hóa thời Trần; dự án cải tạo, nâng cấp
một số hạng mục quần thể lưu niệm
cố Tổng Bí thư Trường chinh; dự án
xây dựng Khu đô thị mới phía Nam
sông Đào; Tỉnh lộ 487B, 488B, 485B,...
các dự án đầu tư hạ tầng cụm công
nghiệp trên địa bàn. 

các lĩnh vực văn hóa, xã hội có
bước phát triển; ngành Giáo dục và
Đào tạo đạt kết quả cao, điểm trung
bình kỳ thi THPT quốc gia cao nhất
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Nam ĐịNh
Đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Bức tranh tổng thể về kinh tế -
xã hội (KT-XH) của tỉnh Nam

Định tiếp tục phát triển ổn định
và có nhiều chuyển biến tích cực

trong năm vừa qua, đặc biệt,
Nam Định là một trong 2 tỉnh

đầu tiên của cả nước về đích xây
dựng nông thôn mới (NTm).

Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính, nâng cao
năng lực cạnh trạnh, cải thiện

môi trường đầu tư, kinh doanh,
đồng hành cùng doanh nghiệp

phát triển. Phóng viên Vietnam
Business Forum đã có cuộc
phỏng vấn ông phạm Đình

Nghị, chủ tịch uBND tỉnh Nam
Định về những thành tựu mà
tỉnh đạt được cũng như định

hướng trong thời gian tới. 
Hà thành thực hiện.



toàn quốc. các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin tuyên
truyền diễn ra sôi nổi. Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia thi
đấu tại các giải thể thao quốc tế, khu vực, quốc gia đạt thành
tích cao. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết
kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định.  

Tập trung xây dựng, hoàn thành kế hoạch năm 2019 các đề án
sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập.

công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện
tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Hạ tầng công nghệ thông
tin tại các địa phương, đơn vị từng bước
được quan tâm đầu tư. Triển khai gửi,
nhận văn bản điện tử có ký số trên trục
liên thông văn bản quốc gia, góp phần
quan trọng thúc đẩy quá trình hiện đại hóa
nền hành chính. Nam Định đã thành lập
và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

công tác giải quyết khiếu nại tố cáo,
tiếp công dân được coi trọng và chỉ đạo
quyết liệt. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương hoàn thành toàn diện, chất
lượng cao; công tác tuyển quân đạt 100%
chỉ tiêu, đảm bảo công khai, công bằng,
đúng luật. Hoàn thành việc bố trí công an
chính quy đảm nhiệm các chức danh công
an xã tại 100% xã, thị trấn. Trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn được đảm bảo, tai
nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với
cùng kỳ. An ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội được giữ vững.

Bước sang năm 2020, nhằm tiếp tục
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu Kt-XH mà Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề
ra, tỉnh Nam Định đã có những hướng đi
cụ thể như thế nào?

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực
hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm tiến hành Đại
hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kinh tế cả nước năm
2020 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thực hiện cơ
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,
nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức
cạnh tranh của nền kinh tế. Trong tỉnh, tình hình an ninh,
chính trị - xã hội ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng KT- XH
ngày càng hoàn thiện. Thành quả thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ
trong phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Nỗ lực của tỉnh

trong những năm qua về cải cách hành
chính, cải thiện môi trường đầu tư,
khuyến khích khởi nghiệp sẽ thúc đẩy sản
xuất, kinh doanh phát triển.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra,
tỉnh Nam Định sẽ đẩy mạnh thực hiện
đồng bộ các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi
nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Phát
huy thành quả xây dựng NTm giai đoạn
2010-2019, tiếp tục tập trung xây dựng
NTm nâng cao, NTm kiểu mẫu gắn với
đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời
sống nhân dân. các mục tiêu cụ thể được
đặt ra cho tỉnh Nam Định: tổng sản phẩm
trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2010) tăng
từ 9,5% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt từ
2.200 triệu uSD trở lên; tổng vốn đầu tư
toàn xã hội tăng từ 16,5% trở lên; thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn 5.700 tỷ đồng;
có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn
NTm nâng cao; có 10 mô hình NTm kiểu
mẫu trở lên ở xã, thôn; huyện Hải Hậu cơ
bản đạt tiêu chí huyện NTm nâng cao...

trân trọng cảm ơn ông!

Trong năm
2019, 18/18
chỉ tiêu phát

triển KTXH của tỉnh
Nam Định đều đạt và
vượt kế hoạch, nhiều
chỉ tiêu có mức tăng
trưởng cao nhất từ
đầu nhiệm kỳ như:
Tốc độ tăng trưởng
kinh tế đạt 8,86%,
xuất khẩu hàng hóa
đạt trên 2 tỷ USD, tiếp
tục là một trong
những tỉnh dẫn đầu
toàn quốc về phong
trào giáo dục…



What are important breakthroughs for
these successes?

In 2019, Nam Dinh province strictly carried
out the guidance of the Politburo, the Secretariat,
the Government and the Prime minister and
focused on fulfilling tasks and solutions
announced at the beginning of the year. With the
efforts of the people and the business community,
the province attained stable socioeconomic
development. Specifically, the National Target
Program on New countryside construction was
aggressively carried out from provincial to local
levels and drew positive response from people of
all strata. on october 18, 2019, the Prime
minister signed a decision recognizing Nam
Dinh province as having completed new
countryside tasks in 2019, reaching the goal 1.5
years ahead of schedule as set in the resolution of
the 19th Provincial Party congress.

Nam Dinh was one of the first two provinces
in Vietnam to complete the National Target
Program on New countryside construction and
honorably received the Third-class Independence
order from the President of Vietnam. All its 10
districts and cities were awarded the Third-class
Labor order. In particular, rural socioeconomic
infrastructure and transport infrastructure was
invested, upgraded and completed. Rural
environment, landscape and appearance were

made bright, green, clean and beautiful. The
material and spiritual life of rural people was
raised. Rural security and order was maintained.

Planning was actively carried out, including
Nam Dinh city construction master plan, Rang
Dong urban area master plan in Nghia Hung
district, construction plan for functional areas in
the south of Rang Dong urban Area to 2040, and
an urban area general plan covering four
communes in Y Yen district to call for investors.
The province radically directed investment
promotion and attraction, focused on drawing
major investors to build infrastructure systems in
industrial parks and commercial service projects.
As a result, the province obtained very good
investment results, with the domestic investment
fund 3.5 times higher than in 2018.

Site clearance and construction progress of
investment projects were sped up. Typical
projects included a trunk road linking the Nam
Dinh coastal economic zone with cau Gie - Ninh
Binh Expressway, Thinh Long Bridge, Tran
Dynasty historical and cultural festival complex,
Truong chinh monument, Song Dao new urban
area, provincial roads (487B, 488B and 485B),
and infrastructure investment projects in
industrial areas.

cultural and social aspects achieved strong
progress. The education and training sector
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Nam DiNh 

Breakthrough in 
Socio-economic Development 

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

The overall socio-
economic growth of
Nam Dinh province
has been stable and has
made many positive
changes in the past
year. In particular,
Nam Dinh is one of
the first two provinces
of the country to
Vietnam to have
fulfilled a new
countryside program.
The province is
committed to
continuing to promote
administrative reform,
enhance
competitiveness,
improve the
investment and
business environment,
and support business
development. Vietnam
Business Forum has
an exclusive
interview with mr.
pham dinh Nghi,
chairman of the
Nam Dinh Provincial
People’s committee.
Ha thanh reports.



achieved high results, evidenced by the highest
average score in the country on the high school
graduation exam. culture, arts and media activities
took place lively. The province’s athletes achieved
high standing in international, regional and
national sports competitions. Social security was
well implemented.

Nam Dinh also concentrated on arranging and
merging public non-business units in the spirit of
Resolution 19-NQ/TW dated october 25, 2017 of
the Party central committee (12th term) on
continued organizational and administration
reform and quality and performance improvement
of public non-business units.

Administration reform and e-government
construction continued to be the focus. Information
technology infrastructure was invested. The
sending and receipt of digitally authenticated
electronic documents on the national document
link axis and importantly contributed to
administrative system modernization. Nam Dinh
established and effectively operated the Public
Administration center.

The settlement of complaints and
denunciations was praised by the public. Local
defense and military tasks were fulfilled. military
recruitment was public, fair and lawful. Regular
police were assigned to hold police positions in all
communes and towns. Traffic safety and order was
guaranteed. Traffic accidents reduced in all three
criteria from a year ago. Political security and social
order and safety were maintained.

Could you please tell us your specific
approaches to achieve socioeconomic targets in
2020 as set by the resolution of the 19th
provincial party Congress?

2020 is a very important year, the last year to
implement the 5-year plan from 2016 to 2020 and

the year of conducting Party congresses at all levels
for the 2020-2025 term, a step towards the 13th
National Party congress. Vietnam was forecast to
maintain economic growth momentum, ensure
macroeconomic stability, control inflation, advance
economic restructuring, change the growth pattern,
and enhance growth quality, labor productivity and
economic competitiveness in 2020. In Nam Dinh,
political and social security will be stable, and the
socioeconomic infrastructure system will be
increasingly completed. Achievements of the
National Target Program on New countryside
construction will create dramatic changes in
socioeconomic development. The province's efforts
in recent years to reform administration, improve
the investment environment and stimulate startups
will boost manufacturing and business
development.

In order to achieve the socioeconomic targets set
by the Resolution of the 19th Provincial Party
congress, Nam Dinh province will step up the
implementation of consistent measures for a better
business investment environment, stronger business
startups and more robust business development.
The province will promote achievements of new
countryside construction in the 2010-2019 period,
focusing on building advanced countryside
construction models. Nam Dinh province’s major
specific indicators include the GRDP growth (based
on comparative prices in 2010) of 9.5% or more, the
export value of uS$2.2 billion or more, the total
investment growth of 16.5% or more, the fiscal
revenue of VND5.7 trillion, 25% or more of
communes and towns certified to meet advanced
new countryside models, and 10 or more exemplary
new countryside models in communes and villages.
Hai Hau district will basically meet advanced new
countryside model criteria.

thank you very much!
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In 2019, all 18
socio-economic
development targets
of Nam Dinh
province were
achieved or
exceeded, with
many targets
recording the
highest growth since
the start of this
administration
term, including
GDP growth of
8.86%, merchandise
export of over US$2
billion, and
education system
being among the
best in the country.



Ông có thể cho biết những điểm sáng trong thu hút
đầu tư của tỉnh Nam Định thời gian qua?

Nam Định được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cho các
nhà đầu tư.Thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào địa bàn
tỉnh trong năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, trong
đó đầu tư trong nước có số vốn đăng ký đầu tư gấp 3,2 lần
so với năm 2018. 

cụ thể năm 2019, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 104 dự án với
tổng số vốn đăng ký và bổ sung là 233,57 triệu uSD và
6.908,38 tỷ đồng. Trong đó: cấp mới cho 89 dự án đầu tư
(10 dự án FDI và 79 dự án đầu tư trong nước) với tổng số
vốn đăng ký là 224,77 triệu uSD và 5.566,85 tỷ đồng; điều
chỉnh tăng vốn cho 15 dự án (2 dự án FDI và 13 dự án
đầu tư trong nước) với tổng số vốn bổ sung là 8,8 triệu
uSD và 1.341,53 tỷ đồng.

Nhìn chung, các dự án được triển
khai đầu tư đúng tiến độ cam kết, hoạt
động tương đối hiệu quả, góp phần nâng
cao giá trị sản xuất công nghiệp, tăng kim
ngạch xuất khẩu của tỉnh. các dự án đi
vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho
một số lượng lớn lao động tại địa
phương, tạo nguồn thu nhập ổn định,
góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội,
phát triển kinh tế. Những kết quả trong
thu hút vốn đầu tư thời gian qua đã khai
thác các tiềm năng sẵn có và góp phần to
lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
địa phương.

Về công tác phát triển doanh
nghiệp được tỉnh quan tâm triển khai
ra sao, thưa ông?

công tác đăng ký kinh doanh được
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thuận lợi

cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường. Đăng ký doanh
nghiệp qua mạng điện tử đã được đưa vào vận hành, đáp
ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần
giảm thời gian, chi phí thành lập doanh nghiệp đồng thời
xây dựng một hệ thống đăng ký kinh doanh minh bạch,
hạn chế tối đa tiêu cực có thể phát sinh từ sự can thiệp của
con người. Rút ngắn thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký thay đổi xuống
còn 1,5 ngày (giảm 1,5 ngày so với quy định). Tỷ lệ hồ sơ
xử lý đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua
mạng đạt khoảng 45%.

Trong năm 2019, tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hoạt động cho 785
doanh nghiệp và 79 chi nhánh, văn phòng đại diện với
tổng số vốn đăng ký là 6.363,578 tỷ đồng. Lũy kế đến hết

năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 8.763
doanh nghiệp và 735 chi nhánh, văn
phòng đại diện đăng ký thành lập với
tổng số vốn đăng ký 66.465,436 tỷ đồng
(tăng 9,5% về số lượng doanh nghiệp và
10,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ
năm 2018). Năm 2019, toàn tỉnh cũng có
216 doanh nghiệp phục hồi hoạt động
sản xuất kinh doanh (tăng 19,3% so với
cùng kỳ năm 2018). 

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ doanh
nghiệp cũng được quan tâm đặc biệt.
Tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị
gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp
nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc,
tiếp nhận, xử lý, giải quyết những kiến
nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính
đáng và những chủ trương, chính sách
đối với doanh nghiệp và người lao động.
uBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư
cũng đã tổ chức triển khai Kế hoạch số
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Đẩy mạnh thu hút Đầu tư, 
kích thích phát triển kinh tế

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Tận dụng những lợi thế và tiềm năng sẵn có, thu hút đầu tư
những năm qua của Nam Định đã có nhiều khởi sắc. Tỉnh đã

đưa ra nhiều giải pháp, áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ
kịp thời cho các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh để thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư từ
trong và người nước. Xung quanh chủ đề này, phóng viên

Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông 
trần anh dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam

Định. Ngô San thực hiện.

Tỉnh Nam Định tập
trung thu hút đầu
tư vào một số lĩnh
vực chủ yếu như: hạ
tầng khu công
nghiệp (KCN); hạ
tầng du lịch; nhà
máy chế biến nông
sản; công nghiệp hỗ
trợ; sản xuất nông
nghiệp ứng dụng
công nghệ cao...



115/KH-uBND ngày 25/12/2018 của
uBND tỉnh về thực hiện cắt giảm chi
phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Nam Định đến năm 2020 theo tinh
thần Nghị quyết số 139/NQ-cP ngày
09/11/2018 của chính phủ...

Nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà
đầu tư tiềm năng trong và ngoài
nước, thời gian tới, tỉnh Nam Định
sẽ tập trung vào những chương trình,
hành động cụ thể nào?

Thu hút đầu tư là vấn đề được lãnh
đạo tỉnh và các cấp, các ngành đặc biệt
quan tâm. Định kỳ hàng năm, uBND
tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số
cải cách hành chính tỉnh, đề ra mục tiêu
cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của
từng sở, ngành và địa phương trong
tỉnh để có những giải pháp hiệu quả
trong cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh. Tỉnh cũng sẽ tổ chức đối thoại
công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm
với cộng đồng doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Nội dung đối thoại diễn ra
trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn nhìn
nhận và giải quyết vấn đề vướng mắc
của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung mọi
nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu,
cụm công nghiệp (ccN), góp phần tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho các nhà đầu tư.

Đồng thời, tập trung thực hiện các thủ tục và đẩy
nhanh tiến độ xây dựng ccN Thịnh Lâm (huyện Giao
Thủy); ccN Yên Dương (huyện Ý Yên); ccN Yên Bằng
(huyện Ý Yên); ccN Thanh - côi (huyện Vụ Bản); mở
rộng ccN Xuân Tiến (huyện Xuân Trường); ccN Đồng
côi (huyện Nam Trực); ccN làng nghề Hải Vân (huyện

Hải Hậu). Triển khai các thủ
tục để thành lập ccN mỹ
Tân (huyện mỹ Lộc). 

Đẩy nhanh tiến độ thi
công đường trục phát triển
nối Vùng kinh tế biển tỉnh
Nam Định với đường cao
tốc cầu Giẽ - Ninh Bình;
chuẩn bị khởi công một số
dự án chiến lược như:
Tuyến đường bộ ven biển,
đoạn qua tỉnh Nam Định
(Dự án đã được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt chủ
trương đầu tư tại Quyết
định số 132/QĐ-TTg ngày
17/01/2020 với tổng mức
đầu tư 2.791,4 tỷ đồng);
Khu công nghiệp mỹ
Thuận; Khu công nghiệp, đô

thị, dịch vụ Hồng Tiến; Nhà máy nhiệt
điện BoT Nam Định I tại huyện Hải
Hậu với tổng mức đầu tư 2,072 tỷ uSD.
Lập thủ tục đầu tư dự án xây dựng
Tổng kho và cảng xuất nhập khẩu xăng
dầu tại cửa Lạch Giang... các dự án
trọng điểm này sau khi hoàn thành sẽ
làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế,
thu ngân sách và tạo đà phát triển lâu
dài đối với kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung thực hiện hoàn thành
Khách sạn thông minh và trung tâm
thương mại Nam Định trong năm 2020;
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích
lịch sử - Văn hóa thời Trần;Khu đô thị
mới phía Nam sông Đào; Bệnh viện đa
khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường cũ); thực
hiện các thủ tục đầu tư Trường trung học
phổ thông chuyên Lê Hồng Phong,…
Triển khai đề án, hợp phần xây dựng đô
thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết
số 52-NQ/TW của Bộ chính trị.

Nam Định cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt
trong công tác quy hoạch, rà soát, điều
chỉnh bổ sung các quy hoạch liên quan
trực tiếp đến công tác xúc tiến và thu hút
đầu tư. Thực hiện cải cách hành chính
mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là
các lĩnh vực tác động trực tiếp và thường

xuyên đến hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp như đầu
tư, xây dựng, đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,.... 

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 20/cT-TTg ngày
17/5/2017 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 07/cT-
uBND của chủ tịch uBND tỉnh Nam Định ngày
30/5/2017 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thanh tra,
kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm
hành vi lợi dụng thanh, kiểm tra để nhũng nhiễu, đòi hỏi
các khoản chi phí không chính thức từ doanh nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!
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Yếu tố quan
trọng nhất để
đạt được

những thành quả
trong thu hút đầu tư,
phát triển kinh tế - xã
hội thời gian qua là
sự quyết tâm, chỉ đạo
quyết liệt của lãnh
đạo tỉnh trong đổi
mới phương thức
quản lý; xây dựng
chiến lược thu hút
đầu tư; cải cách thủ
tục hành chính; xây
dựng chính sách
khuyến khích và ưu
đãi đầu tư trên địa
bàn tỉnh. 



Could you please tell us
about the province’s
remarkable investment
attraction in recent years?

Nam Dinh has been
considered an attractive
destination for investors. Foreign
and private investment was very
encouraging in the province in
2019, featuring registered
domestic investment value 3.2
times higher than in 2018.

Specifically, in 2019, the
province granted new and revised
investment licenses to 104 projects
with a combined registered value
of uS$233.57 million and
VND6,908.38 billion. of the sum,
new licenses were delivered to 89
projects (10 FDI projects and 79
DDI projects) with a total
registered value of uS$224.77
million and VND5,566.85 billion
and revised licenses were handed
over to 15 projects (2 FDI projects
and 13 DDI projects) with a total
added fund of uS$8.8 million and
VND1,341.53 billion.

In general, projects were

deployed on schedule as
committed. They are working very
well and helping improve the
industrial value and export value
of the province. operational
projects have employed a large
number of local laborers, created a
stable source of income for them,
and contributed to ensuring social
order and safety and economic
development. Investment
attraction results in recent years
have unlocked local available
potential and greatly enabled local
economic restructuring.

on business development,
what has the province
focused on?

The provincial government
has paid due attention to business
registration, directed and
facilitated businesses to enter the
market. online business
registration has been put into
operation and public services of
Level 4 have been launched online,
thus reducing the time and cost of
setting up a business, building a
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Promoting Investment Attraction,
Stimulating Economic Development

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Taking advantage of available
advantages and potential, Nam

Dinh has obtained many
achievements in attracting

investment in the past few years.
The province has introduced

many solutions, applied many
incentive mechanisms and

provided timely business support
for local manufacturers and

traders. The province has greatly
improved investment and

business environment to attract
more capital flows from domestic

and foreign investors. With
respect to this issue, Vietnam

Business Forum conducted an
interview with mr. tran anh
dung, Director of Nam Dinh
Department of Planning and

Investment. Ngo San reports.



transparent business registration system,
minimizing negative effects that may be
caused by human error and shortening
the time to process business registration
application records to 1.5 days (1.5 days
shorter than the regulated time). The
rate of files processed on time reaches
100% and online business registration
accounts for about 45%.

In 2019, the province granted new
business registration certificates and
operation registration certificates to 785
enterprises, 79 branches and
representative offices which registered
to invest VND6,363.578 billion. By the
end of 2019, the province had 8,763
enterprises and 735 branches and
representative offices registered for
operation with a total investment value
of VND66,465.436 billion (an increase of 9.5% in business
entities and 10.3% in value from 2018). In 2019, Nam Dinh
witnessed 216 businesses restoring their business operations,
19.3% more than in 2018).

In addition, business support is of special interest. The
province regularly organizes meetings and dialogues with
businesses to seek solutions to difficulties and obstacles
faced by them, and to receive, handle and resolve their
petitions concerning their legitimate rights and interests
as well as policies on businesses and workers. The
Provincial People’s committee and the Department of
Planning and Investment have also executed Plan
115/KH-uBND dated December 25, 2018 of the
Provincial People’s committee on cost reduction for local
businesses to 2020  in accordance with the Government's
Resolution 139/NQ-cP dated November 9, 2018.

What specific programs and actions will Nam dinh
province focus on to draw more domestic and foreign
investors?

Investment attraction is a matter of special concern of all
levels of authority. Every year, the Provincial People’s
committee organizes a conference on Provincial
competitiveness Index (cPI) and administrative reform
index, sets specific goals, assigns clear responsibility to each
department, branch and locality to have effective solutions for
a better business investment environment. The province will
also hold regular public dialogues at least twice a year with the
local business community. Dialogue contents are typically
open and frank to solve problems faced by local enterprises.

In addition, Nam Dinh will focus investment resources on
infrastructure development, especially transport infrastructure

and industrial zones, to offer the most
favorable conditions for investors.

At the same time, the province
will concentrate on implementing
procedures and speeding up
construction of Thinh Lam Industrial
complex (Giao Thuy district), Yen
Duong Ic (Y Yen district), Yen Bang
Ic (Y Yen district) and Thanh coi Ic
(Vu Ban district); expanding Xuan
Tien Ic (Xuan Truong district),
Dong coi Ic (Nam Truc district),
and Hai Van trade village (Hai Hau
district). It will also carry out
procedures on the formation of my
Tan Ic (my Loc district).

The province will accelerate
construction of trunk roads linking the
Nam Dinh coastal Economic Zone

with cau Gie - Ninh Binh Expressway; prepare to start some
strategic projects such as a coastal road system (Nam Dinh
section, approved by the Prime minister in Decision
132/QD-TTg dated january 17, 2020, with VND2,791.4
billion investment capital), my Thuan Industrial Park, Hong
Tien Industrial, urban and Service Area, Nam Dinh I BoT
Thermal Power Plant in Hai Hau district (uS$2.072 billion
investment capital). It will establish investment procedures
for construction of petroleum depots and export-import
terminals in Lach Giang Port. upon completion, these key
projects will drastically change the economic structure,
increase budget revenue and sustain momentum for long-
term socioeconomic development.

Nam Dinh will complete the Nam Dinh Smart Hotel and
Trade center in 2020, pick up the construction pace of the
Tran Historical and cultural Festival Relic complex, Nam
Song Dao New urban Area, and Nam Dinh General Hospital
(700 beds); implement investment procedures for Le Hong
Phong High School; and deploy the smart city project in
accordance with Resolution 52-NQ/TW of the Politburo.

Nam Dinh will also drastically plan, review and adjust
plans directly related to investment promotion and attraction;
strongly carry out administrative reform in all fields, especially
concerning investors and businesses such as investment,
construction, land, tax, social insurance and customs.

The province will further carry out the Prime minister's
Directive 20/cT-TTg dated may 17, 2017 and Directive
07/cT-uBND of the chairman of the Nam Dinh Provincial
People's committee dated may 30, 2017 on rectification and
improvement of business inspection and examination and will
strictly settle acts of corruption, power abuse and harassment.

thank you very much!

www.vccinews.com  19

The most important success factor of investment attraction and socio-economic
development is the firm resolution and guidance of provincial leaders in

reforming administration approaches, building investment attraction strategies,
reforming administrative processes, and formulating investment incentive policies.

Nam Dinh province gives
priority to attracting

investment capital into
some key areas such as

industrial park
infrastructure, tourism

infrastructure,
agricultural processing

factories, supporting
industries, and hi-tech

agricultural production.



T
rong năm 2019, 18/18 chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Nam Định đều đạt và vượt
kế hoạch đề ra, trong đó 2 chỉ tiêu
chủ yếu ngành công Thương

được giao về phát triển công nghiệp và xuất
khẩu đã hoàn thành vượt kế hoạch. 

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng
13,25% so với năm 2018. Giá trị sản xuất công
nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 72.684 tỷ
đồng, tăng 14,5% so với năm 2018, vượt kế
hoạch đề ra (14%). Thương mại nội địa ngày
càng phát triển, mạng lưới kinh doanh được mở
rộng. Hiện trên địa bàn
tỉnh có 1.964 doanh
nghiệp và 44.104 cơ sở
kinh doanh thương mại.
Tổng mức lưu chuyển
hàng hóa và doanh thu
dịch vụ đạt 44.825 tỷ
đồng, tăng 12,1% so với
năm 2018. Năm 2019,
tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu hàng hóa của
tỉnh đạt 3.085 triệu uSD,
trong đó xuất khẩu đạt
2.005 triệu uSD, tăng
24,5% so với năm 2018,
vượt 17,9% kế hoạch
năm; kim ngạch nhập
khẩu đạt 1.080 triệu uSD.
Thị trường xuất khẩu chủ
yếu là: mỹ, Eu, các nước
Đông Bắc Á, ASEAN... 

Theo Giám đốc Sở
công Thương Nam Định

Nguyễn minh Văn, công tác xúc thương
mại, hỗ trợ doanh nghiệp luôn được
lãnh đạo tỉnh và Sở đặc biệt quan tâm.
Năm 2019, Sở đã tổ chức thực hiện 23
chương trình đề án khuyến công, bao
gồm: 12 chương trình, đề án ứng dụng
máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; 2
chương trình, đề án mô hình trình diễn
kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, 8
chương trình bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu với kết quả
đã bình chọn được 21 sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

Sở cũng tổ chức, hỗ trợ trên 170
lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự
hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung
cầu tại TP.Hà Nội, TP.Hồ chí minh và
các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Quảng

Bình, Gia Lai, Thái Nguyên…; tổ chức hội nghị
kết nối cung cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên
đán canh Tý 2020 tại TP.Nam Định, với sự
tham gia, trưng bày giới thiệu sản phẩm của
gần 80 doanh nghiệp sản xuất, phân phối trong
và ngoài tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp tham gia giao lưu hợp tác, liên
kết đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm,
nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị
trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

cùng với những kết quả trên, ngành
công Thương Nam Định cũng đã phối hợp
triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà

nước trong các lĩnh vực:
Điện- năng lượng, kinh
doanh có điều kiện, vệ
sinh an toàn thực phẩm,
cải cách hành chính…

Để tăng cường các
biện pháp hỗ trợ doanh
nghiệp, góp phần nâng
cao chỉ số PcI, Giám
đốc Sở công Thương
Nam Định Nguyễn
minh Văn cho biết, Sở
đã đề ra nhiều giải pháp
để cải thiện điểm số
PcI, trong đó tập trung
nâng cao chỉ số “Dịch
vụ hỗ trợ doanh
nghiệp”. Theo đó, Sở
phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai có
hiệu quả các chương
trình, kế hoạch, đề án
khuyến công. Tập trung

20 VIEtNam BUSINESS ForUm APRIL 15 -30,  2020

NgàNh CôNg ThươNg TỉNh Nam ĐịNh

Tập trung vào dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Ngành công Thương
tỉnh Nam Định

những năm qua đã
tích cực đẩy mạnh

các hoạt động
khuyến công, xúc

tiến thương mại, tạo
thuận lợi cho doanh

nghiệp phát triển sản
xuất, kinh doanh. Sở

đã đề ra những giải
pháp để cải thiện

điểm số của các chỉ
số thành phần cấu

thành PcI, trong đó
tập trung nâng cao
chỉ số “Dịch vụ hỗ
trợ doanh nghiệp”.

Bảo naM

Năm 2020, ngành Công
Thương Nam Định đặt

mục tiêu giá trị sản xuất
công nghiệp (theo giá so
sánh 2010) đạt 83.365 tỷ
đồng, tăng từ 16% trở lên

so với năm 2019; kim
ngạch xuất khẩu hàng

hóa đạt 2.200 triệu USD
trở lên; tổng mức lưu

chuyển hàng hóa bán lẻ
và doanh thu dịch vụ đạt
50.200 tỷ đồng, tăng 12%

so với năm 2019.



I
n 2019, all 18 socio-economic development targets
of Nam Dinh province were achieved or exceeded,
of which two major targets of Industry and Trade
including industry and trade development
exceeded the target.

Accordingly, the index of industrial production increased by
13.25% compared to 2018. The value of industrial production
(at comparative prices in 2010) reached VND72,684 billion, an
increase of 14.5% compared to 2018, exceeding the proposed
plan (14%). currently, the province has 1,964 enterprises and
44,104 commercial business establishments. Total turnover of
goods and service revenue reached VND44,825 billion, up
12.1% compared to 2018. In 2019, the total import-export
turnover of the province reached uS$3,085 million, of which
exports reached uS$2,005 million, up 24.5% compared to 2018,
exceeding 17.9% of the year plan; import turnover reached
uS$1,080 million. main export markets of Nam Dinh are the
uS, Eu, Northeast Asian countries, and ASEAN.

According to mr. Nguyen minh Van, Director of Nam Dinh
Department of Industry and Trade, the province has paid due
attention to trade promotion and business support. In 2019, the
Department organized 23 industrial promotion schemes, including
12 programs and projects on application of advanced machinery
and equipment in production; two programs and projects in
demonstration models of new production technology, eight
programs to select typical rural industrial products which have

selected 21 typical provincial rural industrial products.
The Department also organized and supported more than

170 businesses and cooperatives to attend exhibitions and
conferences about supply and demand in Hanoi, Ho chi minh
city and the provinces of Dien Bien, Phu Tho and Quang Binh,
Gia Lai, Thai Nguyen; held a conference to connect the supply
and demand of goods for the Lunar New Year in 2020 in Nam
Dinh city, with the participation and display of products of
nearly 80 manufacturing and distribution enterprises inside and
outside the province. Thereby, the Department created favorable
conditions for businesses to participate in exchanges of
investment cooperation, product brand promotion, improving
competitiveness, expanding domestic and export markets.

Along with the above results, the industry and trade sector of
Nam Dinh has also coordinated to perform well State management
in the fields of electricity - energy, conditional business, food
hygiene and safety, and administrative reform.

In order to strengthen measures to support businesses and
contribute to raising the PcI, Director of Department of Industry
and Trade Nam Dinh Nguyen minh Van said that the
Department has proposed many solutions to improve the PcI
score, focusing on improving the "Enterprise Support Services"
index. Accordingly, the Department collaborated with relevant
units to effectively implement industrial promotion programs,
plans and schemes. The Department also focused on supporting
the production of new products, technological innovation,
applying advanced quality management systems to improve
productivity and product quality, building demonstration
models, technology transfer, application of modern machinery
and equipment into production; and start-up training.

The department will also strengthen trade promotion
activities, providing market information and branding,
organizing and supporting businesses participating in
domestic and international fairs to link and connect supply
and demand between enterprises of provinces and cities to
introduce, promote products and seek partners in
production, business cooperation and consumption of
goods and products.n
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Joining Forces to Improve 
Business Support Services 
The Industry and Trade of Nam Dinh
province in recent years has actively
promoted industry and trade
promotion, creating favorable
conditions for businesses to develop.
The Department of Industry and Trade
has proposed solutions to improve the
scores of the components of the
Provincial competitiveness Index
(PcI), which focuses on improving the
"Business Support Services" index.

Bao naM

cho hoạt động hỗ trợ sản xuất sản phẩm mới, đổi mới công
nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Xây dựng mô hình trình
diễn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị hiện
đại vào sản xuất; đào tạo khởi sự doanh nghiệp. 

Sở cũng sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại,

thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa. Tổ
chức, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ trong nước và
quốc tế, các chương trình liên kết, kết nối cung cầu giữa các
doanh nghiệp các tỉnh, thành phố nhằm giới thiệu, quảng bá
sản phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư sản xuất kinh
doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. n

In 2020, Nam Dinh’s industry and
trade sector aims for industrial

production value to reach VND83,365
billion, an increase of 16% compared to
2019; commodity export turnover to reach
US$2,200 million; total retail sales of goods
and services to reach VND50,200 billion, up
12% compared to 2019.



Ông có thể cho biết Nam Định
đã có định hướng như thế nào để
KH&CN thực sự trở thành khâu

đột phá quan trọng trong phát triển
Kt-XH?

Nhiệm vụ hàng đầu và lâu dài của
ngành KH&cN là tập trung đẩy mạnh
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất và
đời sống. Trong đó, cần tập trung nghiên
cứu, ứng dụng công nghệ, tiến bộ KHKT
trong các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, công
nghệ thông tin (cNTT), bảo vệ môi trường. 

cụ thể ở lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập
trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ
mới, tiến bộ KHKT. Phấn đấu hết năm 2020,
tỷ lệ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn
đạt 100%, trong đó sản phẩm ứng dụng công
nghệ cao đạt 30%. Lĩnh vực y dược cần tập
trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao
các công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và
điều trị; sản xuất dược phẩm. Lĩnh vực
cNTT cần tập trung nghiên cứu sản xuất sản
phẩm nội dung số, phần mềm, từng bước xây
dựng công nghiệp cNTT của tỉnh; đẩy mạnh
xây dựng, ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ
liệu chuyên ngành phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, hoạt động của các cơ
quan nhà nước. Lĩnh vực bảo vệ môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu cần tập
trung ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiến bộ
mới trong xử lý ô nhiễm môi trường; ứng
dụng công nghệ, các kỹ thuật tiến bộ nhằm
tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái
tạo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Nam Định chú trọng nâng cao năng lực
KH&cN cả về cơ sở vật chất, nhân lực và
vốn đầu tư. Đồng thời, phát triển các tổ
chức KH&cN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đối
với các tổ chức KH&cN công lập trực thuộc
các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội
được sắp xếp lại theo hướng giảm số lượng,
nâng cao năng lực hoạt động KH&cN; DN
KH&cN, các tổ chức KH&cN trực thuộc
DN được đặc biệt khuyến khích phát triển
cả về số lượng cũng như nâng cao năng lực
KH&cN. Trong thời gian tới, Nam Định
đầu tư kết cấu hạ tầng cơ bản nhất cho
KH&cN, gồm: cơ sở hạ tầng khu công nghệ
cao, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu
cNTT tập trung; cơ sở vật chất, trang thiết
bị của các trung tâm nghiên cứu, các phòng
thí nghiệm, thử nghiệm trong các cơ quan
nhà nước và trong DN; sàn giao dịch công
nghệ. Xây dựng được mạng lưới các nhà

khoa học, chuyên gia giỏi trong tỉnh, trong
nước và quốc tế sẵn sàng tham gia giải quyết
các vấn đề KH&cN của tỉnh, của từng DN.
Bên cạnh đó, bố trí tăng dần tỷ lệ chi ngân
sách cho KH&cN.

Để thúc đẩy KH&cN đòi hỏi nhiều quyết
tâm, nhiều nguồn lực, nhiều công sức của các
cấp, các ngành. Song, điều quyết định cho
việc KH&cN có trở thành "đột phá" hay
không lại nằm ở trong tay của từng DN, từng
cơ sở sản xuất kinh doanh, từng hộ nông dân
với tư cách là lực lượng trực tiếp quyết định
việc sử dụng KH&cN để nâng cao năng suất,
chất lượng của sản phẩm và hiệu quả sản
xuất kinh doanh. Do đó, quyết tâm cao và
hành động cụ thể của chính quyền cùng với
sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ của các
DN, các cơ sở sản xuất kinh doanh, của
người dân trong ứng dụng KH&cN là vấn đề
có ý nghĩa quyết định để KH&cN trở thành
khâu đột phá trong phát triển KT-XH.

Ngành KH&CN đã thực hiện những cơ
chế, giải pháp gì nhằm tăng cường hỗ trợ
dN ứng dụng KH&CN, thưa ông?

Sở KH&cN đã tích cực triển khai các nghị
quyết, quyết định nhằm hỗ trợ DN đẩy mạnh
chuyển giao, đổi mới công nghệ, cụ thể: 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày
10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt
động KH&cN trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xây
dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên
tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt
động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh
cho các tổ chức,cá nhân và DN. Hỗ trợ các
hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản
lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh
thương mại cho các tổ chức, cá nhân và DN.
Hỗ trợ chi phí đổi mới, chuyển giao công
nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công
nghệ có đăng ký chuyển giao được Sở
KH&cN Nam Định xác nhận.

Quyết định số 2848/QĐ-uBND ngày
9/12/2016 của uBND tỉnh Nam Định về
chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ giai đoạn
2016-2020. Thông qua chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020, năm 2019 đã hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ cho các sản phẩm truyền thống của
địa phương như: Nhãn hiệu chứng nhận
“Bánh nhãn Hải Hậu”; nhãn hiệu tập thể
“cơ khí Xuân Tiến”; nhãn hiệu tập thể
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tăng cường hỗ trợ 
doanh nghiệp ứng dụng kh&cn 

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Luôn sát cánh, hỗ
trợ doanh nghiệp

(DN) trên địa bàn
đổi mới, ứng dụng

khoa học và công
nghệ (KH&cN),
ngành KH&cN

tỉnh Nam Định góp
phần quan trọng

trong việc nâng cao
năng suất, chất

lượng hàng hóa,
dịch vụ, gia tăng

sức cạnh tranh của
DN trên thị trường.

Phóng viên
Vietnam Business
Forum đã có cuộc

phỏng vấn ông mai
thanh long, Giám

đốc Sở KH & cN
Nam Định về nội

dung này. Ngô
Hoài Hà thực hiện.

(xem tiếp trang 44)



Nông nghiệp phát triển toàn diện
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, uBND,

các cấp, các ngành trong tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định đã
tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện các lĩnh
vực, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với phong trào
xây dựng nông thôn mới (NTm).

Sau 10 năm xây dựng và phát triển NTm,
ngành đã đạt nhiều kết quả tích cực và vượt kế
hoạch đề ra. Là một trong hai tỉnh đầu tiên của
cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTm
giai đoạn 2010-2020, về đích sớm so với mục
tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cơ sở hạ
tầng nông nghiệp - nông thôn tiếp tục được đầu
tư phát triển, đầu tư cấp nước sạch vùng nông
thôn được chú ý, đảm bảo nhu cầu nước sản
xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy
sản toàn ngành ước đạt 19.724 tỷ đổng, tăng
2,8% so với 2018, chiếm 19% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành cũng đạt được nhiều kết quả khả
quan. Toàn tỉnh đã xây dựng 353 “cánh đồng lớn” với diện tích
18.074 ha, trong đó vụ Xuân có 207 mô hình, diện tích 10.277
ha, vụ mùa có 139 mô hình lúa với diện tích 7.482 ha; vụ Đông
có 7 mô hình rau màu với diện tích 315 ha. 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (ocoP) được triển khai
mạnh mẽ: có 36 sản phẩm ocoP của 19 cơ sở sản xuất được
uBND tỉnh công nhận đạt từ 3 sao trở lên (19 sản phẩm 3 sao và 17
sản phẩm 4 sao); tiếp tục có 34 sản phẩm đã được Hội đồng cấp

huyện đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên đang được
Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 2. 

công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm nông - lâm -
thủy sản tiếp tục được tổ chức tốt, giữ vững thành tích đã đạt được,
dự kiến vẫn năm trong top đầu của cả nước.

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất 
Xác định khoa học công nghệ (KHcN) là then chốt trong tái

cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, Sở NN&PTNN
Nam Định đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm mang tính
đột phá. 

Sở thường xuyên tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn,
chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới cho nông dân…
Bình quân mỗi năm, Sở tổ chức 300-500 lớp tập huấn khuyến
nông cho trên 20.000 lượt người tham gia; phối hợp với Trung
tâm  Khuyến nông quốc gia tổ chức các lớp tập huấn ToT cho các
cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông về trồng trọt,
chăn nuôi, thủy sản; phối hợp với các viện, trường đại học tổ chức
các lớp tập huấn về công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch
và ứng dụng công nghệ Israel trong sản xuất hàng hóa phục vụ
xuất khẩu… Triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn về

công nghệ, các giống cây trồng, vật nuôi, nuôi
trồng thủy sản ở các địa phương. có thể thấy, đầu
tư cho KHcN luôn được coi là giải pháp quan
trọng tạo đột phá về năng suất, chất lượng hàng
nông sản, năng suất, hiệu quả lao động.

Tuy nhiên, theo dự báo thì ngành nông
nghiệp tỉnh còn gặp không ít khó khăn và bất lợi
do thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ
đến sản xuất. Do vậy, hướng đến mục tiêu của
toàn ngành năm 2020, ngành NN&PTNN Nam
Định chủ trương sẽ tiếp tục phát triển ổn định,
bền vững, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về
năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu

quả và sức cạnh tranh cao, góp phần tích cực vào ổn định và tăng
trưởng kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông
thôn và nông dân cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế
hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngành sẽ đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm khôi
phục đà tăng trưởng. Đẩy mạnh sản xuất rau, hoa quả đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục khuyến khích chăn
nuôi theo hướng tập trung, hình thức trang trại nuôi công nghiệp,
gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải nhằm đảm bảo
hiệu quả, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn
đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2019...n
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XâY DựNg NềN 
NôNg NgHiệp côNg NgHệ cAo

Nam Định là
một trong 8

tỉnh dẫn đầu
toàn quốc về
Chương trình
OCOP.

cùng với sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực
nông nghiệp, việc ứng dụng khoa học công
nghệ vào sản xuất đã giúp ngành nông
nghiệp Nam Định có những bước phát triển
đáng ghi nhận. Để đáp ứng yêu cầu phù hợp
với xu thế chung, ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh
Nam Định đang nỗ lực xây dựng một nền
nông nghiệp công nghệ cao.

nguyễn Dũng



Chú trọng quy hoạch phát triển
đô thị

Năm 2019, Sở Xây dựng Nam Định
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức
năng quản lý nhà nước về xây dựng
trên địa bàn tỉnh. Về lĩnh vực quản lý
quy hoạch xây dựng, quy hoạch
chuyên ngành, Sở đã triển khai thực
hiện các quy hoạch trọng tâm được

uBND tỉnh giao làm chủ đầu tư: Quy
hoạch chung đô thị Rạng Đông đến

năm 2040; Quy hoạch chung đô thị mới
thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang,
Yên Hồng, Yên Tiến) huyện Ý Yên; Điều
chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam
Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm
2050 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày
7/12/2019); Điều chỉnh cục bộ quy hoạch
chung thành phố Nam Định đã được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 257/QĐ - Ttg ngày 14/2/2020; Đồ án lập
quy hoạch khu chức năng phía Nam đô thị
Rạng Đông (Nghĩa Hưng), đã hoàn thành
hồ sơ quy hoạch xin ý kiến Bộ Xây dựng,
trình uBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
công tác thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh
tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao
chất lượng công trình xây dựng.

Theo ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở
Xây dựng tỉnh Nam Định, nâng cao chất
lượng quy hoạch và phát triển đô thị là
nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Xây dựng.
Sở đã chủ động tham mưu và tổ chức thực
hiện chỉ đạo của uBND tỉnh, phối hợp chặt
chẽ với các địa phương thực hiện quy hoạch
các khu đô thị tại các thị trấn trung tâm
huyện, các khu dân cư tập trung tại các xã
để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các công
trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của các địa phương và của
tỉnh.Thực hiện nghiêm công tác cấp giấy
phép xây dựng theo đúng quy hoạch, nhất
là ở địa bàn khu vực thành phố Nam Định
và thị trấn trung tâm của các huyện. Sở
cũng phối hợp với uBND các huyện tăng
cường công tác thực hiện và quản lý hoạt
động xây dựng theo các quy hoạch đã được
cấp có thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, trong công tác thúc đẩy
sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng, Sở
Xây dựng đã tham mưu giúp uBND tỉnh
điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu
xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020 và

định hướng đến năm 2030 theo hướng
giảm dần sản lượng gạch đất sét nung, tăng
cường sản gạch xây không nung (Theo
Quyết định số 1327/QĐ-uBND ngày
27/6/2016). Nam Định còn khuyến khích
sử dụng vật liệu xây không nung vào các
công trình xây dựng không phân biệt
nguồn vốn hay số tầng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác quy

hoạch, phát triển đô thị, Sở Xây dựng cũng
tích cực cải cách thủ tục hành chính
(TTHc), tạo thuận lợi cho DN, góp phần
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của
tỉnh (PcI).Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt
của lãnh đạo Sở, sự quyết tâm thực hiện của
các phòng chuyên môn, thời gian qua chất
lượng giải quyết các TTHc của Sở Xây
dựng được nâng cao, nhất là việc rà soát
TTHc, thực hiện cơ chế "một cửa" và áp
dụng theo tiêu chuẩn ISo 9001 -2015.

Sở thực hiện công khai 100% TTHc
thuộc thẩm quyền giải quyết lên trang
thông tin điện tử. Đồng thời rà soát lại các
văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến lĩnh vực ngành xây dựng (còn hiệu
lực, đã bãi bỏ, đã được thay thế) để kịp
thời bổ sung, điều chỉnh, tổ chức thực
hiện và triển khai thông báo đến các DN,
cá nhân có liên quan. Tiếp tục tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin và triển
khai thực hiện có hiệu quả các phần mềm
trong công tác quản lý văn bản.

Ngoài ra, Sở cũng thực hiện tốt nhiệm
vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những
công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của
mình. Để kiện toàn và phát huy hiệu quả
thực hiện giải quyết TTHc, Sở tiếp tục rà
soát, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải
quyết các TTHc còn rườm ra, nhiều thời
gian, từ đó có thể cắt giảm được chi phí
trong việc thực hiện các TTHc.

Thời gian tới, phát huy những kết quả
đã đạt được, Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức
đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHc
và giải quyết TTHc trong hoạt động đầu
tư xây dựng; đối thoại với các doanh
nghiệp về sản xuất, sử dụng vật liệu xây
không nung… Để thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Sở sẽ tích cực
phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên
quan và uBND các huyện, thành phố
thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước
về xây dựng trên địa bàn.n
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Quy hoạch xây dựng
đóng vai trò quan
trọng trong định
hướng phát triển

không gian, kết cấu hạ
tầng, cảnh quan đô

thị. Do vậy, thời gian
qua, Sở Xây dựng
Nam Định đã chú

trọng đẩy mạnh công
tác quy hoạch, phát

triển đô thị. cùng với
đó, Sở cũng tích cực

cải cách thủ tục hành
chính (TTHc), tạo
điều kiện thuận lợi

cho các doanh nghiệp
(DN), góp phần nâng

cao chỉ số năng lực
cạnh tranh (PcI).

ngô hà

ông Vũ Văn Hưng,
Giám đốc Sở Xây dựng 



Focus on urban development planning
In 2019, the Nam Dinh Department of construction

effectively performed its tasks and functions as a governor of
construction in the province. In construction planning
management, the department carried out centralized planning
assigned by the Provincial People's committee and was
delegated to invest in the Rang Dong urban area master plan to
2040, a new urban area master plan in Y Yen district (covering
four communes of Yen Bang, Yen Quang, Yen Hong and Yen
Tien), adjusted Nam Dinh city general planning to 2040 with a
vision to 2050 (adopted by the Provincial People’s committee in
Resolution 64/NQ-HDND dated December 7, 2019), localized
adjustments of the Nam Dinh city general planning approved
by the Prime minister in Decision 257/QD-TTg dated February
14, 2020, and the functional area planning in the south of Rang
Dong urban area (Nghia Hung district), which were completed
and submitted to the ministry of construction for consideration
and then sent to the Provincial People’s committee for approval.
The department inspected and appraised economic and
technical reports, construction drawings and designs, and
construction estimates to improve construction quality.

mr. Vu Van Hung, Director of the Nam Dinh Department of
construction, said, improving the quality of urban planning and
development is a cross-cutting task of the construction industry.
The department has actively advised and adhered to directions of
the Provincial People’s committee, closely coordinated with
localities to implement local urban area plans to mobilize
investment resources for building technical infrastructure for local

socioeconomic development. The department strictly granted
construction permits as per approved planning, especially in Nam
Dinh city and district towns. It also worked with the District
People's committees to strengthen construction management as
per licenses granted by competent authorities.

In addition, to boost production and consumption of
construction materials, the Department of construction advised
the Provincial People's committee to adjust the Nam Dinh
construction materials development plan to 2020, with a vision
to 2030, to gradually reduce the output of fired clay bricks,
increase the production of unburnt bricks (as per Decision
1327/QD-uBND dated june 27, 2016). Nam Dinh also
encourages the use of unburnt construction materials in
construction regardless of capital sources or number of floors.

accelerating administrative reform
In addition to speeding up urban planning and

development, the Department of construction actively
reformed administrative procedures and created more favorable
conditions for local businesses to help improve the Provincial
competitiveness Index (PcI). With the close and firm guidance
of the department leaders, the determination of professional
departments, the quality of administrative procedures
conducted at the Department of construction has been
improved over time, especially at the single-window units that
adopt the ISo 9001 -2015 standards.

The department has posted all public administrative
procedures under its jurisdiction on the website. At the
same time, it has revised legal documents concerning
construction (valid, abolished, replaced) to promptly
supplement, adjust, enforce and inform concerned
businesses and individuals. It has also strengthened
information technology application and effectively deployed
document management software.

Furthermore, the department has well performed the task of
receiving applications and returning settlement results to applicants
in its jurisdiction. In order to consolidate and promote the effect of
administrative procedure settlement, the department has continued
to review and research to reduce cumbersome administrative
procedures, helping reduce administrative and compliance costs.

In the coming time, to promote its achievements, the
department will hold talks with individuals and organizations on
administrative procedures related to construction investment and
open dialogues with producers and consumers of unburnt
construction materials. In order to successfully carry out its
objectives and tasks, the department will actively coordinate closely
with concerned departments, branches and District People's
committees to exercise local State management of construction.n
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construction planning plays an
important role in infrastructure and
urban landscape development.
Therefore, in the past time, the Nam
Dinh Department of construction has
focused on promoting urban planning
and development. Besides, the
department has actively reformed
administrative procedures and provided
favorable conditions for businesses,
thus helping improve the Provincial
competitiveness Index (PcI).

ngo ha

Nam DiNh CoNsTruCTioN iNDusTry

Helping Hand for Higher PCI 



T
heo ông Hoàng Đức Trọng, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Nam Định, với
quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực để góp phần nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngành LĐ-TB
& XH Nam Định đã tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ

đạo và trực tiếp triển khai nhiều giải pháp để các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp (GDNN) tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp
ứng  nhu cầu của thị trường lao động. Số lượng người được đào tạo
nghề ở các cấp, trình độ đã tăng theo từng năm.

cụ thể, số học sinh, sinh viên (HSSV) được đào tạo của các cơ
sở GDNN trên địa bàn tỉnh tăng từ 31.384 người (năm 2016) lên
34.500 (năm 2019), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%.
Trong đó, đào tạo lao động chia theo ngành, lĩnh vực: Nông -
Lâm - Ngư nghiệp chiếm 36,54%; công nghiệp - Xây
dựng: 39,82%; Thương mại - Du lịch: 23,64%. Tỷ
lệ này cơ bản đáp ứng quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực của tỉnh theo Quyết định số
1462/QĐ-uBND ngày 23/8/2011 (tương
ứng với cơ cấu kinh tế của tỉnh Nam Định:
Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 35%;
công nghiệp - xây dựng: 40%; Thương
mại - Dịch vụ: 25%). Tỷ lệ lao động qua
đào tạo có việc làm đạt trên 80%.

Để đào tạo nghề từng bước hướng vào
phục vụ theo nhu cầu của DN và thị trường
lao động, các cơ sở GDNN đã chủ động rà soát,
đổi mới trên 80 bộ chương trình, giáo trình đảm
bảo phù hợp với đối tượng người học, tăng cường
các giờ giảng thực hành, tích hợp; thường xuyên gắn kết
với trên 60 DN đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người học qua
những khóa thực tập và phối hợp giải quyết việc làm sau tốt nghiệp.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng của các cơ sở GDNN, công
tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được Sở
triển khai tích cực. Từ năm 2010 đến nay, có trên 55 nghìn LĐNT
được đào tạo nghề theo Đề án 1956 của Thủ tướng chính phủ.
Riêng năm 2019, con số đó là 5.695 lao động; tỷ lệ lao động sau học

nghề có việc làm ổn định đạt trên 85%. công tác đào tạo nghề cho
LĐNT cũng ngày càng đổi mới, chuyển từ đào tạo theo năng lực có
sẵn sang đào tạo theo nhu cầu; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông Hoàng Đức Trọng khẳng định: Phát triển nguồn nhân lực
là một trong những khâu đột phá cần ưu tiên trong thời gian tới, do
đó Sở LĐ-TB & XH Nam Định sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chỉ số đào tạo
lao động tại địa phương, cụ thể như sau:

một là, Sở tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ
sở GDNN trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW
ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Nâng cao vai
trò, hiệu lực quản lý nhà nước về GDNN, ổn định và từng bước

nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, chất lượng đào
tạo của các cơ sở.

Hai là, tăng cường phối hợp với các cấp ủy,
chính quyền, các ngành và hệ thống chính trị

đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề
cao theo tinh thần đổi mới căn bản toàn
diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ
chức, DN và cán bộ, đảng viên, nhân dân
đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Ba là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho các nhà trường; tập trung

đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo các ngành nghề trọng điểm, ngành nghề thị

trường lao động có nhu cầu cao.
Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động các cơ sở GDNN,

tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để nâng cao chất
lượng đào tạo, tăng cường liên kết với DN trong hoạt động GDNN
gắn với giải quyết việc làm sau tốt nghiệp. Thực hiện tốt chính sách
hỗ trợ DN trong hoạt động GDNN, ban hành cơ chế ưu đãi và
khuyến khích đầu tư cho các nhà đầu tư, các DN đầu tư vào lĩnh
vực GDNN để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất

lao động và nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh trong đào
tạo lao động.

Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa
đối với công tác đào tạo nhân lực
có tay nghề cao; từng bước tự chủ
trong các cơ sở đào tạo theo Nghị
định của chính phủ; tiếp tục triển
khai hiệu quả công tác đào tạo
nghề cho LĐNT theo Quyết định
1956/QĐ-TTg…

Đồng thời, Sở tiếp tục kiểm
soát chất lượng đào tạo, thực hiện
kiểm định và công bố rộng rãi kết
quả kiểm định chất lượng; phát
triển các trung tâm đánh giá kỹ
năng nghề cho người lao động và
giáo viên; tổ chức đánh giá, cấp
chứng chỉ kỹ năng nghề cho
người lao động.n
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Đào tạo nguồn nhân lực 
gắn với nhu cầu doanh nghiệp

công tác đào
tạo nghề trên địa

bàn tỉnh Nam Định
từng bước hướng vào

phục vụ theo nhu cầu của
doanh nghiệp (DN) và thị

trường lao động.

Doãn hà 
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Hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng, chủ lực và
thường chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn trong Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (Ntm). Vậy
ngành GtVt đã tham mưu, thực hiện những giải pháp
nào để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, tạo sức bật
trong xây dựng Ntm trên địa bàn, thưa ông?

Trong giai đoạn từ khi triển khai thực hiện đến khi
hoàn thành chương trình xây dựng NTm (2010-2019),
tỉnh Nam Định đã đặc biệt coi trọng đầu tư, cải tạo nâng
cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông từ hệ thống
giao thông huyết mạch là các quốc lộ, tỉnh lộ đến hệ
thống đường giao thông nông thôn (GTNT). Với nguồn
hỗ trợ từ Ngân hàng thế giới, vốn Quỹ Bảo trì đường bộ
cấp cho địa phương và lồng ghép trong các dự án khác,
tổng cộng đã nâng cấp, cải tạo 134 tuyến đường, tổng
chiều dài 283 km với tổng kinh phí 736,81 tỷ đồng.

Ngành GTVT đã tập trung tham mưu, thực hiện
những giải pháp như sau: một là: Triển khai thực hiện sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND,
uBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính
trị từ huyện đến cơ sở, phát huy cao nhất sức mạnh cộng
đồng trong xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT. 

Hai là: Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và
nhân dân nhận thức rõ vai trò của mình để tích cực tham
gia xây dựng hạ tầng GTNT theo phương châm: “Nhân
dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân làm, dân bàn, dân kiểm
tra và dân hưởng lợi”. 

Ba là: Hoàn thiện quy hoạch GTVT của tỉnh và quy
hoạch GTNT cho phù hợp với tình hình mỗi địa phương
và khả năng huy động nguồn lực; quản lý thực hiện quy
hoạch đã được phê duyệt.  

Bốn là: Vận động tốt nhân dân tích cực tham gia phong
trào dồn điền, đổi thửa để hiến đất làm đường GTNT nói
riêng và giao thông huyết mạch nói chung. 

Năm là: Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng
hạ tầng GTNT như nhân dân đóng góp, ngân sách tỉnh,
ngân sách huyện, xã; tranh thủ sự giúp đỡ của Trung
ương, của tỉnh, vốn của các tổ chức nước ngoài như WB,
ADB, LRAm, Quỹ bảo trì đường bộ, nguồn đóng góp của
con em xa quê và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Sáu là: Nhân rộng các gương sáng điển hình, kịp thời

biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, hộ gia
đình có nhiều đóng góp trong xây dựng GTNT. Bảy là:
Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và
kiểm soát tải trọng xe để đảm bảo an toàn giao thông, kết
cấu hạ tầng GTNT và vệ sinh môi trường, kéo dài tuổi thọ
công trình nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

Ông có thể cho biết những nỗ lực của Sở GtVt đối
với cải cách hành chính -  một yếu tố quan trọng trong cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư?

Sở GTVT luôn tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện
công tác cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện tốt
nhất cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thực hiện
công khai minh bạch các quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, triển
khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành
chính,  tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được
giao. Kết quả chỉ số cải cách hành chính các năm gần đây
của Sở GTVT đều nằm trong nhóm đầu khối các sở, ban,
ngành của tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-uBND ngày
17/6/2019 về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính
công (TTPVHcc) của tỉnh, Sở đã có văn bản lập danh mục
98 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại TTPVHcc;
cử 2 công chức chính thức, 5 công chức dự phòng đến làm
việc tại TTPVHcc của tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa
đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Để từng bước
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục
hành chính (TTHc), hệ thống hóa quy trình xử lý công việc
khoa học, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, Sở
GTVT đã xây dựng và ban hành Hệ thống quản lý chất
lượng ISo 9001:2015 với Sổ tay chất lượng và 60 quy trình
đã bao phủ 100% TTHc, tạo điều kiện để người đứng đầu
cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc trong nội
bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của
công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của Sở. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp,
Sở  đã rà soát và đăng ký danh mục TTHc thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019: 44,7% TTHc mức độ 3;
24,7% TTHc mức độ 4 còn lại là mức độ 2. 

trân trọng cảm ơn ông!

Hoàn thiện mạng lưới giao thông
theo hướng đồng bộ, liên hoàn

Ngành Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nam Định thời gian
qua đã từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo
hướng đồng bộ, liên hoàn; tạo động lực tăng trưởng cho
nền kinh tế tỉnh nhà. Phóng viên Vietnam Business Forum

đã có cuộc phỏng vấn ông trần Văn Công, Giám đốc Sở
GTVT tỉnh Nam Định. Nguyễn dũng thực hiện.
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N
ăm 2019, cục Thuế tỉnh Nam Định đã hoàn
thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN. cụ
thể, tổng thu nội địa là 5.064 tỷ đồng, đạt
118% dự toán Trung ương, 110% dự toán
tỉnh giao và tăng 04% so với cùng kỳ năm

2018. Trừ thu tiền sử dụng đất là 3.057 tỷ đồng, đạt 102%
dự toán Trung ương, 100% dự toán tỉnh giao và tăng 08%
so với cùng kỳ năm 2018. 

cục Thuế Nam Định cũng đã giải đáp 7.909 lượt, hướng
dẫn trả lời vướng mắc cho người nộp thuế (NNT) với nhiều
hình thức khác nhau (trực tiếp tại cơ quan thuế, điện thoại
và bằng văn bản); gửi 66.390 văn bản tuyên truyền, hướng
dẫn những quy định mới về quản lý thuế và chính sách thuế
qua tin nhắn, Facebook, thư điện tử. Đơn vị cũng tổ chức
20 lớp tập huấn, đối thoại chính sách thuế cho NNT với
trên 5000 lượt người tham gia...

Bên cạnh đó, cục Thuế Nam Định nỗ lực đẩy mạnh cải
cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. công tác tuyên
truyền hỗ trợ NNT đã sâu rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi
cho NNT nắm bắt kịp thời chính sách thuế mới, chính sách
thuế sửa đổi bổ sung. cục đã chỉ đạo các đơn vị luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp
cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, từ đó hoàn
thành các TTHc ban đầu một cách nhanh nhất, thuận lợi
nhất, tiết kiệm nhất, tạo nền tảng để các doanh nghiệp an
tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Việc đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý
thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (cNTT)
luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo cục Thuế Nam Định rất chú
trọng. Từ tháng 5 năm 2019, cục Thuế triển khai dịch vụ thuế
điện tử (etax) giúp cho NNT thuận tiện hơn trong kê khai
thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Đơn vị cũng tiếp tục triển
khai hóa đơn điện tử, triển khai văn bản điện tử trong hoạt
động quản lý thuế và các giao dịch điện tử với NNT. Đến nay
đã có gần 100% số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, trên
98% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử; 100% số doanh nghiệp

hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. 
Theo ông Lê Đức Thuận, Phó cục trưởng cục Thuế Nam

Định, những kết quả trên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần
hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách về đích sớm 1 năm so với
mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX đã
đề ra (mục tiêu Đại hội: thu ngân sách 5.500-6.000 tỷ đồng).
Những nỗ lực này cũng đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp
trong đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tăng
trưởng kinh tế, tạo điều kiện ổn định nguồn thu NSNN. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, thực hiện kế hoạch thu NSNN
giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Vì vậy, việc phấn đấu hoàn
thành toàn diện công tác thuế năm 2020 có ý nghĩa rất quan
trọng, tạo đà cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế
của 5 năm và góp phần triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN giai đoạn 2021-2025.
Thời gian tới, cục Thuế Nam Định sẽ tiếp tục tập trung quyết
liệt chỉ đạo thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự
toán thu nội địa được Bộ Tài chính và HĐND-uBND tỉnh
giao. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung rà soát khai thác nguồn thu,
đối tượng thu; tăng cường chống thất thu thuế qua công tác
thanh tra, kiểm tra thuế.

Đơn vị cũng sẽ thực hiện nghiêm Nghị quyết của chính
phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự
toán thu ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Kế hoạch triển khai của
tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết của
chính phủ; các chỉ thị, Nghị quyết của HĐND- uBND tỉnh
Nam Định về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán NSNN năm 2020. 

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cục Thuế quán triệt
tinh thần đồng hành với NNT đi đôi với việc đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công chức thuế; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, ngăn ngừa những biểu
hiện, hành vi gây phiền hà cho NNT của công chức thuế; lắng
nghe tiếp thu các ý kiến phản hồi từ NNT.n

cải cách thủ tục hành chính thuế, 
tích cực hỗ trợ doanh nghiệp 

Thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHc),
cục Thuế tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp tích
cực nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHc thuế. Qua đó tạo
điều kiện thuận lợi về thời gian, nhân lực hỗ trợ cho các doanh
nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần nâng cao hiệu
quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn.

Linh anh

ông Lê Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định
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Bảo vệ tài nguyên môi trường
là nhiệm vụ trọng tâm

Ông Phan Văn Phong - Q.Giám đốc
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam
Định khẳng định: Việc phối kết hợp
giữa Sở Tài nguyên và môi trường với
các cấp, các ngành trong công tác bảo
vệ TNmT là hết sức quan trọng. Sở đã
thường xuyên cùng các cấp, các ngành
đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến
thức bảo vệ TNmT đến các doanh
nghiệp (DN) và nhân dân trên toàn
tỉnh; đồng thời tham mưu uBND tỉnh
kịp thời ban hành các văn bản pháp quy
đưa công tác bảo vệ TNmT dần ổn
định và đi vào nề nếp.

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên
và môi trường đã phối hợp với các tổ
chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ
chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức
bảo vệ môi trường (BVmT) và phát
động phong trào chống rác thải nhựa,
tiêu chí môi trường trong xây dựng
nông thôn mới (NTm) nâng cao,
NTm kiểu mẫu tại các huyện mỹ Lộc,
Trực Ninh, Xuân Trường và TP.Nam
Định; tổ chức hội nghị hội thảo
“Đánh giá các giải pháp và bài học
kinh nghiệm về công tác BVmT xây
dựng NTm xanh - sạch - đẹp”...

cùng với đó, Sở rất chú trọng tập
trung cho việc tham mưu uBND tỉnh
ban hành các văn bản chỉ đạo điều
hành trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường, cụ thể: Quyết định
23/2019/QĐ-uBND ngày 25/7/2019 ban hành Quy chế thu
thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu
tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Quyết định số 43/2019/QĐ-uBND ngày 18/11/2019 ban
hành Đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo
chuyên đề về môi trường tỉnh Nam Định; Quyết định
2993/QĐ-uBND ngày 30/12/2019 phê duyệt kết quả nhiệm
vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định”.

Qua đó, Sở đã công bố quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh
học trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030 và văn bản triển khai thực hiện quy hoạch.
Tổ chức thẩm định và trình uBND tỉnh phê duyệt báo cáo
ĐTm của 30 đơn vị; phê duyệt phương án cải tạo phục hồi
môi trường của 1 dự án; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi
trường của 29 đơn vị; xác nhận hoàn thành các công trình
bảo vệ môi trường của 10 đơn vị.

Đồng thời, kiểm tra, hươńg dân, đôn đốc và tham gia thẩm
đị nh việ c thực hiệ n tiêu chímôi trươǹg đối với các huyện về
đích NTm năm 2019: Vụ Bản, Nam Trực, Ý Yên; kiểm tra việc
duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường đối với huyện NTm tại
6 huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, mỹ Lộc, Trực
Ninh, Nghĩa Hưng; đôn đốc uBND các huyện, thành phố tập
trung chỉ đạo uBND các x , thị trấn đăng ký đạt chuẩn NTm
nâng cao theo Kế hoạch số 42/KH-uBND ngày 29/3/2019 của

uBND tỉnh thực hiện tiêu chí cảnh
quan - môi trường theo Bộ tiêu chí xã
NTm nâng cao quy định tại Quyết
định số 12/2018/QĐ-uBND ngày
06/6/2018.

Góp phần đẩy mạnh thu hút
đầu tư 

Song song với công tác bảo vệ
TNmT, Sở cũng đặc biệt quan tâm
công tác quản lý đất đai. Sở đã thường
xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn
như: công tác kiểm kê đất đai, lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;
công tác quản lý tài nguyên nước, khí
tượng thủy văn; nâng cao năng lực
ứng phó sự cố tràn dầu. Tuyên truyền
luật TNmT biển và hải đảo năm 2015
và văn bản liên quan.

Sở đã chủ động ban hành nhiều
văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng
dẫn nhằm đảm bảo thực hiện tốt các
nhiệm vụ trọng tâm ngành Tài
nguyên và môi trường năm 2019. Nhờ
vậy, công tác đo đạc, đăng kí đất đai,
giải phóng mặt bằng (GPmB), viễn
thám, quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, giao đất và thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Nam Định trong năm 2019
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đất (GcNQSDĐ) lần đầu
cho hộ gia đình, cá nhân là 528.159
giấy chứng nhận trên tổng số 556.246
thửa đất cần cấp (đạt 94,95%). 

Lập, thẩm định và phê duyệt phương án xử lý các trường
hợp sử dụng đất không hợp pháp (theo Hướng dẫn số
1456/STNmT-Ttra của Sở Tài nguyên và môi trường); uBND
các huyện, thành phố đã ra quyết định xử lý 477 trường hợp. 

Ngành đã hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018;
đồng thời tiến hành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất
đai năm 2019 để tham mưu uBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ
chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ. Hiện nay các
huyện, thành phố đang triển khai thực hiện.

Đồng thời, Sở đã chủ động tích cực phối hợp với các sở,
ngành, uBND các huyện giải quyết kịp thời các thủ tục
giao đất, cho thuê đất, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPmB các
công trình giao thông trọng điểm như: Tuyến đường trục
phát triển kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu
Giẽ - Ninh Bình, dự án xây dựng đường tỉnh lộ 488B huyện
Trực Ninh,…; các công trình phục vụ yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh gồm: các dự án khu đô thị trung
tâm huyện, các dự án khu dân cư tập trung.

Trình uBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho 24
công trình, dự án với tổng diện tích 29,27 ha; cho thuê đất đối
với 33 công trình, dự án với tổng diện tích 64,29 ha. Xác định
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ đấu giá. Trong năm
2019, uBND các huyện, thành phố đã thực hiện đấu giá đất tại

Nâng cao chỉ số Tiếp cận đất đai

Thời gian qua, ngành Tài
nguyên môi trường (TNmT)
tỉnh Nam Định không
ngừng phấn đấu để thực
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
là quản lý đất đai và bảo vệ
TNmT; đặc biệt ngành đã có
nhiều nỗ lực nhằm nâng cao
chỉ số tiếp cận đất đai.

Thành naM

ông Phan Văn Phong, 
Q.Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
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Những con số ấn tượng
Ông Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông

tin và Truyền thông (TTTT) Nam Định cho
biết: Năm 2019, Nam Định tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính dựa trên cơ sở xây dựng
chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ
thông tin (cNTT) vào quản lý thực hiện giải
quyết công việc. Đã tạo được môi trường làm
việc liên thông hiện đại, từng bước nâng cao
chất lượng hiệu quả công việc, phục vụ người
dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2019, chỉ
số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh Nam
Định đứng thứ 18/63 tỉnh thành.

Đến nay, trục liên thông văn bản điện tử
của tỉnh đã được xây dựng, kết nối với trục liên
thông văn bản quốc gia, phục vụ hiệu quả việc
gửi, nhận văn bản điện tử liên thông đến 100%
các cơ quan nhà nước của tỉnh Nam Định với
các bộ, ban, ngành Trung ương. Tỉnh Nam
Định phối hợp với Ban cơ yếu chính phủ cấp
trên 1.500 chữ ký số. Bình quân mỗi tháng có
gần 30.000 văn bản đến và 7.000 văn bản đi
được xử lý trên phần mềm.

Sở TTTT đã xây dựng và vận hành ổn định
cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tích hợp
Hệ thống thông tin một cửa điện tử và triển khai
đến tất cả các cơ quan nhà nước 3 cấp. cung cấp
1.716 thủ tục hành chính (TTHc), trong đó có
720 thủ tục mức độ 3; 4. Đến nay, 100% các sở
ngành và uBND các huyện đã thực hiện việc
tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHc trên
cổng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2019, Nam
Định đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ của người
dân, doanh nghiệp được tiếp nhận và giải quyết
trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Với việc triển khai chính phủ điện tử có
nhiều đột phá, mang lại hiệu quả cao, tỉnh
Nam Định đang trở thành hình mẫu xây dựng
chính quyền điện tử và được nhiều địa
phương tìm đến tham quan, học tập. 

Trong lĩnh vực bưu chính, thực hiện triển
khai Quyết định số 45 của Thủ tướng chính
phủ, năm 2019, tỉnh Nam Định đã thực hiện

việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. có
trên 270.000 hồ sơ, (trong đó tiếp nhận: 82.000
hồ sơ, trả kết quả: 190.000 hồ sơ) được thực hiện
qua dịch vụ bưu chính công ích.

phục vụ tốt nhu cầu của người dân
và doanh nghiệp 

Nhằm triển khai kế hoạch thực hiện năm
2020 và các năm tiếp theo, Giám đốc Vũ Trọng
Quế cho biết: Trong lĩnh vực cNTT, để thực
hiện thành công Nghị quyết số 17 của chính
phủ, hoàn thành việc xây dựng chính phủ điện
tử tỉnh Nam Định, tiến tới chính phủ số, Sở
TTTT đã tham mưu cho uBND tỉnh triển khai
xây dựng Đô thị thông minh, trong đó định
hướng tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị
quyết chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm
kỳ 2021-2025 về xây dựng, phát triển Đô thị
thông minh tỉnh Nam Định .

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy,
HĐND, uBND tỉnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
cNTT theo hướng hiện đại và đẩy mạnh việc
ứng dụng cNTT trong hoạt động của các cơ
quan Đảng, đoàn thể và nhà nước trên địa bàn
tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều
hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp,
phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh
nghiệp, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành
chính, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

Bên cạnh đó, Nam Định tiếp tục thực hiện
chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã
hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực cung cấp dịch
vụ công và các lĩnh vực có liên quan trực tiếp tới
người dân và doanh nghiệp, hướng tới phát triển
một nền kinh tế số, xã hội số.

Đối với lĩnh vực an toàn thông tin, Sở
TTTT đã chủ động xây dựng các hệ thống an
toàn, an ninh thông tin do tỉnh triển khai, xây
dựng hệ thống Giám sát an toàn thông tin
mạng của tỉnh (Soc), gắn việc xây dựng
chính quyền điện tử với việc phát triển hệ
thống an toàn, an ninh thông tin.n

Xây dựng chính quyền điện tử, 
tăng cường năng lực quản lý, điều hành

Với việc triển khai
chính phủ điện tử
có nhiều đột phá,
mang lại hiệu quả

cao, tỉnh Nam Định
đang trở thành hình

mẫu xây dựng
chính quyền điện tử

và được nhiều địa
phương tìm đến

tham quan, học tập.

Bắc hà 

104 xã, thị trấn với tổng số lô là 2.634 lô, diện tích trúng giá
316.827,6 m2; số tiền trúng giá là hơn 1.788 tỷ đồng (kế hoạch
thu năm 2019 là 1.535 tỷ đồng).

Sở đã tiến hành tổ chức tiếp nhận 5 khu đất; trong đó
đã tổ chức đấu giá 3 khu đất; đang trình uBND tỉnh phê
duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo hình
thức thuê đất đối với khu đất công quy hoạch đất thương
mại dịch vụ tại xã Lộc Hòa (nay là phường Lộc Hòa); đang
tổ chức niêm yết công khai và đăng ký tham gia đấu giá
Khu đất tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng phương án giá đất cụ thể để
thu hồi, GPmB đất nông nghiệp thực hiện 35 công trình, dự án
phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Xây
dựng phương án giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ
tái định cư GPmB thực hiện 16 dự án... 

chính nhờ việc quản lý tốt lĩnh vực đất đai và công
tác phối hợp với các sở, ngành, uBND cấp huyện thực
hiện tốt công tác GPmB các dự án trọng điểm sẽ là
những tác động tích cực để nâng cao chỉ số Tiếp cận đất
đai cũng như PcI của tỉnh Nam Định. n
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BaN QLDa ĐTXD CôNg TrìNh DâN DụNg 
và CôNg Nghiệp TỉNh Nam ĐịNh

Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

Được thành lập từ ngày
1/9/2018, Ban Quản lý dự án

Đầu tư xây dựng (QLDA
ĐTXD) công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh Nam Định đã
và đang từng bước khẳng định

uy tín, năng lực làm chủ đầu tư
hoặc ủy thác quản lý dự án cho

các chủ đầu tư khác, qua đó
nâng cao hiệu lực quản lý các

dự án dân dụng và công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Mạnh Dũng

B
an Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc uBND tỉnh. Từ khi thành
lập, Ban đã từng bước kiện toàn bộ máy,
phát huy vai trò chỉ đạo, đồng hành với các
nhà thầu; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị

liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để
các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, triển khai
có hiệu quả các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước.

Từ năm 2019 đến năm 2020, Ban Quản lý dự án tập
trung thực hiện 2 dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án đầu
tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích
lịch sử - văn hóa thời Trần tại Nam Định được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại
Quyết định 2095/QĐ-Ttg ngày 2/11/2016 với tổng mức
đầu tư hơn 734 tỷ đồng. Ban QLDA tham mưu cho
uBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục, khởi công đầu tư
giai đoạn I từ tháng 2/2019, việc triển khai thi công
hiện tại cơ bản đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng
theo thiết kế được duyệt; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Nam Định với quy mô 700 giường
được Thủ tướng chính phủ đồng ý chủ trương cho điều
chỉnh dự án. Sau khi được uBND tỉnh giao nhiệm vụ,
Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện các thủ tục, dự
kiến công trình khởi công trong năm 2020. Ngoài ra
Ban được uBND tỉnh tin tưởng giao làm chủ đầu tư
nhiều dự án mới, trong đó 6 dự án đã khởi công (1 dự
án đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2019).

Ông Trần Văn Hưng – Giám đốc Ban QLDA ĐTXD
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định
chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ, viên chức của Ban là những
người được đào tạo cơ bản, có trình độ, nghiệp vụ và
kinh nghiệm, luôn chủ động tham mưu triển khai các
thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công
trình. Ban Quản lý dự án thực hiện công tác quản lý dự
án đúng trình tự và các quy định của pháp luật, luôn
đặt chất lượng, tiến độ và an toàn của công trình lên
hàng đầu. Đến nay các công trình do Ban thực hiện
được các cơ quan chuyên ngành đánh giá cao về kỹ
thuật và chất lượng.”

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp
với các sở, ngành và cơ quan liên quan thực hiện các
thủ tục, công việc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo
tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công trình, góp
phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.n
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Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Ô
ng Vũ Duy minh,  Phó Giám đốc Phụ trách KBNN
Nam Định cho biết: một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của KBNN Nam Định là tập trung và
phản ánh kịp thời các khoản thu ngân sách nhà
nước (NSNN), hạch toán số thu cho các cấp ngân

sách theo đúng quy định. Thời gian qua, KBNN Nam Định đã
không ngừng hiện đại hóa cơ chế quản lý, cả về bộ máy và con
người theo phương pháp tiên tiến, khoa học, theo các chuẩn mực
quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ việc quản lý thuế
hiệu quả và góp phần cải cách TTHc đối với người nộp thuế
(NNT), hướng đến 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với các ngân hàng
thương mại (NHTm) để các NHTm chú trọng phát triển
công nghệ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tăng cường các hình
thức thu NSNN tiên tiến, hiện đại (chuyển khoản, ATm,
PoS, internet banking…), qua đó hạn chế tối đa việc nộp
NSNN bằng tiền mặt qua NHTm hoặc KBNN. 

Hiện nay, KBNN Nam Định đã và đang phối hợp tích cực cùng
các cơ quan thu và 5 NHTm thỏa thuận về triển khai công tác phối
hợp thu NSNN trên địa bàn Nam Định, góp phần tập trung kịp
thời, đầy đủ các khoản thu của NSNN. Tạo thuận lợi cho NNT, đẩy
mạnh cải cách TTHc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi
phí thanh toán, giảm thiểu thời gian nộp tiền, mang lại nhiều lợi ích
cho người nộp tiền và các đơn vị tham gia phối hợp thu NSNN trên
địa bàn. Đặc biệt, không gian và thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp
NSNN được mở rộng (người nộp có thể thực hiện nộp tiền tại
nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh,
điểm giao dịch của ngân hàng phối hợp thu; hoặc có thể nộp tiền
ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ). 

Theo ông Vũ Duy minh, quy trình, thủ tục thu nộp NSNN
được đơn giản hóa, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp NSNN theo
nguyên tắc: NNT chỉ cần lập 1 liên bảng kê nộp thuế theo mẫu
tương đối đơn giản; thời gian chờ đợi để mỗi NNT làm thủ tục nộp
tiền được giảm bớt xuống còn khoảng 3 - 5 phút cho một lần giao
dịch nộp thuế thay vì trước đây nhiều thời gian hơn rất nhiều. 

Không chỉ vậy, từ nhiều năm nay, KBNN Nam Định đã tích
cực áp dụng và triển khai ứng dụng cNTT vào trong hoạt động
nghiệp vụ của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống Kho bạc. Ngoài việc triển khai thành công Hệ thống thông
tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABmIS), KBNN Nam Định
cũng đã triển khai áp dụng các ứng dụng cNTT khác như Hệ
thống quản lý thu NSNN theo mô hình tập trung (TcS) hay chữ
ký số… Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng nguyên tắc "thanh toán trước,
kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối
đa thời gian thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận
được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị. 

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ
số PcI, với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian tới KBNN
Nam Định sẽ tiếp tục cập nhật kịp thời các chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của chính
phủ, Bộ Tài chính, KBNN, uBND tỉnh về lĩnh vực tài chính,
ngân sách và các lĩnh vực liên quan đến thực hiện chức năng
nhiệm vụ của KBNN. Thường xuyên hệ thống, phổ biến, hướng
dẫn khách hàng những quy định mới liên quan trực tiếp tới
khách hành nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo
quy định nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện thông thoáng,
thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng. 

KBNN Nam Định cũng sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức
pháp luật, năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ công
chức; tăng cường giáo dục, quản lý và yêu cầu cụ thể về
năng lực làm việc, chuyên môn, kỷ luật, tính chuyên
nghiệp, thái độ tận tâm với các đơn vị sử dụng NSNN; duy
trì hệ thống quản lý chất lượng ISo và tăng cường ứng
dụng cNTT trong tất cả các hoạt động của đơn vị.n

Tính đến 10-10-2019, Nam Định
đã có 1.111/1.452 đơn vị giao dịch

đăng ký dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4
với Kho bạc và triển khai ứng dụng cảnh
báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN, đạt tỷ
lệ 76,5%. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh
đạt 4.076 tỷ 52 triệu đồng, đạt 82% dự toán
thu và đạt 109% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi NSNN các cấp năm 2019 là
11.599 tỷ 933 triệu đồng, đạt 84% dự toán;
các khoản chi thường xuyên luôn được kiểm
soát chặt chẽ theo đúng Luật NSNN.

Nhằm góp phần xây
dựng nền hành
chính kiến tạo và
phục vụ, những
năm qua, Kho bạc

Nhà nước (KBNN)
Nam Định đã bám sát

những chỉ đạo của Bộ
Tài chính, uBND tỉnh Nam

Định, KBNN để đẩy mạnh hiện đại hóa các
hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ
thông tin (cNTT) và tập trung cải cách thủ
tục hành chính (TTHc), tạo thuận lợi cho
các đơn vị nộp/sử dụng ngân sách.

Phước Vũ

ông Vũ Duy Minh,  Phó Giám đốc
Phụ trách KBNN Nam Định



m
r. Vu Duy minh, Deputy
Director of Nam Dinh State
Treasury, said one of the key
tasks of the Nam Dinh State
Treasury is to focus and

promptly reflect State budget revenue. In recent
years, Nam Dinh State Treasury has constantly
modernized its management mechanism, both
in terms of apparatus and people according to
advanced and scientific methods, and
international standards to improve operational
efficiency, support effective tax management
and contribute to administrative procedure
reform for taxpayers, aiming to have 100% of
enterprises paying tax electronically.

The unit has regularly cooperated with
commercial banks so they will focus on
developing technology, meeting objectives
and requirements of strengthening
advanced and modern forms of State
budget collection (transfer, ATm, PoS,
internet banking), thereby minimizing the
payment of State budget in cash via
commercial banks or State Treasury.

currently, the State Treasury of Nam Dinh
has been actively coordinating with the budget
collecting agencies and five commercial banks
to agree on the implementation of the
coordination of State budget collection in Nam
Dinh province, contributing to timely and full
collection of revenues of the State budget. It
has facilitated taxpayers, accelerating
administrative procedure reform, improving
service quality and saving payment costs,
minimizing payment time, bringing many
benefits to payers and participating units in
coordinating the State budget revenue
collection in the area. In particular, the space
and time to fulfill the obligation of paying the
State budget is expanded (payment can be
made at many different locations: the State
Treasury headquarters, branches, transaction
points of the coordinated banks; or pay outside
office hours, on weekends).

According to mr. Vu Duy minh, the
process and procedures for paying State
budget are simplified, minimizing the time
and procedures for State budget payment
based on the principle: tax payers only need
to make one copy of tax declaration according
to a relatively simple form; the waiting time
for each taxpayer to complete the payment
procedure is reduced to about 3-5 minutes for
a tax payment transaction.

For many years, the State Treasury of
Nam Dinh has actively applied and deployed
IT applications in its professional activities in
order to improve the operational efficiency of
the Treasury system. In addition to
successfully implementing the Treasury and
Budget management Information System
(TABmIS), the State Treasury of Nam Dinh
has also implemented other IT applications
such as the Treasury communications
System (TcS) or digital signature. Especially,
it has applied the principle of “paying first,
revising later” for multiple payment
contracts, shortening the maximum payment
time to one working day since receiving
complete and valid documents and invoices.

In order to contribute to improving the
business environment and raising the PcI, with
its functions and duties, in the coming time,
Nam Dinh State Treasury will continue to
timely update the Party's guideline, the State's
laws and policies, and direction of the
Government, the ministry of Finance, the State
Treasury, and the Provincial People's
committee in finance, budget and other fields
related to the performance of functions and
duties of the State Treasury. It will regularly
systemize, disseminate and guide customers
with new regulations directly related to them in
order to strictly control state budget
expenditures as prescribed, but at the same
time create favorable, open conditions and
shorten transaction time with customers.

The Nam Dinh State Treasury will also
continue to raise legal awareness, capacity
and professional qualifications for civil
servants; strengthen education,
management and specific requirements on
work capacity, expertise, discipline,
professionalism, and attitude of dedication
to state budget users; maintaining ISo
quality management system and enhancing
IT application in all activities of the unit.n
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Nam DiNh sTaTe Treasury

Modernizing 
Professional Operations

As of October 10, 2019, Nam Dinh had 1,111 out of 1,452 transaction units (76.5%)
registering level 4 online public services with the Treasury and deploying a risk

warning application in controlling State budget spending. Total State budget revenue in the
province reached VND4,076.052 billion, accounting for 82% of the estimate and 109%
compared to the same period last year. The total State budget expenditure at all levels in 2019
was VND11,599.933 billion, reaching 84% of the estimate; the regular expenditures were
always strictly controlled in accordance with the State Treasury law.

For the past years,
the State Treasury of
Nam Dinh province
has followed closely
the directions of the
ministry of Finance,

the People's
committee of Nam
Dinh and the State

Treasury to
accelerate

modernization of
professional

activities,
information

technology (IT)
application and focus

on administrative
procedure reform,
creating favorable

conditions for those
paying / using the

budget.

Phuoc Vu



Bà có thể cho biết về những thành quả phát triển kinh tế
- xã hội nổi bật của thành phố Nam Định trong năm 2019?

Năm 2019, kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định đã đạt
được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào. Kinh tế thành phố
liên tục tăng trưởng. cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo
hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tương đối
tỷ trọng nông nghiệp;các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương
mại, dịch vụ, xuất khẩu.... có mức tăng trưởng khá; 16/16 chỉ tiêu
kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hạ tầng đô thị và thương mại tiếp tục được đầu tư nâng cấp.
các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công như: Dự án Khu Trung
tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; dự án
xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào…

các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; ngành
Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, giữ vững thành tích dẫn đầu
toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học
sinh giỏi. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết
kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định.
Thành phố chỉ đạo quyết liệt đạt kế hoạch chỉ tiêu bảo hiểm y
tế toàn dân. công tác đào tạo nghề, đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm được quan tâm chỉ đạo.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới (NTm), được chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương
Lao động Hạng 3. Thành phố cũng đã  làm tốt công tác phục
vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTm giai đoạn
2010-2020. Hoàn thành đề án thành lập 2 phường Lộc Hoà, mỹ
Xá và Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp
theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới
hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục
được chỉ đạo quyết liệt. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các
phòng, ban, đơn vị, phường, xã từng bước được quan tâm đầu
tư. Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục

liên thông văn bản quốc gia, vận hành tốt cổng thông tin điện tử
thành phố, Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

thành phố đã có những bước đột phá nào nhằm cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thưa bà?

mục tiêu tổng quát của thành phố Nam Định trong năm
2020 là duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện hiệu quả, đột
phá chiến lược, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh kinh tế thành phố. Tiếp tục cải thiện tạo môi trường thông
thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động
mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện
các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo hoàn thành theo kế
hoạch. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục - đào tạo
và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ
khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp;
phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây
dựng thành phố phát triển nhanh, mạnh, vững chắc và từng
bước trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đối với việc phát triển doanh nghiệp (DN), thành phố chú
trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, khuyến khích
các DN trong và ngoài nước về đầu tư sản xuất công nghiệp tại
khu vực các xã ngoại thành, góp phần tạo điều kiện cho người
dân khu vực nông thôn có việc làm với thu nhập ổn định, thực
hiện tốt chủ trương “ly nông bất ly hương”.

Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương
mại, tiếp tục  hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN tham gia
các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm
trong nước và ngoài nước.

Trong năm 2020, thành phố tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh; tập trung triển khai các chương trình khởi sự DN.
Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt khó khăn, vướng
mắc của DN; hỗ trợ, thúc đẩy DN đổi mới công nghệ để
tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

trân trọng cảm ơn bà!
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Những bước tiến 
nhanh và vững chắc

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới,
sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố
Nam Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá

toàn diện trên các lĩnh vực. Phóng viên
Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng
vấn bà phạm thị oanh – Phó chủ tịch
uBND thành phố Nam Định xung quanh nội
dung này. Nguyễn dũng thực hiện. 



L
à địa bàn “trung
chuyển” giữa thành
phố Nam Định và các
huyện phía Nam tỉnh,
Nam Trực có nhiều

thuận lợi để phát triển sản xuất
công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp (cN-TTcN), làng nghề
và thu hút các doanh nghiệp đầu

tư phát triển sản xuất kinh doanh.
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn

huyện tiếp tục phát triển và có mức
tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất cN -

TTcN năm 2019 (theo giá so sánh 2010) đạt
7.070 tỷ đồng (đạt 100,4% so với kế hoạch,
tăng 15,5 % so với cùng kỳ năm 2018). Thu
từ kinh tế trên địa bàn năm 2019 đạt 231.576
triệu đồng, bằng 116,6% so với dự toán tỉnh,
huyện giao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn
hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ngành giáo
dục duy trì được thành tích cao. Huyện đã
hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn
mới (NTm) cấp huyện năm 2018, về đích
sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đến nay
toàn huyện đã phát triển được trên 300
doanh nghiệp, nhìn chung các doanh
nghiệp hoạt động tốt. Hiện trên địa bàn có
4 công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài, đó
là: công ty TNHH YAmANI Đài Loan;
công ty LoNGYu Nhật Bản; công ty
Sengenta; công ty Vietpan. 

Theo ông Lưu Quang Tuyển, chủ tịch
uBND huyện Nam Trực, có được những
thành công này là do Tỉnh ủy, HĐND, uBND
tỉnh, Huyện ủy, uBND huyện Nam Trực đã
triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm

khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn
có. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực
hiện “một cửa” liên thông; thủ tục, hồ sơ được
niêm yết công khai. Nhà đầu tư được tư vấn,
hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạo
môi trường thân thiện để yên tâm đầu tư sản
xuất. uBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện phối hợp tốt với các sở, ban,
ngành, góp phần từng bước nâng cao chỉ số
PcI của tỉnh, đồng thời tổ chức quán triệt,
nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công
chức trong công tác cải cách hành chính, nâng
cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là
năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-
2020, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
Nam Trực quyết tâm “về đích sớm” các chỉ
tiêu đề ra. Theo đó, huyện đặt mục tiêu giá
trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm
2010) 8.165 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt
145 triệu uSD; thu ngân sách Nhà nước từ
kinh tế trên địa bàn đạt 286.880 triệu đồng.
Nam Trực cũng phấn đấu 2 xã đạt chuẩn
NTm nâng cao năm 2020; xây dựng 20 khu
dân cư văn hóa NTm (mỗi xã đăng ký xây
dựng tối thiểu 1 khu dân cư văn hóa NTm);
Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí
NTm của các xã, thị trấn, nhất là các tiêu
chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an
ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ
này, thời gian tới, Nam Trực sẽ tiếp tục triển
khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ
trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng,
nâng cao đời sống của nhân dân; thu hút
một số dự án lớn, triển khai một số công
trình trọng tâm, trọng điểm. Huyện cũng sẽ
tập trung chỉ đạo các địa phương duy trì và
nâng cao các tiêu chí NTm theo hướng bền
vững; xây dựng NTm nâng cao và NTm kiểu
mẫu đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

cùng với thu hút đầu tư, công tác xây
dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây dựng,
phát triển hạ tầng giao thông…cũng được
uBND huỵện chú trọng triển khai. Huyện
đặt mục tiêu tập trung đầu tư cải tạo nâng
cấp những tuyến đường huyện và xã quản lý
đã xuống cấp, nhiều năm chưa được đầu tư
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Quyết tâm “về đích sớm” 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Kết thúc năm 2019,
huyện Nam Trực
hoàn thành xuất

sắc các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội đề

ra. Phát huy những
thành tựu đó, năm

2020, Nam Trực
quyết tâm sẽ “về

đích sớm” các chỉ
tiêu, tiến tới thực

hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng
bộ huyện nhiệm kỳ

2015 - 2020. 

Duy Linh

ông Lưu Quang Tuyển, 
Chủ tịch UBND huyện Nam Trực

F
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N
ăm 2019 khép lại ghi nhận những thành tựu
kinh tế - xã hội nổi bật và khá toàn diện của
huyện Giao Thủy. Theo đó, 100% các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt
và vượt so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp

giành thắng lợi lớn, năng suất lúa đứng đầu toàn tỉnh; thu
ngân sách trên địa bàn vượt 61,55% dự toán tỉnh giao; văn
hóa xã hội tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đầu người
đạt 45 triệu đồng/năm, tăng 3,5 triệu đồng (so với năm
2018). Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - Xây dựng
(giá so sánh 2010) tăng 15%. Giá trị sản xuất của ngành Dịch
vụ (giá so sánh 2010) tăng 12%. Giá trị xuất khẩu (chủ yếu là
hàng dệt may) đạt 51,4 triệu uSD, tăng 11,4 triệu uSD...

Đẩy mạnh công tác CCHC
Qua trao đổi, ông Nguyễn Thành mạnh - chủ tịch

uBND huyện khẳng định: công tác ccHc luôn được chính
quyền huyện chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành
chính hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm
2019, huyện đã tập trung đầu tư thiết bị, máy móc và kiện
toàn lại nhân sự tại Trung tâm hành chính một cửa của
huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc.
Đặc biệt, việc đầu tư trang thiết bị cho họp trực tuyến từ
huyện đến các xã, thị trấn và việc sử dụng chữ ký số được
triển khai đã mang lại hiệu quả. công tác ccHc của huyện
được tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, người dân hài lòng khi
đến giải quyết các TTHc.

Bên cạnh đó, xác định giải phóng mặt bằng là một khâu
quan trọng trong việc thực hiện dự án đầu tư, huyện đã tích
cực tuyên truyền, động viên để người dân thấy được lợi ích
của các dự án. Do đó, thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng
được diễn ra thuận lợi, các hộ dân đều tự nguyện hiến đất, tài
sản trên đất để thực hiện dự án. Đối với các dự án do cá
nhân, doanh nghiệp đầu tư, uBND huyện cũng quan tâm chỉ
đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc thu
hút nhà đầu tư về đầu tư tại địa phương, uBND huyện cũng
chỉ đạo phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục đầu tư, tạo
điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức tham vấn cộng
đồng tạo sự đồng thuận trong nhân dân địa phương.

huyệN giao Thủy 

phát triển công nghiệp là 
nhiệm vụ trọng tâm

Ngoài diện tích lớn, dân số đông, Giao
Thủy cũng là huyện có nhiều tiềm năng
lợi thế và giữ vị trí rất quan trọng trong

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam
Định. Nhằm khai thác tiềm năng và

nguồn nhân lực sẵn có, huyện đã chú
trọng đẩy mạnh cải cách hành chính

(ccHc), tháo gỡ khó khăn về giải phóng
mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển các

cụm công nghiệp (ccN), thúc đẩy kinh
tế - xã hội của huyện phát triển.

Linh anh

cải tạo. Phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây
dựng hệ thống giao thông trục của huyện quy mô cấp IV
đồng bằng và các tuyến đường liên xã theo quy mô cấp V
đồng bằng. Huyện cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công,
phấn đấu hoàn thành sớm đưa vào sử dụng công trình
đường 487B (Đường Trắng) giai đoạn I; khu dân cư xã Nam
Tiến, đường trục HTX Nam Điền xã Điền Xá, 5 hạng mục

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
huyện; Khởi công xây dựng các dự án thuộc khu thiết chế
văn hóa huyện tại xã Nam Dương, đường 487B giai đoạn
2;… để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, quyết tâm phấn
đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.n

F
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Chú trọng phát triển
CCN

Không chỉ vậy, xác định
phát triển công nghiệp là
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
trong phát triển kinh tế, Ban
chấp hành Đảng bộ huyện đã
chỉ đạo đề xuất và được
uBND tỉnh Nam Định phê
duyệt điều chỉnh bổ sung quy
hoạch phát triển ccN đến
năm 2020 tầm nhìn đến năm
2030. Theo đó, huyện Giao
Thủy được quy hoạch 5 ccN
với tổng diện tích 115 ha.
Trong đó, giai đoạn I (2020)
tập trung đầu tư 2 cụm ccN
Thịnh Lâm (22ha) và Hồng
Thuận (20 ha). Giai đoạn 2 (từ
năm 2021-2025) tiếp tục triển
khai các ccN còn lại (cùng có
diện tích 20 ha/ccN) là: Giao
Tiến, Hoành Sơn, Long Hải.
Đến năm 2025, mở rộng ccN
Hồng Thuận thêm 13 ha để nâng tổng diện tích lên 33 ha. 

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng và hoàn thành tuyến
đường bộ ven biển qua huyện sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư
sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Nhà máy sản
xuất đồ chơi KamFung 2 tại ccN Thịnh Lâm (thị trấn Quất
Lâm), cơ sở 3 của công ty cP Thời trang thể thao chuyên
nghiệp, công ty sản xuất da giày Đức Tín tại ccN Hồng
Thuận (xã Hồng Thuận) đều hoàn thành xây dựng nhà xưởng
và đi vào hoạt động chính thức vào năm 2020, dự kiến hoạt
động đúng công suất sẽ thu hút từ 5.000 - 10.000 lao động.
các doanh nghiệp khác được uBND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư tại các địa phương như: Giao Thanh, Giao An,
Hoành Sơn, Giao Tiến và sẽ được đầu tư xây dựng trong thời
gian sớm. Việc thu hút được lượng lớn lao động làm trong
ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp sẽ tạo mức thu
nhập cao, tạo của cải vật chất trong nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Thành mạnh, chủ tịch uBND huyện
Giao Thủy, năm 2020 được xác định là năm tăng tốc "về đích"
của huyện Giao Thủy nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung
trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề
ra cho cả nhiệm kỳ. Giao Thủy đặt mục tiêu giá trị sản xuất
của ngành công nghiệp - Xây dựng (giá so sánh 2010) đạt
1.510 tỷ đồng, tăng 15%; giá trị sản xuất của ngành Dịch vụ
(giá so sánh 2010) tăng 13%; thu ngân sách trên địa bàn bằng
100% dự toán tỉnh giao (316,24 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu
(chủ yếu là hàng dệt may) đạt 45 triệu uSD...

Để hoàn thành được các mục tiêu này, thời gian tới,
uBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiến
hành rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội của huyện đồng thời đề xuất điều
chỉnh quy hoạch theo hướng tái cơ cấu ngành, đảm bảo phù
hợp với thực tế, phát huy tiềm năng, gắn kết sản xuất với
tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững. cùng
với đó, huyện tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh việc cải cách thủ
tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, loại bỏ những thủ
tục gây phiền hà cho doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo mạnh
mẽ, quyết liệt đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng;

nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền cấp
xã, thị trấn trong công tác giải phóng mặt bằng. Hằng năm,
thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch
uBND huyện với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhằm
rà soát, đánh giá, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó
khăn theo thẩm quyền của huyện, thúc đẩy nhanh tiến độ
triển khai của các nhà đầu tư.n



Điểm sáng
phát triển
kinh tế và thu
hút đầu tư

Là huyện có
nhiều lợi thế về
vị trí địa lý và
được tỉnh ưu
tiên đầu tư phát
triển, huyện mỹ
Lộc đã nắm bắt
thời cơ để đẩy
mạnh phát triển
kinh tế và kết
cấu hạ tầng. Với
sự nỗ lực chung
của toàn Đảng
bộ, chính quyền,
quân, dân và
cộng đồng

doanh nghiệp, năm 2019 hầu hết các chỉ tiêu
đều vượt kế hoạch đề ra và đạt mức cao hơn so
với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản
xuất của huyện đạt mức tốt (15%). cơ cấu nền
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm
dần tỷ trọng ngành nông nghiệp (giảm từ 17%
năm 2018 xuống còn 16% năm 2019), tăng dần
tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng,
dịch vụ (năm 2019 đạt 84%), giá trị sản phẩm
trên 1 ha canh tác đạt 111,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ
nghèo của huyện giảm còn 1,43%, 100% tỷ lệ
dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Ngày 12/7/2019, mỹ Lộc được Thủ tướng
chính phủ ban hành quyết định công nhận
huyện đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2018,
vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XI đề ra; được chủ tịch nước tặng Huân
chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi
đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới” giai đoạn 2011-2020. 

mỹ Lộc xác định công nghiệp, thương mại sẽ
là hướng phát triển đột phá trong giai đoạn tới,
bên cạnh đó, xác định thu hút đầu tư là chìa khóa
trong phát triển kinh tế. Huyện đã thực hiện các
giải pháp như: triển khai thực hiện tốt các chính
sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh, thực
hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải
quyết nhanh gọn các thủ tục để nhà đầu tư có thể
tổ chức triển khai thực hiện các dự án với chi phí
thấp nhất và với thời gian nhanh nhất; hỗ trợ tối
đa cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng
mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư có
thể triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã
đề ra… Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thu hút

được một số dự án lớn trong lĩnh vực thương mại
dịch vụ, hoạt động có hiệu quả. các doanh
nghiệp trong huyện đã phát động và đẩy mạnh
các phong trào thi đua trong lao động sản xuất,
đầu tư công nghệ mới, áp dụng sáng kiến, đề tài,
dự án cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng
đồng doanh nghiệp. 

Sẵn sàng cho bứt phá mới
Theo Quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch

chung thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đến
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, mỹ Lộc sẽ
phát triển trở thành một phần quan trọng của
thành phố Nam Định. Để làm được điều này, thời
gian tới, mỹ Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với các sở,
ban, ngành của tỉnh tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến
khích, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương
mại, dịch vụ phát triển. Huyện cũng sẽ phối hợp
tốt với các sở, ngành của tỉnh, nhà đầu tư trong
thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, triển
khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp mỹ Thuận,
cụm công nghiệp mỹ Tân, sớm thu hút các nhà
đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Điều chỉnh quy hoạch
nông thôn mới các xã, thị trấn đảm bảo sự phù
hợp, đồng bộ giữa các quy hoạch trên địa bàn các
xã với các quy hoạch khác của huyện, của tỉnh.
Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi
cho các thành phần kinh tế đầu tư mới, nâng cấp
các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại,
dịch vụ theo hướng hiện đại.

Theo chủ tịch uBND huyện mỹ Lộc Phạm
Văn Long, tương lai kinh tế mỹ Lộc sẽ chuyển
dịch theo hướng: Thương mại, dịch vụ, công
nghiệp. Để chuẩn bị những nền tảng, huyện sẽ
chú trọng vào công tác quy hoạch, trong đó ưu
tiên nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng,
các khu di tích lịch sử văn hóa và coi trọng phát
triển các loại hình dịch vụ.

Bên cạnh đó, để góp phần cải thiện môi
trường kinh doanh chung của tỉnh, mỹ Lộc
cũng sẽ tạo điều kiện mọi mặt cho các
doanh nghiệp trong và ngoài nước sớm đi
vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả cao,
nhất là các doanh nghiệp, dự án công nghệ
cao, ít ô nhiễm môi trường. 

mỹ Lộc cũng sẽ định kỳ tổ chức hội nghị
gặp mặt, đối thoại công khai với cộng đồng
doanh nghiệp trên địa bàn huyện để trực
tiếp lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp, đồng hành
cùng với doanh nghiệp, nâng cao tính năng
động của các doanh nghiệp trên địa bàn.n

huyệN mỹ LộC 

Tập trung khai thác vị thế “cửa ngõ”
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Sự phát triển của kết
cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội, đặc biệt là hạ

tầng giao thông trong
những năm qua đã
tạo cho mỹ Lộc có
nhiều thuận lợi để

thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Nắm
bắt thời cơ, huyện đã

thực hiện nhiều
hướng đi, giải pháp

để khơi dậy lợi thế và
trở thành vùng cửa
ngõ năng động của

tỉnh Nam Định. 

hà hoài ngô



www.vccinews.com  39

c
ùng với sự quan tâm của tỉnh,
huyện Ý Yên đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo phát triển kết cấu hạ
tầng, góp phần đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội và đã đạt

được những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã
hội trong năm 2019 phát triển ổn định, đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân được
cải thiện. Huyện Ý Yên đã được Thủ tướng
chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông
thôn mới (NTm) năm 2018 hoàn thành mục
tiêu xây dựng NTm giai đoạn 2016-2020.

Chú trọng công tác quy hoạch
Theo ông Nguyễn Tuấn Song, chủ tịch

uBND huyện Ý Yên, trên cơ sở phát huy
tiềm năng và lợi thế so sánh của địa
phương, Huyện ủy - HĐND - uBND
huyện Ý Yên tập trung chỉ đạo các cấp,
các ngành, ưu tiên tập trung phát triển
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp (cN-TTcN) và quy hoạch sản
xuất tại các làng nghề theo hướng tập
trung. Theo đó, huyện ưu tiên quy
hoạch quỹ đất để phát triển sản xuất
cN-TTcN ở 4 làng nghề gồm: Đúc đồng
Tống Xá, Đồ gỗ La Xuyên, Hàng thủ công
mỹ nghệ cát Đằng và may Vĩnh Trị. 

Bên cạnh đó, Ý Yên cũng chú trọng quy
hoạch các Khu công nghiệp (KcN), cụm công nghiệp
(ccN), điểm công nghiệp, các khu dịch vụ kinh doanh
thương mại để thúc đẩy phát triển sản xuất cN-TTcN trên
địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã có quy hoạch 2 KcN là
Hồng Tiến, Trung Thành và 10 ccN đã được các cấp phê
duyệt; trong đó có 3 ccN đã được lấp đầy và đang hoạt động
ổn định (Thị trấn Lâm, xã Yên Xá, xã Yên Ninh), đồng thời
triển khai dự án đầu tư xây dựng ccN Yên Dương với quy
mô 50 ha, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt
bằng (GPmB) và đang thi công hoàn thiện cơ sở hạ tầng…

Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng,
minh bạch, huyện đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư có
tiềm lực đến với huyện. Đến nay, đã có 50 dự án đầu tư trên
địa bàn huyện trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp
(hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may), nông nghiệp, thương
mại và dịch vụ, bao gồm: 47 dự án được uBND tỉnh chấp
thuận phê duyệt chủ trương đầu tư và 3 dự án đầu tư nước
ngoài đi vào hoạt động với số vốn trên 200 tỷ đồng, giải
quyết việc làm khoảng 3.000 lao động.

Huyện cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, uBND các xã,
thị trấn tập trung cho công tác GPmB, tạo mặt bằng sạch,
hỗ trợ các nhà đầu tư; công khai quy hoạch và kế hoạch sử
dụng đất đai, quy hoạch hạ tầng giao thông, quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

thúc đẩy tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp
chủ tịch uBND huyện Nguyễn Tuấn Song cho

biết thêm, trong năm 2020, Ý Yên đặt mục tiêu tập
trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTm nâng cao; thôn,
xóm thực hiện tiêu chí NTm kiểu mẫu; tiếp tục chỉ đạo
thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. một số chỉ
tiêu cụ thể như sau: GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng 8-
9%; cơ cấu kinh tế nông - lâm, thủy sản chiếm 17,8%,
cN-TTcN, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 82,2%;
giá trị sản xuất nông - lâm, thủy sản tăng 2,5%; giá trị sản
xuất cN - TTcN tăng 10%; giá trị sản xuất thương mại -
dịch vụ tăng 13%; giá trị xuất khẩu đạt 50 triệu uSD; thu
ngân sách trên địa bàn đạt 348 tỷ đồng trở lên….

Để hoàn thành các mục tiêu này, trong thời gian tới, Ý
Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp; thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ trong nông nghiệp theo
hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tỷ trọng giá trị
ngành chăn nuôi và thủy sản trong tổng giá trị sản xuất
của ngành nông nghiệp. Phát huy vai trò của Hội doanh
nhân huyện trong việc định hướng phát triển doanh
nghiệp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...
Huyện cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao
năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút mạnh mẽ vốn đầu
tư, khai thác mọi nguồn lực của địa phương để thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. n

huyệN Ý yêN

Tạo sức hút đầu tư mạnh mẽ

Là huyện nằm
ở phía Tây Nam

của tỉnh Nam Định, Ý
Yên có rất nhiều điều
kiện thuận lợi để phát

triển kinh tế. 

ngô hà



N
ăm 2019, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND,
uBND, kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và
có bước phát triển, thực hiện đạt và vượt 9/12 chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Đặng Ngọc
cường - chủ tịch uBND huyện Xuân Trường,

nhằm phát huy mũi nhọn của vùng đất đa nghề, trong nhiệm kỳ
2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết
chuyên đề số 27-NQ/Hu, ngày 3/6/2016 về tiếp tục đẩy mạnh phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; coi đây là khâu đột phá
chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và
những năm tiếp theo. Xuân Trường đã có nhiều giải pháp khuyến
khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển; vừa chú
trọng các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh như: dệt may, cơ khí chế
tạo… vừa từng bước ưu tiên thu hút những ngành nghề có hàm
lượng trí tuệ cao, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo
ra các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn. 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Xuân Trường là
huyện trọng điểm lúa của tỉnh Nam Định. cùng với việc đẩy

mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện xây dựng
nhiều cánh đồng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa.
Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới
kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Tại Hội nghị toàn quốc
tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nhân dân và
cán bộ huyện Xuân Trường vinh dự được chủ tịch nước trao
tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua
“cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ngoài phát huy lợi thế về nông nghiệp, huyện Xuân
Trường cũng khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp hiện có;
mở rộng cụm công nghiệp trung tâm huyện, cụm công
nghiệp Xuân Tiến; đề nghị uBND tỉnh phê duyệt quy hoạch
cụm công nghiệp dịch vụ thương mại tổng hợp chân cầu Lạc
Quần; xây dựng các điểm công nghiệp tại các xã có khả năng
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 

Luôn tôn vinh và khẳng định vai trò, vị trí của doanh
nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện
luôn chú trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông
thoáng, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa
bàn. Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông đạt 100% trong toàn huyện.
Huyện đã công khai minh bạch các thủ tục đầu tư, tiếp cận đất
đai, cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của huyện... bảo
đảm cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận. n

huyệN XuâN TrườNg

Vùng đất đa nghề
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Năm 2020, Xuân Trường phấn đấu đạt
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo
giá so sánh 2010) đạt 10,99%. Cơ cấu
giá trị sản xuất: Nông nghiệp - Thủy
sản: 11,59%; Công nghiệp - Xây dựng:
62,52%; Thương mại - Dịch vụ: 25,89%;
tạo việc làm mới cho 3.150 lao động

Xuân Trường là huyện nằm phía đông bắc
tỉnh Nam Định. Phát huy nội lực, đoàn kết,
sáng tạo để thúc đẩy kinh tế - xã hội dựa trên
nền tảng công nghiệp, nông nghiệp chất lượng
cao trở thành mục tiêu chiến lược mà Xuân
Trường đã và đang thực hiện hiệu quả.

ngô Đồng
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H
iện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 7.655
doanh nghiệp và 667 chi nhánh, văn phòng đại
diện đăng ký thành lập, điều đó đã tạo nên nhu
cầu về nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực
qua đào tạo không ngừng tăng cao. Đây cũng

chính là điều kiện vô cùng thuận lợi để các trường trong hệ
thống giáo dục nghề nghiệp phát triển công tác đào tạo. Với
34 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bình quân hàng năm đã đào
tạo nghề cho trên 30 nghìn người ở 3 cấp trình độ (cao đẳng,
trung cấp, sơ cấp); tỷ lệ lao động qua đào tạo mỗi năm tăng
bình quân 15%. chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên;
tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. 

Do có sự chồng chéo, trùng lặp nghề nghiệp trong quá trình
đào tạo trên địa bàn tỉnh, ngày 15/10/2019, Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1488/QĐ-
BLĐTBXH về việc sáp nhập 06 trường trung cấp (Trung cấp
nghề Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Nam Định, Trung cấp
Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định, Trung cấp cơ điện
Nam Định, Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Truyền thống
Nam Định, Trung cấp công nghệ và Truyền thông Nam Định,
Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam Định) và Trường
cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định thành Trường cao
đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định. Ngày 27/12/2019,
uBND tỉnh Nam Định đã tổ
chức Hội nghị công bố
Quyết định thành lập
Trường cao đẳng Kinh tế và
công nghệ Nam Định với 8
phòng chức năng, 8 khoa và
3 trung tâm trực thuộc, 304
cán bộ, giảng viên và 2.356
học sinh, sinh viên.

chỉ trong một thời gian
ngắn kể từ khi chính thức đi
vào hoạt động từ ngày
01/01/2020, dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của uBND

tỉnh Nam Định, Trường đã tiến hành kiện toàn bộ máy và các
phòng, khoa. Bám sát vào nhu cầu phát triển cũng như định
hướng thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định, Nhà trường đã xây
dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, đồng thời nâng cao chất
lượng đào tạo gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp. Hiện
nay, Nhà trường đào tạo 11 nghề trình độ cao đẳng, 30 nghề
trình độ trung cấp và 36 nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề
ngắn hạn dưới 3 tháng. Trong các nghề Trường đào tạo, có
một nghề cấp độ quốc tế là nghề Hàn; cấp độ khu vực ASEAN
có 02 nghề là công nghệ ô tô và điện công nghiệp; cấp độ quốc
gia là 15 ngành/nghề gồm: Xây dựng và hoàn thiện công trình
thuỷ lợi, quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, kỹ thuật máy
lạnh và điều hoà không khí, điện tử công nghiệp, may thời
trang, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, điện tử dân dụng,
công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ, chăn nuôi - thú y, nuôi trồng
thủy sản, đúc dát đồng mỹ nghệ, gia công thiết kế sản phẩm
mộc, hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật chế biến
món ăn. Học sinh, sinh viên ngoài thời gian học tập tại
Trường còn được tham gia thực tập sản xuất tại doanh nghiệp.
Điều đó không chỉ giúp rèn luyện tính kỷ luật mà còn giúp các
em nâng cao tay nghề, dễ dàng thích ứng với môi trường công
việc sau khi ra trường. Tỷ lệ học sinh, sinh viên của Nhà
trường có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 100%. 

Trong thời gian tiếp theo, Nhà trường cũng xác định việc kết
nối với các doanh nghiệp trong
quá trình đào tạo là nhiệm vụ
quan trọng. Điều này không chỉ
giúp chất lượng đào tạo tăng lên
mà cũng mở ra nhiều sự lựa chọn
và cơ hội nghề nghiệp cho học
sinh, sinh viên. 

Bên cạnh đó, công tác nghiên
cứu khoa học (NcKH) không
ngừng được đẩy mạnh, góp phần
tích cực vào việc nâng cao trình độ
chuyên môn của đội ngũ giáo

TrườNg Cao ĐẳNg KiNh Tế và CôNg Nghệ Nam ĐịNh

ĐÀO tạO nGhỀ G n VỚi GiẢi QuyÊt ViỆc LÀm

Trường cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định là
cơ sở đào tạo công lập đa ngành, đa cấp học. Nơi đây
còn là cơ sở nghiên cứu, triển khai tiến bộ khoa học
công nghệ phục vụ quản lý sản xuất, kinh doanh và
góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng, khu vực phía
Nam đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung.

ngô hà

Cùng đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, phóng viên tới thăm một trong những cơ sở đào
tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam
Định đặt tại huyện Trực Ninh. Trao đổi với đoàn công
tác, học sinh Đặng Văn Nhật Anh cho biết: Sau khi tốt
nghiệp trung học cơ sở, em đã quyết định học nghề. Được
nghe bạn bè giới thiệu em đã vào theo học ở khoa động cơ
máy nổ được hơn một năm nay. Trong thời gian theo học
tại Trường, em được các thầy cô giảng dạy tận tình cả lý
thuyết lẫn thực hành rất dễ hiểu. Em sẽ cùng các bạn
chăm chỉ học tập và đóng góp tích cực khi ra trường để
không phụ lòng các thầy cô. (xem tiếp T.67)



Ông có thể cho biết công tác xây dựng cũng như thu
hút đầu tư vào các KCN của Nam Định cho đến nay đạt
kết quả như thế nào?

Với bề dày hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay
Nam Định có 9 KcN được Thủ tướng chính phủ phê duyệt
đưa vào quy hoạch phát triển các KcN ở Việt Nam với tổng
diện tích 2.082 ha. Trong đó có 4 KcN được thành lập là: Hòa
Xá, Bảo minh, mỹ Trung và KcN dệt may Rạng Đông với
1.110,15 ha và KcN mỹ Thuận đang chờ xin quyết định chủ
trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ.

cụ thể, KcN Hòa Xá thành lập năm 2003, diện tích quy hoạch
(sau khi điều chỉnh) là 285,37 ha. Tổng mức đầu tư 472,3 tỷ đồng, từ
nguồn ngân sách nhà nước. Đến nay, các hạng mạng hạ tầng cơ bản
được hoàn thiện, hệ thống xử lý nước thải công suất 4.500
m3/ngày.đêm hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy của KcN đạt 100%.

KcN Bảo minh thành lập năm 2007, diện tích quy hoạch là
154,5 ha. Đến nay, hệ thống đường giao thông, cấp nước, cấp
điện, thoát nước, hệ thống hạ tầng nhà ở công nhân... cơ bản đã
xây dựng hoàn chỉnh, khá hiện đại, đồng bộ. Lũy kế đến nay,
tổng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KcN Bảo minh là 907 tỷ
đồng (từ nguồn vốn tư nhân), bằng 113% vốn đăng ký; bên cạnh
đó công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phục vụ cho KcN
cũng được đầu tư với số vốn thực hiện là 119 tỷ đồng.

Đối với KcN mỹ Trung, năm 2019, BQL các KcN đã phối
hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục tham
mưu cho uBND tỉnh và bộ ngành Trung ương phương án xử
lý KcN mỹ Trung. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn
bản số 9471/BGTVT-QLDN ngày 07/10/2019 về việc kiến
nghị Thủ tướng chính phủ cho phép VFc sẽ thực hiện thu
hồi tài sản và bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các KcN cũng đã có báo cáo uBND tỉnh về
phương án xử lý KcN mỹ Trung của VFc. 

Để phục vụ DN và người lao động trong KcN được thuận lợi,
đảm bảo an toàn, uBND tỉnh đã giao BQL các KcN làm chủ đầu tư
xây dựng dự án tuyến đường gom, đường vào KcN mỹ Trung từ
nguồn vốn ngân sách. Đến nay, công trình tuyến đường gom KcN
mỹ Trung (giai đoạn I) đã thi công theo đúng tiến độ đề ra, đang
trong quá trình bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

Riêng đối với KcN Dệt may Rạng Đông, được khởi công năm
2017, đến nay, chủ đầu tư đã tập trung thi công san lấp mặt bằng với
tổng diện tích khoảng 150 ha và các hạng mục hạ tầng giao thông,
thoát nước mưa, điện chiếu sáng, cây xanh... Lũy kế đến nay, tổng
giá trị vốn đầu tư thực hiện đạt 1.000 tỷ đồng (đạt 38% vốn đầu tư
giai đoạn I). KcN đã có nhà đầu tư joyful Wonder Limited đăng ký
đầu tư 203 triệu uSD và nhiều nhà đầu tư khác đã ký hợp đồng
nguyên tắc để đầu tư xây dựng nhà máy trong KcN. Đây là tín hiệu
rất tích cực đối với việc thu hút đầu tư, đặc biệt từ nguồn vốn FDI
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2019, kết quả thu hút đầu tư thứ cấp vào các KcN được cụ
thể: cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án mới với
tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 180,58 tỷ đồng và 208,68 triệu
uSD. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 dự án,
trong đó có 3 dự án tăng vốn với 702,78 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn đầu tư năm 2019 trong các KcN của tỉnh
(đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn) là 883,36 tỷ đồng và 208,68
triệu uSD (tương đương 247 triệu uSD, tăng 118% so với năm 2018
và vượt 66% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019).

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các KCN, tỉnh tập
trung vào những giải pháp nào, thưa ông?
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BaN QuảN LÝ CáC Khu CôNg Nghiệp TỉNh Nam ĐịNh

TăNg sức HúT Đầu Tư

POTENTIAL - NAM DINH PROVINCE

“Đối với tỉnh Nam Định,
việc đầu tư, phát triển các

khu công nghiệp (KcN)
được xác định là nhiệm vụ

hết sức quan trọng trong
thời gian qua và bước đầu

cơ bản đáp ứng yêu cầu
hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp
(DN) trong KcN”, đó là

chia sẻ của ông trần
minh Hoan, Trưởng Ban

quản lý (BQL) các KcN
tỉnh Nam Định trong cuộc

trao đổi với phóng viên
Vietnam Business Forum.

Ngô Hà thực hiện.



Thời gian qua, uBND
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan
chức năng nghiên cứu, rà
soát các quy trình, thủ tục
hành chính (TTHc) nhằm
tạo môi trường đầu tư thuận
lợi, minh bạch. uBND tỉnh
cũng kịp thời ban hành các
quy định về hoạt động đầu
tư nhằm góp phần đẩy
mạnh công tác cải cách hành
chính tại các cơ quan quản
lý nhà nước; đẩy nhanh tiến
độ triển khai các dự án; kịp
thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc của nhà đầu tư;
đồng thời chấm dứt những
dự án chỉ đăng ký nhưng
không triển khai, tạo điều
kiện cho các nhà đầu tư có
đủ năng lực, kinh nghiệm
thực hiện dự án.

cùng với những giải
pháp chung của uBND
tỉnh, về phía BQL các
KcN cũng có những giải

pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ DN
phát triển. BQL đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHc;
chủ động hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để DN được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các TTHc sau cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp tục đồng hành, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các
DN, từ đó tạo dựng lòng tin của DN về môi trường đầu tư của
tỉnh, góp phần lan tỏa đến các DN, nhà đầu tư khác đến đầu tư,
sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Ông có thể cho biết mục tiêu, định hướng phát triển và thu
hút đầu tư năm 2020?

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được đồng thời phát
triển có hiệu quả các KcN của tỉnh, BQL các KcN đã tham mưu cho
uBND tỉnh mục tiêu, định hướng chiến lược để phát triển và thu hút
nhà đầu tư trong KcN, trọng tâm vào những nội dung cơ bản sau:

một là, tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHc, rút ngắn thời gian
thực hiện; thực hiện công khai minh bạch thông tin, nghiên cứu triển
khai áp dụng giải quyết TTHc trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo
thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, DN và nhân dân.

Hai là, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về đạo
đức công vụ theo tinh thần phục vụ nhà đầu tư, không sách nhiễu,
gây phiền hà làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Ba là, hoàn thiện hệ thống hạ tầng còn dở dang của KcN mỹ
Trung, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư KcN Dệt may Rạng Đông đẩy
nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng KcN.

Bốn là, tham mưu cho uBND tỉnh triển khai xây dựng KcN mỹ
Thuận, đây là KcN có vị trí rất thuận lợi trong việc kết nối giao
thông, có cơ hội lớn để đón các nhà đầu tư có tiềm năng với các dự án
lớn, công nghệ hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao.

Phấn đấu năm 2020 thu hút vốn đầu tư vào các KcN đạt khoảng
200 triệu uSD; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt
25.570 tỷ đồng, tăng 16,5% so năm 2019; giá trị hàng hóa xuất khẩu
đạt 870 triệu uSD, tăng 17.5% so năm 2019. Tạo thêm việc làm ổn
định cho khoảng từ 1.500 - 2.500 lao động; nộp thuế vào ngân sách
nhà nước ước đạt 470 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

trân trọng cảm ơn ông!
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Could you tell us about your development and
investment attraction to date?

After more than 15 years of development, Nam Dinh
now has nine industrial parks, covering 2,082 ha, approved to
be added to the Vietnam Industrial Park Development Plan
by the Prime minister. Four industrial parks were established,
namely Hoa Xa, Bao minh, my Trung and AuRoRA Textile
Industrial Park, covering a total of 1,110.15 ha. my Thuan
Industrial Park is waiting for the Prime minister's decision.

Specifically, 285.37-ha Hoa Xa Industrial Park,
established in 2003, cost VND472.3 billion of investment
capital, funded by the State budget. up to now, the basic
infrastructure system has been completed, with a wastewater
treatment system having a daily capacity of 4,500 cubic
meters. The occupancy rate has reached 100%.

The 154.5-ha Bao minh Industrial Park, founded in 2007,
has basically completed a modern, synchronous
infrastructure system, including internal traffic, water supply,
power grid, drainage and worker housing facilities. So far, the
infrastructure investment fund has reached VND907 billion
(from the private sector), equal to 113% of the registered
capital. Additionally, the park has spent VND119 billion on
worker accommodation and social housing facilities.

For my Trung Industrial Park, in 2019, the Nam Dinh
Industrial Parks Authority collaborated with relevant
departments and units to further consult the Provincial
People’s committee and central authorities on the plan to
deal with the park. The ministry of Transport issued
Document 9471/BGTVT-QLDN dated october 7, 2019,
proposing the Prime minister allow VFc to recover and
auction assets under the law. The Nam Dinh Industrial Parks
Authority also reported to the Provincial People’s committee
on VFc’s handling plan of my Trung Industrial Park.

Nam DiNh iNDusTriaL
parKs auThoriTy

Enhancing
Investment
Attraction
“For Nam Dinh province, investing
and developing industrial parks has
been defined as a very important task
in recent years and initially met
business and manufacturing
requirements of tenants,” said mr.
tran minh Hoan, Director of the
Nam Dinh Industrial Parks Authority,
in an interview given to Vietnam
Business Forum. Ngo Ha reports.
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To serve businesses and workers in the industrial park
smoothly and safely, the Provincial People’s committee has
assigned the authority to invest in building roads leading to my
Trung Industrial Park, using the State budget. up to now, the
road construction (Phase I) has been carried out as scheduled and
is expected to open for traffic soon.

Particularly for AuRoRA Textile Industrial Park,
commenced in 2017, the investor has leveled and constructed
about 150 ha and built transport, rainwater drainage and
lighting infrastructure and green spaces. So far, the total
disbursed investment value reached VND1,000 billion
(reaching 38% of the first phase investment fund). joyful
Wonder Limited has registered to invest uS$203 million into
the park while many other investors have signed in principle
contracts to invest in building factories here. This is a very
positive signal to draw investment, especially from FDI capital
for the local socioeconomic development.

In 2019, local industrial parks drew 13 new projects with a
total registered capital of about VND180.58 billion (uS$7.5
million) and uS$208.68 million and allowed 35 projects to
adjust their investment value, including three adding
VND702.78 billion of investment capital.

In total, in 2019, the registered investment fund aggregated
VND883.36 billion and uS$208.68 million (equivalent to
uS$247 million in combination), up 118% over 2018 and 66%
higher than the plan set for 2019.

How has the province improved investment flows
into industrial parks?

In the past time, the Provincial People's committee has
requested relevant agencies review administrative
procedures to create a favorable and transparent investment
environment. It has promptly issued investment regulations
to accelerate administrative reform at administrative
agencies, speed up project progress, timely solve hardships
against investors, and terminate idle projects.

In addition to solutions launched by the Provincial People’s
committee, for its part, the Nam Dinh Industrial Parks Authority
has also adopted specific solutions for better investment

attraction and business development support. The authority has
reviewed and simplified administrative procedures; proactively
facilitated enterprises to obtain investment registration
certificates and carry out administrative procedures after
obtaining investment registration certificates.

The authority has worked together with tenants to deal with
their emerging hardships to win trust in the local investment
environment and court others to locate projects in the province.

Would you tell us your development and investment
objectives in 2020?

To further achieve more positive results and effectively
develop local industrial parks, the Nam Dinh Industrial Parks
Authority has advised the Provincial People’s committee on
strategic goals and directions to develop and attract investors into
its industrial parks, focusing on the following basics:

First, further simplifying administrative procedures to
reduce the required time to handle them; transparently
disclosing information, researching the launch of online
administrative procedures of Level 3 and Level 4 in order to
facilitate investors, enterprises and people.

Second, promoting the responsibility of public employees
towards public service ethics to better serve investors,
prohibiting any harassment toward investors.

Third, completing the unfinished infrastructure system in my
Trung Industrial Park, further urging the developer of AuRoRA
Textile Industrial Park to accelerate infrastructure construction.

Fourth, advising the Provincial People’s committee to build
my Thuan Industrial Park, which has a very convenient access to
traffic network, has a great opportunity to draw potential
investors with large-scale modern projects.

In 2020, local industrial parks target to draw around
uS$200 million of new investment capital, generate industrial
production value of VND25,570 billion (16.5% more than in
2019), obtain the export value of uS$870 million (up 17.5%),
generate 1,500 - 2,500 new jobs, and pay VND470 billion to
the State coffers (up 17%).

thank you very much!
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“Hiệp hội nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định”.
Thực hiện đề án xây dựng Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị

và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh. Ngoài chức năng làm đầu mối
cung cấp thông tin quảng bá sản phẩm công nghệ, thiết bị và
hàng hóa, sàn giao dịch công nghệ còn có chức năng hỗ trợ
các thành viên trong việc ứng dụng thương mại điện tử, trao
đổi thông tin đối tác trên địa bàn tỉnh cũng như được mở rộng
trên toàn quốc. Tạo sự liên kết giữa nghiên cứu, ứng dụng các
kết quả KH&cN, thương mại hóa sản phẩm KH&cN; tạo môi
trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công
nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ứng dụng cNTT, xây dựng các quy trình ISo nhằm hiện
đại hóa nền hành chính công phục vụ các tổ chức, cá nhân và
DN. Sở KH&cN đã thực hiện 59 thủ tục hành chính tại Trung
tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh trong đó nhiều thủ tục
hành chính đạt mức độ 3 và 4. Sở đã thực hiện tốt duy trì, cải
tiến và chuyển đổi sang phiên bản HTQLcL theo TcVN ISo
9001:2015 phục vụ cho công tác quản lý chuyên môn.

Nam Định đang chú trọng thu hút các dự án đầu tư
công nghệ cao, ông có thể cho biết cụ thể hơn? 

Tỉnh Nam Định đẩy mạnh thu hút các dự án sản xuất,
kinh doanh các sản phẩm có hàm lượng KH&cN cao. Đối
với nông nghiệp, thu hút các dự án phát triển vùng lúa chất
lượng cao gắn với chế biến gạo; sản xuất lúa chất lượng cao,
an toàn bằng phương pháp hữu cơ; sản xuất hạt lai Fl,
nghiên cứu, du nhập, sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi
có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sản xuất, chế biến
trái cây ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn. Đối với công
nghiệp, thu hút các dự án sản xuất thiết bị âm thanh, nghe
nhìn, thiết bị thông tin liên lạc; thiết bị bán dẫn, máy tính và
thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị điều hòa không khí, sưởi
ấm; sản xuất vật liệu, panel pin mặt trời; vật liệu không
nung loại nhẹ; gạch không nung bê tông; sản xuất điện năng
lượng mặt trời nối lưới…Đối với cNTT, thu hút sản xuất
phần mềm ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; phục vụ
công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước. Lĩnh
vực y-dược thu hút dự án sản xuất dược phẩm công nghệ
cao; sản xuất mỹ phẩm công nghệ cao; sản xuất thiết bị y tế.

trân trọng cảm ơn ông!

(tiếp trang 22)
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Địa thế thuận lợi
Tọa lạc tại thị trấn Rạng Đông,

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định,
trong khuôn viên gần 14.000 ha đã được
đề xuất để hình thành Khu kinh tế Ninh
cơ, Aurora IP sở hữu địa thế thuận lợi
kết nối với các cảng và sân bay lớn như
cảng Hải Thịnh (cách 10 km); cảng Hải
Phòng (140 km), cảng biển nước sâu cái
Lân (200 km); Sân bay Nội Bài - Hà Nội
(150 km), Sân bay cát Bi - Hải Phòng
(145 km). Ngoài ra, Aurora IP còn có lợi
thế vượt trội để phát triển hệ thống giao
thông và logistics đường thủy khi nằm
ngay tại khu vực cửa biển giữa Sông
Ninh cơ và Sông Đáy, nơi hai con sông
này đổ ra Vịnh Bắc Bộ. 

Song song với đó, Nam Định đang gấp
rút hoàn thiện dự án cầu Thịnh Long và
dự án đường nối từ cây cầu này tới Aurora
IP cũng như thúc đẩy tiến độ của một loạt
các dự án vĩ mô dự kiến hoàn thiện vào
năm 2021 như tuyến cao tốc kết nối cầu
Thịnh Long với nút giao cao Bồ (Ninh
Bình), đường cao tốc ven biển cT.09 nối
liền Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình –
Hải Phòng – Quảng Ninh, đường kinh tế
ven biển để hỗ trợ thu hút đầu tư tại
Aurora IP và phục vụ sự phát triển của

thành phố Rạng Đông, thành phố thứ 2
của tỉnh Nam Định.

thu hút đầu tư lĩnh vực dệt may,
đặc biệt ưu tiên dệt - nhuộm

Với mục tiêu củng cố và phát triển bền
vững ngành dệt may Việt Nam, góp phần
thúc đẩy kinh tế địa phương và quốc gia,
Aurora IP đặt mục tiêu thu hút đầu tư sản
xuất 1 tỷ mét vải trong Giai đoạn 1 (với
diện tích 519,6 ha) và nâng sản lượng vải
lên 1,5 tỷ mét trong Giai đoạn 2 (diện tích
850 ha) và hình thành đô thị thương mại,
dịch vụ dệt - may - thời trang hiện đại ở
Giai đoạn 3 (diện tích 675 ha).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong
Giai đoạn 1, Aurora IP tập trung thu hút
các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh
nghiệp FDI lớn đến từ nhiều quốc gia trên
thế giới, ưu tiên trong lĩnh vực dệt
nhuộm, có sử dụng công nghệ cao; đồng
thời khuyến khích đẩy mạnh hợp tác liên
doanh liên kết với các doanh nghiệp Việt,
dựa trên những lợi thế về pháp lý và cơ sở
hạ tầng hoàn toàn phù hợp để phục vụ
lĩnh vực dệt – nhuộm.

Aurora IP được quy hoạch và đầu tư
hệ thống nước cấp khai thác nguồn
nước mặt từ sông Đáy với tổng công

KCN DệT may rạNg ĐôNg - aurora ip

Nơi hiện thực hóa ý tưởng 
của nhà đầu tư

Với tổng diện tích hơn
2.000 ha, Khu công

nghiệp Dệt may Rạng
Đông - Aurora IP được

định hướng phát triển
trở thành trung tâm sản

xuất, thương mại, dịch
vụ về dệt may và thời

trang hàng đầu tại khu
vực miền Bắc Việt Nam.
Với địa thế thuận lợi, hạ

tầng hoàn thiện và cơ
chế ưu đãi, Aurora IP
hứa hẹn sẽ trở thành

điểm đến lý tưởng cho
các nhà đầu tư.
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suất 170.000 m3/ ngày đêm cùng với nhà máy xử
lý nước thải với tổng công suất 110.000 m3/ngày
đêm. Đây là tổng công suất nước cấp và xử lý nước
thải vào hàng lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, được
thiết kế chuyên biệt cho khu công nghiệp được
định hướng thu hút đầu tư lĩnh vực dệt–nhuộm
nhằm đảm bảo nhu cầu xây dựng, sản xuất và vận
hành của các nhà đầu tư thứ cấp tại khu công
nghiệp.

Cơ chế ưu đãi
Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng,

nhà đầu tư tại Aurora IP còn được hưởng chính
sách ưu đãi hấp dẫn về thuế thu nhập doanh
nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, đặc
biệt là các chính sách ưu đãi riêng dành cho doanh
nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo
Nghị định 111/2015/NĐ-cP ngày 03/11/2015 của
chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và
Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ
tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình
phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 2016 – 2025.

Ngoài ra, Aurora IP cam kết hỗ trợ miễn phí thủ
tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà
đầu tư thứ cấp và đồng hành cùng nhà đầu tư trong
suốt quá trình đầu tư, xây dựng, vận hành, phát triển
tại Aurora IP thông qua hệ thống dịch vụ một cửa.

Khu công nghiệp Xanh - Sạch - Bền vững
Nằm trong khu dự trữ sinh quyển châu thổ

sông Hồng đã được uNESco công nhận là khu dự
trữ sinh quyển thế giới, Aurora IP được định
hướng là khu công nghiệp Xanh - Sạch - Bền vững,
một quần thể sinh thái công nghiệp hài hòa. 

Kiên định với định hướng này, Aurora IP xây
dựng hệ thống kênh dài khoảng 17 km cùng hàng
rào cây xanh bao quanh khu công nghiệp thay vì bê
tông hóa tường bao như phần lớn các khu công
nghiệp hiện nay. Đồng thời, Aurora IP cũng
nghiêm túc đầu tư và triển khai hệ thống xử lý
nước thải với mục tiêu 75% nước thải sau xử lý có
thể được xoay vòng tái chế đồng thời hướng tới trở
thành mảnh đất của năng lượng tái tạo. 

Với những lợi thế vượt trội về địa thế, hạ tầng
và cơ chế, Aurora IP trở thành lựa chọn hàng đầu
của các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư tại Việt
Nam, làm hài lòng những nhà đầu tư khó tính
nhất. Nhờ vậy, cuối năm 2019 đầu năm 2020,
Aurora IP đã vượt lên nhiều khu công nghiệp khác
để trở thành lựa chọn của tổ hợp nhà đầu tư hàng
đầu Nhật Bản và Hongkong với dự án phát triển cơ
sở sản xuất vải trên diện tích 40 ha bên cạnh việc
thu hút được các nhà đầu tư với công nghệ tiên
tiến hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực dệt-nhuộm

Aurora IP đã, đang và sẽ nỗ lực không ngừng
để trở thành điểm đến đầu tư với dịch vụ, tiện ích
tốt nhất đồng thời là khu công nghiệp kiểu mẫu
phục vụ sự phát triển bền vững của ngành dệt may
nói riêng và của ngành công nghiệp sản xuất chế
tạo tại Việt Nam nói chung.n
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AUrorA IP
Where Investors’
Ideas Are Realized
covering over 2,000 ha, AuRoRA Textile
Industrial Park (Aurora IP) is designed to
become a leading manufacturing, trading and
service center for the garment, textile and
fashion industry in northern Vietnam. With
favorable location, complete infrastructure and
preferential mechanism, Aurora IP is expected
to be an ideal destination for investors.

ngo San 

F

Well-positioned
Located in Rang Dong town, Nghia Hung district, Nam Dinh

province, inside the nearly 14,000-ha proposed Ninh co
Economic Zone, Aurora IP has favorable access to major seaports
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and airports such as Hai Thinh Port (10 km), Hai Phong
Port (140 km), cai Lan Port (200 km), Noi Bai
International Airport in Hanoi city (150 km), cat Bi
Airport in Hai Phong city (145 km). In addition, Aurora IP
has an outstanding advantage to develop transport and
logistics systems as it lies between the estuaries of the Ninh
co River and Day River, which flow into the Tonkin Gulf.

Besides, Nam Dinh is urgently completing Thinh Long
Bridge and a road linking the bridge with Aurora IP and
speeding up various macro projects scheduled to be
completed in 2021, including an expressway linking Thinh
Long Bridge to the cao Bo Intersection (Ninh Binh
province); a coastal highway (cT.09) connecting Ninh
Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Phong and Quang Ninh; a
coastal economic road to support investment in Aurora IP
and facilitate the development of Rang Dong city, the
second city of Nam Dinh province.

priority for investment into textile and garment
sector, especially textile - dyeing

To strengthen and sustain the development of
Vietnam's textile and garment industry and contribute to
growing local and national economy, Aurora IP aims to
attract investors to produce one billion square meters of
fabric in Phase 1 (covering 519.6 ha) and increase the
fabric output to 1.5 billion square meters in Phase 2
(covering 850 ha) and form a modern trade, textile -
fashion service urban area in Phase 3 (covering 675 ha).

To realize this goal, in Phase 1, Aurora IP focuses on
attracting secondary investors, large foreign companies from
other countries around the world, with priority given to high-
tech textile and dyeing, while encouraging domestic-foreign
joint ventures based on legal advantages and infrastructure
completely suitable for the textile and dyeing field.

Aurora IP is planned to have a water supply system that
taps surface water from the Day River with a daily capacity of
170,000 cubic meters a day and a wastewater treatment plant
with a daily capacity of 110,000 cubic meters. This is among
the largest water supply and wastewater treatment facilities in
Vietnam today, specifically designed for the textile-dyeing
industry, to ensure the construction, manufacturing and
operation of tenants in the industrial park.

preferential mechanism
In addition to advantages of a convenient location and

a good infrastructure system, tenants at Aurora IP are
entitled to appealing incentive policies on corporate income
tax, import tax, value added tax, especially specific
incentive policies for producers of supporting industrial
products under the Government's Decree 111/2015/ND-cP
dated November 3, 2015 on developing supporting
industries and the Prime minister’s Decision 68/QD-TTg,
dated january 18, 2017, that approved the supporting
industry development program from 2016 to 2025.

In addition, Aurora IP is committed to providing free
support for procedures to obtain investment registration

certificates and business registration certificates for
tenants and work closely with them during the
development of their projects at Aurora IP through a
single-window service system.

Green - clean - sustainable industrial park
Situated in the Red River Delta recognized by

uNESco as a world biosphere reserve, Aurora IP is
oriented to be a green - clean - sustainable industrial
park and a well-balanced industrial ecological
community.

consistent with this orientation, Aurora IP has built a
17-km canal system together with green fences
surrounding the industrial park instead of concrete walls
like most other industrial parks. At the same time, Aurora
IP also has built a wastewater treatment system from
which 75% of treated wastewater can be recycled to turn
the park into a hub of renewable energy.

With outstanding advantages of location, infrastructure
and incentives, Aurora IP has become the first choice of
investors when they decide to invest in Vietnam as it can
please the most demanding investors. In late 2019 and early
2020, Aurora IP surpassed many other industrial parks to
become the choice of a fabric manufacturing consortium of
japanese and Hong Kong investors, which registered to hire
40 ha, and many other investors with cutting-edge garment
and textile technology.

Aurora IP has been constantly striving to become
an investment destination with the best services and
utilities and a model industrial park for the
sustainable development of the garment and textile
industry in particular and the manufacturing industry
in Vietnam in general.n



tạo dựng môi trường kinh doanh bền vững
cho NĐt

Năm 2020 đánh dấu tròn 10 năm KcN Bảo minh
chính thức đi vào hoạt động. Vượt qua những khó khăn,
thách thức, tính đến thời điểm này KcN Bảo minh đã thu
hút được 100% diện tích với 14 dự án trong và ngoài nước
(2 dự án trong nước có tổng vốn đăng ký 1800 tỷ đồng và
12 dự án FDI có tổng số vốn gần 434 triệu uSD). KcN đã
thu hút khoảng 12.000 lao động tập trung với mức thu
nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng. 

KcN Bảo minh với sứ mệnh tạo ra môi trường đầu tư
thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) đã nỗ lực kiến tạo
hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, cùng đội ngũ quản
lý chuyên nghiệp để đồng hành và phát triển cùng khách
hàng. Đặc biệt, yếu tố môi trường tại các KcN được công
ty chú trọng. công ty đã xây dựng nhà máy xử lý nước
thải công nghệ tiên tiến có công suất 7.000m3/ngày đêm,
đảm bảo nước thải đạt loại A QcVN 40:2011/BTNmT
trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh việc phát huy những lợi thế sẵn có như vị trí đắc
địa, hạ tầng hoàn thiện, địa chất tốt, giá thuê đất thấp, lực
lượng lao động dồi dào, ưu đãi đầu tư hấp dẫn… chủ đầu tư
còn luôn nỗ lực hết mình trong vai trò một người bạn đồng
hành tin cậy. Theo đó, Bảo minh luôn sát cánh, tạo mọi điều
kiện tốt nhất để hỗ trợ hiệu quả cho tất cả các DN đầu tư vào
KcN trong suốt quá trình từ khi hình thành đến khi đưa dự
án đi vào hoạt động; hỗ trợ NĐT thực hiện thủ tục đầu tư, xin
giấy chứng nhận đầu tư, thành lập DN, giấy phép xây dựng…
trong thời gian ngắn nhất. các NĐT trong khu còn được
hưởng tiến độ thanh toán linh hoạt với giá thuê đất cạnh
tranh, góp phần tạo ra môi trường sản xuất bền vững, lâu dài.

Với sự tín nhiệm của khách hàng cùng hiệu quả khai thác
tại các dự án, thương hiệu Bảo minh đã được khẳng định từ cả
hai yếu tố chất và lượng trong thu hút dòng vốn đầu tư về với
tỉnh Nam Định. Sản phẩm công nghiệp chủ lực của KcN Bảo

minh rất đa dạng về chủng loại và chủ yếu được xuất khẩu
trực tiếp sang các thị trường: mỹ, Eu, Hàn Quốc, Trung Quốc
như: vải, sợi, quần áo may sẵn các loại; đồ gỗ nội thất; dây dẫn
điện phục vụ lắp ráp ô tô, xe gắn máy... một số DN sản xuất,
kinh doanh hiệu quả như: công ty cP Lâm sản Nam Định;
công ty TNHH Padmac Việt Nam; công ty TNHH Hệ thống
dây dẫn Sumi Việt Nam; công ty cP Sợi dệt nhuộm Yulun…

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, nhiều NĐT trong và ngoài
nước nhận định KcN Bảo minh là điểm đến đầy tiềm năng tại
thị trường bất động sản công nghiệp Nam Định. 

Nắm bắt cơ hội – đón sóng đầu tư mới
Tiếp nối thành công của KcN Bảo minh giai đoạn đầu,

để đáp ứng nhu cầu đầu tư và mở rộng sản xuất ngày càng
tăng cao của các DN đồng thời góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế chung, công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KcN
Bảo minh đang xúc tiến đầu tư mở rộng thêm 50 ha, nâng
tổng diện tích KcN Bảo minh lên 215 ha. Hiện chủ đầu tư
đang chuẩn bị các điều kiện để đón NĐT đến đầu tư xây
dựng nhà máy cho giai đoạn 2 của dự án.

KcN Bảo minh giai đoạn 2 kế thừa và phát triển trên cơ sở
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CôNg Ty Cổ phầN Đầu Tư 
hạ TầNg KCN Bảo miNh 

Khẳng định thương hiệu 
từ những giá trị thật

ENTERPRISE

Với việc thu hút thành công nhiều dự án lớn,
quy mô từ các nhà đầu tư (NĐT) trong và
ngoài nước, 10 năm qua, Khu công nghiệp
(KcN) Bảo minh đang dần khẳng định vị thế
và thương hiệu của mình trong lĩnh vực phát
triển KcN. Hiện công ty cổ phần Đầu tư hạ
tầng KcN Bảo minh đang đẩy mạnh thu hút
đầu tư vào KcN Bảo minh mở rộng.

ông Nguyễn Văn Kiểm, 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh



giai đoạn 1 đã hình thành, tạo thành một không gian
đồng bộ về hạ tầng, công trình nhà máy, công trình dịch
vụ trong toàn khu; đảm bảo phục vụ tốt cho NĐT làm
việc, hoạt động sản xuất cũng như đảm bảo các dịch vụ
tiện ích đi kèm, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cộng thêm,
thu hút và đảm bảo điều kiện sống, làm việc của lực
lượng lao động, chuyên gia trong KcN.

KcN Bảo minh giai đoạn 2 sẵn sàng chào đón DN
đầu tư vào các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với
môi trường. Ngay từ thời điểm phát triển mở rộng KcN
Bảo minh, công ty đã vạch rõ chiến lược của mình đó là
đầu tư vào những dự án chất lượng sau khi đã nghiên
cứu thị trường một cách kỹ lưỡng. Theo đó, Bảo minh
luôn xác định rằng một dự án không phải cứ nằm trên
địa bàn tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí thuận lợi, môi
trường kinh doanh thông thoáng thì sẽ thu hút được các
DN đầu tư vào như kỳ vọng mà phụ thuộc rất nhiều vào
kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư trong
việc hỗ trợ NĐT tháo gỡ nút thắt về cơ sở pháp lý, đồng
thời cung cấp những thông tin thị trường tạo thuận lợi
cho NĐT. các ngành nghề tại KcN Bảo minh mở rộng
sẽ tập trung vào các lĩnh vực dệt may, nguyên phụ liệu
may mặc; ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực
phẩm và các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dược
phẩm… Đây đều là tiềm năng cũng như lợi thế rất lớn
của tỉnh Nam Định, ông Kiểm chia sẻ.

Từ những bước tiến ổn định, Bảo minh đề ra mục
tiêu phát triển năm 2020 và định hướng đến 2025 sẽ
trở thành DN mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạ
tầng KcN cho tỉnh Nam Định riêng và cả nước nói
chung, góp phần vào chủ trương chung của tỉnh
trong việc thu hút đầu tư. Nói về vấn đề này, ông
Nguyễn Văn Kiểm – Tổng Giám đốc công ty chia sẻ:
“Trong thời gian tới, Bảo minh sẽ tiếp tục mở rộng
tập trung hướng tới KcN Sạch - Xanh - Phát triển
bền vững - Thân thiện với môi trường; không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và hỗ trợ tối đa
khách hàng, NĐT; đồng thời tăng cường công tác xúc
tiến mời gọi thu hút các NĐT trong cũng như ngoài
nước theo hướng chọn lọc. mục tiêu của Bảo minh
không chỉ dừng lại ở thu hút hiệu quả nguồn vốn của
các NĐT mà còn luôn hướng tới sự cân bằng giữa thu
hút đầu tư với bảo vệ môi trường bền vững. chính vì
vậy, công ty luôn cân nhắc sàng lọc các dự án; ưu
tiên những dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử
dụng máy móc trang thiết bị hiện đại, thân thiện với
môi trường, tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà
nước về môi trường và luôn nêu cao trách nhiệm với
cộng đồng, với toàn xã hội…”

Ngoài sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ nhân
viên Bảo minh thì sự chỉ đạo, hỗ trợ xuyên suốt của
Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh và các sở ngành cũng là
động lực để Bảo minh hoàn thành tốt mục tiêu đề ra,
góp phần phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định nói
riêng và cả nước nói chung. Bảo minh đang nỗ lực
hết mình để tạo một môi trường đầu tư minh bạch,
hấp dẫn và thuận lợi nhất, cùng phương châm “đất
lành chim đậu”. Bảo minh sẽ không ngừng hoàn
thiện, đổi mới và phát triển, nâng tầm thương hiệu,
xứng đáng là “mảnh đất vàng” đối với các NĐT
trong nước và quốc tế.n
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Creating sustainable business and investment
environment

The year 2020 marks 10 years of operation by Bao minh
Industrial Park. overcoming all difficulties and challenges, the
park has leased out all rentable area to 14 domestic and foreign
projects (two domestic projects with VND1,800 billion of

Bao miNh iNDusTriaL parK
iNfrasTruCTure iNvesTmeNT
JoiNT sToCK CompaNy

True Values Make
Brand Name
Successfully attracting many sizable projects
from domestic and foreign investors, in the
past 10 years, Bao minh Industrial Park has
gradually affirmed its position and brand
name in industrial zone development. At
present, Bao minh Industrial Park
Infrastructure Investment joint Stock
company is stepping up investment flows
into the expanded Bao minh Industrial Park.

F

Vice State President Dang Thi Ngoc Thinh 
pays a working visit to Bao Minh Industrial Park in 2018
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investment capital and 12 FDI projects with nearly uS$434
million). It has generated jobs for 12,000 workers who are
paid an average of VND5.3 million per month.

Bao minh Industrial Park is designed to create a
favorable investment environment for businesses seeking to
build a complete synchronous technical infrastructure and
professional management team to support customers. In
particular focus are environmental factors in the industrial
park. It has built an advanced wastewater treatment plant
with a daily capacity of 7,000 cubic meters, ensuring treated
wastewater to meet Grade A QcVN 40:2011/BTNmT before
discharge into the environment.

In addition to promoting available advantages such as a
prime location, complete infrastructure, good ground, low
land rent, abundant labor force and attractive investment
incentives, the park is always trying its best to be a trusted
companion to investors. Accordingly, Bao minh always
works to create the best conditions to effectively support all
businesses investing in the industrial park when they carry
out investment procedures and operate their projects. They
will be assisted to fulfil investment formalities, investment
certificates, business establishment and construction
permits as quickly as possible. Local investors also enjoy a
flexible payment schedule with competitive land rents, thus
helping build a sustainable, long-term business
environment.

The name of Bao minh has been confirmed by both
quality and quantity of investment inflows to Nam Dinh
province. Principal industrial products in Bao minh
Industrial Park, including fabrics, yarns, garments,
furniture, electric wires, automobiles and motorbikes, are
mainly exported to the united States, the European union,
South Korea and china. Some well-performing tenants
include Nam Dinh Forestry joint Stock company, Padmac
Vietnam co., Ltd, Sumi Vietnam Wiring System co., Ltd,
and Yulun Dyed Textile joint Stock company.

With many outstanding advantages, many domestic and
foreign investors consider Bao minh Industrial Park a high
potential destination in the Nam Dinh industrial real estate
market.

Grasping the opportunity to catch new
investment waves

Following the success of Bao minh Industrial Park in the
early stages, to meet the increasing demand of enterprises
and promote local economic development, Bao minh
Industrial Park Infrastructure Investment joint Stock
company is seeking to expand the industrial park by 50 ha
to bring the total area to 215 ha. currently, the investor is
preparing to welcome tenants to build their factories here.

The second phase of Bao minh Industrial Park is
inherited and developed on the basis of the first phase,
which formed and created synchronous infrastructure,
factory buildings and service utilities across the area. It
ensures good services for tenants to operate well, provides
value-added services and utilities, and ensures good working
and living conditions for workers.

The second phase of Bao minh Industrial Park is ready
to welcome secondary investors to invest in clean,
environmentally friendly industries. Right from the time of
expansion, Bao minh Industrial Park Infrastructure

Investment joint Stock company clearly outlined its
investment attraction strategy aimed for quality projects.
The company understands that projects draw investment
largely based on the experience and professionalism of the
primary investor in assisting investors to remove legal
bottlenecks and providing market information to facilitate
investors. Industries in the expanded Bao minh Industrial
Park will focus on textile, garment material, food processing,
food industry and pharmaceutical. These are all proven
potential and advantages of Nam Dinh province, said mr.
Nguyen Van Kiem, General Director of Bao minh Industrial
Park Infrastructure Investment joint Stock company.

From its solid steps, Bao minh has set development goals
for 2020 and orientation to 2025 to become a strong
industrial park infrastructure developer in Nam Dinh
province and Vietnam as a whole. The company targets to
draw more investors to the province. General Director
Nguyen Van Kiem said “In the coming time, Bao minh will
expand its focus towards a clean, green, sustainable eco-
friendly industrial park, continuously improve service
quality to provide maximum support for customers and
investors, and strengthen promotion to attract selected
domestic and foreign investors. Bao minh's goal is not only
to effectively attract investment capital from investors, but
also to balance investment with sustainable environment.
Therefore, the company always gives priority to high-tech
projects that use modern and environment-friendly
machinery and equipment, strictly abide by State regulations
on the environment and always uphold responsibility to the
community and to the whole society.”

In addition to the effort of its employees, the thorough
guidance and active support of the Provincial Party
committee, the Provincial People’s council, the Provincial
People’s committee and relevant agencies of all levels and
branches has motivated Bao minh to fulfill its goals and play
a more active role in industrial development of Nam Dinh
province in particular and in Vietnam in general. Bao minh
is making every effort to establish the most transparent,
attractive and favorable investment climate to draw more
investors. The company will constantly improve, innovate
and develop the brand to be a golden land for domestic and
international investors.n

F
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Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt
động của Ban thời gian qua?

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho uBND tỉnh trong
đầu tư xây dựng cũng như quản lý điều hành các dự án xây
dựng các công trình NN&PTNT trên địa bàn, thời quan qua,
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh
Nam Định đã tham mưu cho tỉnh nâng cấp 55,8km đê biển,
47,9 kè biển, 68 mỏ kè chắn sóng theo chương trình nâng
cấp đê biển tỉnh Nam Định tại Nghị quyết số 58/2006/QĐ-
TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng chính phủ và nâng cấp
42km đê kè sông theo chương trình nâng cấp đê sông tỉnh
Nam Định tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009
của Thủ tướng chính phủ bảo đảm chủ động trong phòng,
chống, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tạo điều kiện
phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, Ban cũng đã tham mưu uBND tỉnh nâng cấp
các công trình thủy nông như: Hệ thống thủy lợi đồng muối
Bạch Long, hệ thống thủy lợi trại giống lúa xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng và Trung tâm giống cây trồng huyện Vụ
Bản; kênh Nam trạm bơm cốc Thành; Nâng cấp hệ thống
thủy lợi sông Sò, hệ thống tưới tiêu Hải Hậu và kênh chính
trạm bơm cổ Đam; các cống như cống Bình Hải 2, cống
Trùng Ba, cống Hùng cường, cống Giáp Năm, cống Ba
Nõn, cống Nhất Đỗi 2,… góp phần nâng cao hiệu quả và
chủ động trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Đâu là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình
hoạt động của Ban, thưa ông?

Ban luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của
uBND tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Sở NN&PTNT cùng sự hỗ
trợ tích cực của các sở, ban, ngành liên quan. Thêm một
thuận lợi nữa là đội ngũ công chức, viên chức của Ban có
đều có trình độ chuyên môn đại học hoặc trên đại học, đã
có kinh nghiệm thực hiện quản lý dự án.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt động của
Ban cũng vấp phải không ít khó khăn, thách thức. Do cơ chế
chính sách về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thay đổi liên tục,
trình tự thủ tục phải qua nhiều bước và nhiều khâu kéo dài
thời gian nên đôi khi Ban bị động về tiến độ thực hiện các dự
án, kế hoạch phải điều chỉnh cho phù hợp, áp lực công việc
nhiều lúc rất nặng nề, đặc biệt là khối lượng hoàn thành các dự
án phải đạt chất lượng và đúng tiến độ. chưa kể công tác đền
bù giải phóng mặt bằng cho các dự án gặp nhiều khó khăn,
phải đáp ứng đầy đủ quy trình dẫn đến thời gian kéo dài.

Kế hoạch hoạt động của Ban trong thời gian tới là gì,
thưa ông?

Nhận thức rõ các dự án, công trình phục vụ ngành
NN&PTNT giữ vai trò quan trọng và có tác động lớn đến
đời sống cũng như sản xuất của đại bộ phận người dân nên
trong thời gian tới, khi được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư
công trình, dự án,… Ban sẽ dành trọng tâm cho công tác lập
kế hoạch đầu tư dự án, công trình sao cho vừa phù hợp với
yêu cầu thực tiễn vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Đặc
biệt, trong quá trình triển khai dự án, Ban sẽ tích cực phối
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhà
thầu triển khai dự án được thuận lợi. Phân công cán bộ
quản lý dự án, gói thầu, lập kế hoạch, tiến độ thi công; bám
sát tiến độ thi công thực tế và giám sát, đôn đốc nhà thầu
thực hiện đúng tiến độ đề ra, kiên quyết xử lý nghiêm đối
với nhà thầu chậm tiến độ. Ngoài ra, Ban sẽ chủ động bám
sát để phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng
mắc; tích cực đôn đốc các đơn vị thi công để đảm bảo các
công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng
yêu cầu, sớm đưa vào phục vụ hiệu quả lĩnh vực sản xuất
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà.

trân trọng cảm ơn ông!

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống các công trình Nông
Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn tỉnh,

Ban quản lý dự án (Ban QLDA) Đầu tư xây dựng các công
trình NN&PTNT tỉnh Nam Định luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực
vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ngành nông nghiệp cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu
xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Xung quanh nội dung

này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn thức,
Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình

NN&PTNT tỉnh Nam Định. Nguyễn Hoàng thực hiện.

BaN QLDa Đầu Tư Xây DựNg CáC CôNg TrìNh NN&pTNT TỉNh Nam ĐịNh

ĐóNg góp QuAN TrọNg Vào 
côNg cuộc XâY DựNg NôNg THôN mới



thưa ông, sức cuốn hút nào khiến
tập đoàn Youngone (Hàn Quốc) đầu tư
vào tỉnh Nam Định?

Trước hết phải nói đến Nam Định là “cái
nôi” của ngành dệt may, người dân nơi đây
rất cần cù, chịu khó, thông minh và năng
động; hơn nữa chính quyền cũng như các
cấp, các ngành trong tỉnh rất tạo điều kiện
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đồng thời, Youngone (Hàn Quốc) là tập
đoàn toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất trang
phục thể thao, giầy, túi xách cao cấp cho các
thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới và
có trụ sở chính tại Seoul - Hàn Quốc cùng
hệ thống nhà máy tại Bangladesh, Trung
Quốc, Elsalvador,... với quy mô tới hàng
trăm nghìn công nhân. Trước sức thu hút
đầu tư của tỉnh Nam Định, tháng 12/2003,
ngay sau khi chính thức được cấp giấy phép
đầu tư vào KcN Hòa Xá, Tập đoàn đã quyết
định đầu tư một chuỗi nhà xưởng hiện đại,
có quy mô lớn nhất tỉnh trên diện tích được
cấp gần 50ha để thành lập công ty TNHH
Youngone Nam Định. Trên diện tích này,
công ty đã xây dựng 08 xưởng may, một
xưởng dệt thoi, một xưởng sản xuất sợi
polyester, một xưởng len merino, một
xưởng dệt và nhuộm, hệ thống cây xanh,
sân thể thao… và thu hút gần 8.000 lao
động tại địa phương.

Theo đó, với ngành nghề kinh doanh
chính là sản xuất, gia công các mặt hàng
may mặc, dệt may cho các thương hiệu
thời trang cao cấp, thời trang outdoor nổi
tiếng thế giới và nguyên phụ liệu cho
ngành công nghiệp thời trang, công ty
TNHH Youngone Nam Định đã tạo việc
làm ổn định cho người lao động, đóng
góp cho ngân sách nhà nước, góp phần ổn
định an sinh xã hội và gia tăng giá trị xuất
khẩu của tỉnh Nam Định.

Đâu là những thành quả mà Công ty
tNHH Youngone Nam Định đạt được
trong hơn 15 năm qua?  

Trong suốt quá trình hơn 15 năm, hoạt
động sản xuất, kinh doanh của công ty
liên tục có bước tăng trưởng đáng kể,
doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng
khá, bình quân xấp xỉ 10%/năm. Từ đó,
công ty tiếp tục tạo việc làm ổn định,
chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho

người lao động tại địa phương,
không chỉ trong phạm vi tỉnh Nam
Định, mà còn thu hút lao động từ
các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa…
với mức thu nhập bình quân từ 7,5
- 8,5 triệu đồng/ tháng.

Hơn nữa, công ty còn tích cực
tham gia các hoạt động xã hội, từ
thiện như: Trao học bổng tại các
trường đại học, tài trợ thuốc men,
đóng góp cho các sự kiện văn hóa,
môi trường của địa phương.

Không dừng lại ở đó, do có sự
tích lũy thành công trong sản xuất
kinh doanh, năm 2017, công ty
TNHH Youngone Nam Định đã
mở rộng phát triển thêm một nhà
máy tại tỉnh Sóc Trăng.

Thị trường ngày càng cạnh
tranh gay gắt, biến động khó lường,
nhưng công ty vẫn quyết tâm đặt ra
mục tiêu tăng trưởng trên 10%.

Vậy kế hoạch đề ra năm 2020
và định hướng phát triển trong
thời gian tới của Công ty như thế
nào, thưa ông?

mặc dù trong bối cảnh thị
trường thế giới diễn biến phức tạp,
khó lường, những ảnh hưởng từ
chiến tranh thương mại, dịch bệnh,
công ty vẫn quyết tâm đặt mục tiêu
không ngừng nỗ lực, vượt qua khó
khăn, thách thức để giữ vững tốc độ
tăng trưởng hai chữ số. Theo đó,
công ty đưa ra các biện pháp tăng
năng suất lao động, tăng cường đầu
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Điểm sáng FDi của tỉnh Nam Định
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công ty TNHH
Youngone Nam Định
được lãnh đạo tỉnh, Ban
quản lý các KcN đánh
giá là một trong những
doanh nghiệp của Hàn
Quốc đầu tư trực tiếp
(FDI) vào KcN Hòa Xá
của Nam Định rất thành
công trong lĩnh vực may
mặc. Trong suốt 15 năm
hoạt động, công ty
không chỉ sản xuất kinh
doanh giỏi, có số lao
động nhiều nhất mà còn
tích cực tham gia các
hoạt động xã hội, từ
thiện tại địa phương…
Xung quanh chủ đề này,
phóng viên Vietnam
Business Forum đã có
cuộc phỏng vấn ông
Jinkook Kim, Tổng
Giám đốc công ty
TNHH Youngone Nam
Định. Hà lê thực hiện.



What attracted Youngone Group to invest in Nam
dinh province?

First and foremost, Nam Dinh is the "cradle" of the
textile and apparel industry. The people here are hard-
working, clever, intelligent and dynamic; moreover, the
local government as well as authorities of all levels in the
province have created favorable conditions for production
and business activities of enterprises, especially foreign-
invested enterprises (FDI).

on top of that, Youngone (South Korea) is a global
corporation in the field of manufacturing sportswear,
high-class shoes and bags for world famous fashion
brands and is headquartered in Seoul, Korea, and has a
network of factories in Bangladesh, china and El
Salvador, with the scale of hundreds of thousands of
workers. Therefore, with the attraction of policy on
investment of Nam Dinh province in Hoa Xa Industrial
Zone, in December 2003, right after being officially
granted investment license, we decided to invest in a
modern chain of factories, the largest scale in the
province, on nearly 50ha to establish Youngone Nam
Dinh co., Ltd. Here, we have built eight garment
factories, one weaving factory, one polyester fibre factory,
one merino wool factory and one dyeing & finishing
factory, along with green trees, sport fields and attracts
nearly 8,000 local workers.

Accordingly, our main business line is producing and
processing garment, textile for world-famous high-end
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youNgoNe Nam DiNh Co.,LTD

Highlight of FDI in
Nam Dinh Province

tư tự động hóa, phát triển mô hình sản xuất khép kín, liên
kết theo chiều dọc (sản xuất khép kín từ nguyên liệu tới
sản phẩm cuối cùng), tìm kiếm và mở rộng tới những sản
phẩm mới, khách hàng mới; đảm bảo sản xuất gắn liền
với sự bền vững của môi trường: Sản xuất nguyên liệu từ
nguồn phế liệu tái chế, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý xả
thải và tái sử dụng nguồn nước; đồng thời tuân thủ
nghiêm quy định pháp luật, nộp thuế vào ngân sách đầy
đủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục chăm lo và không ngừng cải
thiện đời sống người lao động, tích cực tham gia các hoạt
động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội.

Ông có đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư
kinh doanh tại tỉnh Nam Định?

Nam Định là một tỉnh có môi trường chính trị - xã hội
ổn định, an toàn, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận
lợi, cởi mở giúp đỡ để thúc đẩy sự phát triển của doanh
nghiệp. Vì vậy, nhà đầu tư có thể yên tâm triển khai vốn
đầu tư, điều hành hoạt động kinh doanh. Người dân Nam
Định chăm chỉ, tháo vát. Những điều này đã giúp chúng
tôi rất nhiều trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, còn có những yếu tố chúng tôi mong lãnh
đạo tỉnh sẽ quan tâm, có những bước cải thiện để môi
trường đầu tư của tỉnh ngày càng hấp dẫn hơn. 

Đó là, Trung tâm hành chính công của tỉnh đã được
thành lập, nhưng vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách các
thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh đó, khi
KcN Rạng Đông của tỉnh đã được chính phủ phê duyệt
là KcN dệt may thì rất cần đẩy mạnh việc thu hút và phát
triển các nhà máy sản xuất nguyên liệu, phụ liệu ngành
dệt may, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tăng thêm giá trị gia
tăng cho các nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Tỉnh cũng cần rà soát lại lực lượng lao động hiện
có và sự phân bố các nhà máy sản xuất đặt tại địa
phương. Việc tập trung nhiều nhà máy có nhu cầu lớn
về lao động trong cùng một khu vực dẫn đến cạnh
tranh gay gắt về thu hút lao động.

Tỉnh cần có thêm các trường đại học, cao đẳng đào tạo
nguồn lao động kỹ thuật, có tay nghề và trình độ phù hợp với
nhu cầu và sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Khi các vấn đề trên được các cấp, các ngành trong tỉnh
quan tâm, tập trung tháo gỡ thì Nam Định sẽ còn hấp dẫn
hơn nữa đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, nhất là
doanh nghiệp FDI.

trân trọng cảm ơn ông!

“Tôi làm công nhân ở Công ty
đã được một thời gian. Tôi rất
yên tâm làm việc ở đây là vì các

chế độ, chính sách cho người lao động rất
đầy đủ và môi trường làm việc rất an
toàn, lãnh đạo Công ty đối xử với người
lao động rất tình người”.

phan Thanh hải (sinh năm 1986),
Tp.nam Định

Youngone Nam Dinh co., Ltd is highly
evaluated by provincial leaders and the
Industrial Parks Authority as one of the
Korean enterprises that directly invests in
Hoa Xa Industrial Park of Nam Dinh very
successfully in the apparel business. Not
only good in production and business, the
company also has the highest number of
employees, and more than that, actively
participates in social activities and charities
in the locality. These are remarkable
achievements during more than 15 years of
operation by Youngone Nam Dinh co.,
Ltd which mr. Jinkook Kim, General
Director, openly shared with Vietnam
Business Forum. Ha le reports.
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fashion, outdoor fashion
brands and accessories for
the fashion industry,
Youngone Nam Dinh co.,
Ltd has created stable jobs
for workers, contributed to
the State budget, contributed
to social security stability
and increased the export
value of Nam Dinh province.

What achievements
have you attained over the
past 15 years?  

During the past 15 years,
our production and business
activities have continuously
gained significant growth;
revenue and profit increase
on average 10%/year. We
have created stable jobs,
cared for the lives of and
improved incomes for local
workers, not only within
Nam Dinh province, but also
to attract workers from Nghe
An and Thanh Hoa
provinces with an average
income from VND7.5
million to VND8.5 million  a
month.

moreover, we actively
participate in social and charitable activities such as:
Granting scholarships at universities, sponsoring
medicines, and contributing to cultural and
environmental events of the locality.

Due to the successful accumulation in production and
business, in 2017, Youngone Nam Dinh co., Ltd.
expanded to develop a new factory in Soc Trang province.

The market is increasingly competitive, with
unpredictable fluctuations, but the company still strives
to achieve the target growth rate of more than 10%.

What is your plan for 2020 and the development
orientation for the coming time?

Following this growth momentum, despite the
complicated and unpredictable world market situation,
the impact of trade wars and epidemics, we are
determined to set goals to continuously strive and
overcome difficulty and challenges to maintain a two
digit growth rate. Accordingly, the company will apply
measures to increase labor productivity, increase
investment in automation, develop vertical integration
(using in-house material to continue production), seek
and expand to new products, new customers; ensure
production along with environmental sustainability:
produce raw materials from recycled scraps, invest in
construction of system of waste treatment and reuse
water sources; and concurrently, strictly comply with the
law and pay taxes to State budget. on that basis, the

company will continue to
take good care and
constantly improve the
living quality of employees,
actively participating in
corporate responsibility to
society (cSR).

How do you feel about
the business investment
environment in Nam dinh
province?

Nam Dinh is a province
with a stable and safe
political-social environment.
The provincial leadership
always creates favorable and
opening support to help and
promote the development of
enterprises. Therefore,
investors can safely deploy
investment capital and run
business activities. The
people of Nam Dinh are
hard working and
resourceful. These things
have helped us a lot in
production and business
activities.

In addition, there are
factors we hope the
provincial leaders will pay

attention to, to improve and make the province's
investment environment more attractive. 

That is, the province's Public Administration center
has been established, but there is still a need to further
accelerate the reform of administration procedures. In
addition, when AuRoRA Industrial Park of the province
has been approved by the Government as a textile
industrial park, it is necessary to promote the attraction
and development of factories in producing textile raw
materials and accessories to meet the demand of input
materials for enterprises, both inside and outside the
province, adding more value to manufacturing plants in
Vietnam.

Nam Dinh government needs to review the available
manpower resources, in consideration with the density of
factories located in the province. many factories
concentrated in an area of limited labor resources will
cause tough competition for manpower recruitment.

The province needs to have more universities and
colleges to train technical workers, skilled and qualified
to meet the needs and development of businesses in the
province.

When the above issues are addressed by all levels and
sectors in the province, focusing on successful solutions,
Nam Dinh will be even more attractive to investors and
businesses, especially FDI enterprises.

thank you very much!
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“Now I have been a worker
at the company for a while. I

am very confident to work here
because the regimes and policies for
employees are very adequate and the
working environment is very safe,
treating the workers very kindly”.

phan Thanh hai in nam dinh city
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Ông có thể chia sẻ những kết quả
sau 4 năm đầu tư vào Nam Định?

công ty TNHH Việt Pan – Pacific
Nam Định là doanh nghiệp 100% vốn
Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam từ năm
2016 với tổng số vốn đầu tư ban đầu là
7,2 triệu uSD hoạt động trong lĩnh vực
may mặc xuất khẩu, khách hàng chính
là thị trường tiềm năng nhưng khó tính
là mỹ. Sau giai đoạn đầu tư ban đầu, với
những thuận lợi từ các chính sách cũng
như nguồn nhân lực của tỉnh Nam
Định, cùng với đó là nhu cầu ngày càng
cao của thị trường, chúng tôi đã quyết
định mở rộng xưởng sản xuất, nâng
tổng vốn đầu tư lên 21 triệu uSD.

Doanh thu của công ty hàng năm
đều tăng mạnh, năm 2018 tăng 76% so
với năm 2017. Năm 2019 vừa qua dù
nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn duy
trì mức tăng trưởng 10%. 

Như vậy, so với xuất phát điểm
ban đầu, Việt pan - pacific Nam
Định đã có những bước tiến khá
vững chắc. Vậy đâu là cốt lõi cho
thành công đó, thưa ông?

Việt Pan – Pacific Nam Định là
thành viên của tập đoàn hàng đầu về
thời trang, may mặc của Hàn Quốc là
Pan – Pacific. Do đó công ty được thừa
hưởng quá trình phát triển khá lâu dài
và đã tạo được những nền tảng hết sức
vững chắc về kỹ thuật, công nghệ và con
người. Đó là một lợi thế lớn và là hành
trang để chúng tôi gặt hái thành công
tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Sau những thành công đã đạt
được, Việt pan – pacific Nam Định

có định hướng gì trong thời gian tới?
Định hướng đầu tiên của chúng tôi

là tối đa hóa nội địa các sản phẩm với
chất lượng tốt nhất, bằng kỹ thuật sản
xuất hiện đại và hệ thống quản lý chất
lượng tiên tiến. Việt Pan – Pacific Nam
Định đặc biệt khắt khe trong vấn đề
kiểm soát chất lượng. chúng tôi luôn
lấy tiêu chí: 3 điều tốt 1 điều hợp lý
“chất lượng tốt, Phục vụ tốt, uy tín tốt
và Giá cả hợp lý” và “ kỹ thuật cao – giá
trị cao – an toàn cao” để thỏa mãn nhu
cầu khách hàng làm mục tiêu phấn đấu
và là cơ sở để phát triển thương hiệu,
gia tăng thị phần. Luôn luôn hướng đến
tập trung nâng cao chất lượng sản
phẩm, đầu tư dây chuyền công nghệ
hiện đại và nhận thức được rằng chỉ có
chất lượng mới mang lại thành công. 

mục tiêu của chúng tôi chính là xây
dựng Việt Pan – Pacific Nam Định trở
thành đơn vị hàng đầu của Tập đoàn
Pan – Pacific tại Việt Nam. 

Định hướng tiếp theo là bên cạnh
việc tập trung đầu tư, phát triển kinh
tế, đưa Việt Pan-Pacific Nam Định trở
thành công ty may mặc lớn mạnh tại
Việt Nam cũng như trong Tập đoàn
Pan-Pacific, chúng tôi cũng hết sức
quan tâm tới vấn đề môi trường: từ lúc
đầu là cơ bản tuân thủ các quy định
của luật bảo vệ môi trường tới phát
triển bền vững trên toàn hệ thống nhà
máy Việt Pan-Pacific Nam Định.
chúng tôi định hướng phát triển bền
vững thông qua việc: xây dựng mô
hình nhà máy xanh (green factory)
cũng như các chương trình tiết kiệm
năng lượng trong quá trình nhà máy
hoạt động bằng việc tái sử dụng nguồn

“Nam Định luôn là 
quê hương thứ hai của chúng tôi”

Sau gần 4 năm gắn bó
với tỉnh Nam Định, ông
Sung Heum Park - Tổng
Giám đốc cũng như ban

lãnh đạo công ty
TNHH Việt Pan -

Pacific đã cảm thấy đây
là một quyết định đúng

đắn. Nam Định với chất
lượng nguồn nhân lực

tốt cộng hưởng với môi
trường đầu tư kinh

doanh thuận lợi đã giúp
cho nhà đầu tư đến từ

Hàn Quốc từng bước gặt
hái nhiều thành công.

Việt Pan – Pacific đã và
đang đóng góp tích cực
cho phát triển kinh tế –

xã hội địa phương.
Phóng viên Vietnam

Business Forum đã có
cuộc trao đổi với ông

Sung Heum park xoay
quanh những hoạt động

của công ty và cảm
nhận của ông về môi

trường đầu tư tại Nam
Định. Hà San thực hiện.

F



Could you share your investment results in Nam dinh
province after four years?

Viet Pan - Pacific Nam Dinh co., Ltd is a 100% Korean-
invested company. We have been present in Vietnam since
2016 with an initial investment capital of uS$7.2 million. We
manufacture garments for export, with the u.S. being our key
customer. After the initial investment period, with policy
advantages and good human resources, plus increasing market
demand, we have decided to increase our investment fund to
uS$21 million to expand our factory.

our annual revenue has increased sharply, with the surge of
76% in 2018 over 2017. In 2019, despite numerous hardships,
we managed to keep the growth rate at 10%.

So far, the company has made relatively solid steps.
What is the core of your success?

Viet Pan - Pacific Nam Dinh is a member of Korea-leading
fashion and apparel group, Pan - Pacific. Therefore, the
company has inherited a long development process of the group
and created a very solid foundation of technique, technology
and people. This is a great advantage and a foundation for us to
achieve success in many countries, including Vietnam.

What is your plan for the future?
our first approach is increasing the localization rate to a

maximum by our best quality, modern manufacturing
technology and advanced quality management systems. Viet
Pan - Pacific Nam Dinh is particularly strict in quality control.

“NAM DINH IS
AlWAyS OuR 
SECOND HOME”
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After nearly four years working in Nam
Dinh province, mr. Sung Heum Park,
cEo, as well as other executives of Viet
Pan - Pacific co., Ltd, felt that they were
right with the decision to locate here. Nam
Dinh, with good quality human resources
and a favorable business investment
environment, has helped Korean investors
achieve many successes. Viet Pan - Pacific
has been actively contributing to local
socioeconomic development. Vietnam
Business Forum has an interview with mr.
Sung Heum park about the company’s
operations and his feelings about the
investment environment in Nam Dinh
province. Ha San reports.

nước mưa hoặc áp dụng các chỉ số Higg - một tiêu
chuẩn tự đánh giá của ngành may mặc để đảm bảo tính
bền vững của môi trường và xã hội không chỉ trong
toàn bộ hệ thống nhà máy của Việt Pan-Pacific Nam
Định mà còn để góp phần chung tay cùng huyện Nam
Trực – địa phận nơi công ty hoạt động nói riêng và
nước Việt Nam nói chung cùng bảo vệ và phát triển
môi trường xanh toàn cầu

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh,
được biết Việt pan – pacific Nam Định cũng luôn
quan tâm đến các hoạt động xã hội, ông có thể chia
sẻ thêm về điều này? 

Ngay khi vào Việt Nam, Việt Pan Pacific Nam Định
đã xem bản thân như là công dân Nam Định, coi Việt
Nam là quê hương để cùng chung tay phát triển cũng
như chia sẻ với người dân nơi đây. Vì vậy, ngoài việc
chăm lo tốt cho người lao động trong công ty, quan
tâm hỗ trợ anh em công nhân có hoàn cảnh khó khăn,
Việt Pan Pacific Nam Định thường xuyên tham gia vào
các hoạt động xã hội từ thiện. chúng tôi đã và đang
cùng các địa phương lân cận đầu tư xây dựng các phòng
máy tính cho các trường cấp I,II,… để các cháu có điều
kiện tiếp cận công nghệ thông tin từ sớm, vì một tương
lai tốt đẹp và lớn mạnh của thế hệ trẻ Việt Nam

là một trong những nhà đầu tư tại Nam Định và
đã gặt hái thành công, ông đánh giá như thế nào về
môi trường đầu tư tại đây?

Nam Định có lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực chất
lượng cao, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định
rất tốt. chính quyền rất thân thiện và quan tâm đến
doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động chúng tôi
nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các sở, ban ngành của
tỉnh. cá nhân tôi đánh giá rất cao về môi trường đầu tư
kinh doanh tại Nam Định hiện nay. Với môi trường đầu
tư hiện nay, Nam Định hứa hẹn sẽ còn thu hút các nhà
đầu tư nhiều hơn nữa, đặc biệt các doanh nghiệp FDI.

trân trọng cảm ơn ông! 
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We always take the criteria: three good things and one
reasonable thing, that is, "Good quality, good service, good
prestige and reasonable price” and “high technology - high
value - high safety” to satisfy customer needs as our target to
work harder and as the basis for developing the brand and
increasing the market share. We always focus on improving
product quality and investing in modern technology and we
realize that only quality will bring success.

our goal is to build Viet Pan - Pacific Nam Dinh into a
leading unit of Pan - Pacific Group in Vietnam.

our next approach is, in addition to focusing on
investment and economic development, making Viet Pan -
Pacific Nam Dinh a strong garment company in Vietnam
and inside Pan-Pacific Group, paying attention to
environmental issues. Right since the beginning, we have
complied with environmental protection regulations to
achieve sustainable development of Viet Pan-Pacific Nam
Dinh’s factory system. We aim for sustainable development
by building a green factory model, as well as adopting
energy conservation programs for factory operations by
reusing rainwater or applying the Higg Indicators - a self-
assessment standard of the garment industry - to ensure
environmental and social sustainability, not only in the
factory system of Viet Pan-Pacific Nam Dinh, but also in
Nam Truc district and Vietnam in general. Together, we
protect and develop the global green environment

Social activities are part of your development. Could
you please tell us more about this?

As soon as it entered Vietnam, Viet Pan Pacific Nam
Dinh regarded itself as a citizen of Nam Dinh and Vietnam
as a homeland to make joint development and share with
people here. Therefore, in addition to taking good care of
the employees and supporting those living with hardships,
Viet Pan - Pacific Nam Dinh regularly participates in
charitable social activities. over the years, we have been
working with neighboring localities to build computer
rooms for primary and secondary schools, enabling students
to access information technology at an early age. This is a

good and strong future of young
generations in Vietnam

as one of successful investors in
Nam dinh province, what do you think
about the local investment
environment?

Nam Dinh has a great advantage of
high-quality human resources and very
good investment attraction policies.
The government is very friendly and
keen on business support. Here, we
have received positive support from
local authorities. I personally highly
appreciate the business investment
environment in Nam Dinh today. With
the current investment environment, I
believe Nam Dinh will attract more
investors, especially FDI firms.

thank you very much! 
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T
hị trường viễn thông
(VT), công nghệ thông
tin (cNTT) những năm
qua có những bước phát
triển rất nhanh chóng,

cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp
dịch vụ ngày càng gay gắt. Bối cảnh
đó đã tác động rất lớn đến hoạt
động kinh doanh của VNPT Nam

Định. mặc dù vậy, bằng nỗ lực của
tập thể, sự quyết liệt trong điều hành,

kết quả kinh doanh của VNPT Nam
Định luôn có sự tăng trưởng tốt. 

Ghi nhận từ những nỗ lực
Ông Phan Đức chính – Phó Giám đốc

VNPT Nam Định cho biết: Năm 2019, tổng
doanh thu VT-cNTT trên địa bàn tăng trưởng
2,16% so với thực hiện năm 2018.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách
hàng, VNPT Nam Định chú trọng nâng cao chất
lượng dịch vụ. chất lượng thông tin liên lạc luôn
thông suốt, ổn định, phục vụ đắc lực công tác chỉ
đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền,
phục vụ an ninh quốc phòng và nhu cầu của
nhân dân trên địa bàn.

Không chỉ có sự tăng trưởng vượt bậc
trong lĩnh vực kinh doanh, VNPT Nam Định
còn góp phần tích cực vào chiến lược phát
triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi
ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược VT và
cNTT giai đoạn 2014 - 2020 với uBND tỉnh
Nam Định, Tập đoàn VNPT đã nỗ lực, tích
cực triển khai toàn diện các hạng mục hợp
tác. Đến nay, VNPT Nam Định đã trở thành
nhà cung cấp dịch vụ cNTT với các sản
phẩm cho chính quyền điện tử; HIS cho y tế;
EduVNN cho giáo dục và rất nhiều sản phẩm
khác có ứng dụng điện toán đám mây; IoT và
m2m…. các ứng dụng VT và cNTT chuyển
dịch theo hướng số hóa.

cùng với đó, VNPT đã triển khai mạng
cáp quang rộng khắp toàn tỉnh, kết nối đến
100% uBND các cấp, 100% sở, ngành,
huyện, thành phố, đáp ứng nhu cầu sử dụng
mạng truyền số liệu chuyên dùng, sử dụng
internet, góp phần làm tiền đề để tỉnh Nam
Định triển khai ứng dụng cNTT đồng bộ (hệ
thống quản lý văn bản điều hành điện tử,
cổng thông tin điện tử, truyền hình hội nghị,
hệ thống thông tin ngành giáo dục, hệ thống
thông tin ngành y tế…). các hạng mục như
Quản lý văn bản và điều hành công việc,

cổng thông tin điện tử đã góp phần tạo môi
trường minh bạch, nâng cao chỉ số Năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI), được người dân
và các đơn vị sử dụng đánh giá cao.

Năm 2019, VNPT đã triển khai trục liên
thông văn bản quốc gia và tổ chức Hội nghị
truyền hình trực tuyê ́n phục vụ Hội nghị
trực tuyê ́n công tác phòng, chống thiên tai
của chính phủ. 

Không chỉ giúp Nam Định xây dựng thành
công chính quyền điện tử, VNPT đã xây
dựng Hệ thống quản lý bệnh viện VNPT-His,
đáp ứng các yêu cầu quản lý tổng thể của đơn
vị sử dụng, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.
Trong lĩnh vực giáo dục, Hệ thống mạng giáo
dục Việt Nam (vnEdu) đã được triển khai đến
400 trường học. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã
hội, ngày càng có nhiều đơn vị sử dụng cổng
I-VAN của VNPT để kê khai bảo hiểm xã hội
qua mạng. Dịch vụ chữ ký số do VNPT cung
cấp cũng góp phần quan trọng trong việc khai
báo thuế qua mạng…

Gắn bó cùng sự phát triển của tỉnh
Theo ông Phan Đức chính – Phó Giám

đốc VNPT Nam Định, đạt được kết quả trên,
VNPT Nam Định đã nỗ lực thực hiện đồng
bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng
phục vụ khách hàng như: chủ động nghiên
cứu, đánh giá đúng thực tế và đưa ra phương
thức điều chỉnh phù hợp theo từng tháng.
Nhờ đó, hầu hết các dịch vụ đã chủ động tiếp
cận với khách hàng và tăng cường triển khai
đồng bộ hoạt động quảng bá thương hiệu của
Tập đoàn VNPT.

Xác định dịch vụ - khách hàng trọng tâm
trong năm 2020 là chính quyền điện tử, y tế
điện tử, giáo dục điện tử, nông nghiệp và môi
trường, đô thị thông minh và doanh nghiệp,
trong thời gian tới, VNPT Nam Định sẽ tâ ̣p
trung tối ưu hợp lực số giữa các doanh nghiệp
nhà nước, tâ ̣p trung vào thị trường doanh
nghiệp vừa và nhỏ, chủ động hợp tác với các
cơ quan trong các thỏa thuận về cNTT,
Smartcity và quan hệ chặt chẽ với các đối tác.

Bên cạnh đó, VNPT Nam Định sẽ đẩy
mạnh kinh doanh các dịch vụ cNTT như:
cA, VnEdu, chính quyền điện tử, bảo hiểm
xã hội, truyền hình hội nghị và các dịch vụ
mới đang co ́ xu hướng tăng lên trong tỷ
trọng doanh thu dịch vụ cNTT gồm ho ́a
đơn điện tử, chứng thực chữ ký số, VNPT
HIS, quản lý nhà thuốc Pharmacy, cNTT
mới và dự án. Phấn đấu để VNPT tiếp tục
giữ vững vai trò số 1 (cả về thị phần và
nhiệm vụ chính trị) trong cung cấp dịch vụ
VT-cNTT trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc
biệt thị phần di động Vinaphone, thị phần
internet, thị phần dịch vụ truyền hình trả
tiền và thị phần dịch vụ cNTT.n
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Khẳng định vị thế vững chắc
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chiếm vị trí
số một trên

địa bàn tỉnh,
VNPT Nam
Định đã và

đang góp
phần tích cực

vào chiến lược
phát triển của
Tập đoàn Bưu

chính Viễn
thông Việt

Nam và kinh
tế - xã hội của

địa phương.

ngô San

ông Phan Đức Chính, 
Phó Giám đốc VNPT Nam Định



T
he telecom -
information
technology market
has developed
very quickly in

recent years and the rivalry
among service providers is
increasingly fierce. This reality
has greatly impacted the
business performance of
VNPT Nam Dinh. However,
thanks to collective efforts and
strong administration, its
business results are always
good and growing.

Efforts recognized
mr. Phan Duc chinh,

Deputy Director of VNPT
Nam Dinh, said, in 2019, its
telecom - IT revenue rose by
2.16% over 2018. To best serve
customer needs, VNPT Nam
Dinh focuses on improving
service quality.
communication quality is
always smooth and stable to
effectively serve Party
direction and authorities’
administration, serve national
defense and security and local
people’s needs.

Not only obtaining
outstanding business growth,
VNPT Nam Dinh also
contributes positively to the local
socioeconomic development
strategy. After signing an
agreement on strategic telecom
and IT cooperation in 2014-2020 with the Nam Dinh Provincial
People’s committee, VNPT Group has endeavored and actively
executed comprehensive cooperation contents. up to now, VNPT
Nam Dinh has become an IT service provider with products for e-
government, HIS for health sector, EduVNN for education sector,
cloud computing applications, internet of things (IoT) and m2m.
Telecom and IT applications are moving towards digitalization.

Furthermore, VNPT has deployed a fiber optic network across
the province and served authorities at all levels and professional
agencies to meet the demand for specialized data transmission
networks and internet, enabling Nam Dinh province to launch
synchronous IT applications (e.g. electronic document
management system, electronic information portal, video
conferencing, educational information system and health
information system). Such items as document management,
workflow administration and web portal have helped form a
transparent environment and improve the Provincial

competitiveness Index (PcI).
In 2019, VNPT launched a national document axis and

hosted an online video conference on the Government's natural
disaster prevention and control.

Not only helping Nam Dinh build e-government successfully,
VNPT has built a hospital information management system
(VNPT-His) and met overall management requirements of user
units and authorities. In the education sector, the Vietnam
Education Network (vnEdu) has been deployed in 400 schools. In
the social insurance sector, more and more units are using
VNPT's I-VAN portal to declare social insurance online. The
digital signature service provided by VNPT also plays an
important role in online tax declaration.

adhering to local development
mr. chinh said, to achieve the above results, VNPT Nam

Dinh has made efforts to carry out many consistent measures for
higher customer service quality by proactively and practically
researching and assessing facts, and making appropriate
adjustments for each month. As a result, most services are
accessible to customers and helpful for VNPT Group branding.

Defining that key services in 2020 are e-government, e-health,
e-education, smart agriculture, smart environment, smart cities
and smart businesses, VNPT Nam Dinh will focus on optimizing
digital synergies between State-owned enterprises (SoEs), focus
on the SmE market, actively cooperate with agencies in
agreements on information technology, smart cities. It will also
establish close relationships with its partners.

In addition, VNPT Nam Dinh will boost IT services like cA,
VnEdu, e-government, social insurance and video conferencing,
while new services are increasing the revenue share of IT services,
including electronic invoices, digital signature authentication,
VNPT-HIS, pharmacy management, new IT and project
management. VNPT Nam Dinh will strive to maintain its No. 1
role (both in market share and political duties) in providing
telecom-IT services in Nam Dinh province, especially Vinaphone
mobile market share, internet market share, paid television market
share and IT service market share.n
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AFFIRMING SOlID POSITION

Securing the No. 1
position in Nam
Dinh province,
VNPT Nam Dinh
has been actively
contributing to the
development
strategy of Vietnam
Posts and
Telecommunications
Group (VNPT) and
local socioeconomic
development.

ngo San



L
àng Đồng côi - Thị trấn Nam Giang
là vùng đất xưa đã chuyên sản xuất
cơ khí phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp như: cuốc, cày và một số phụ
tùng xe đạp. Tiếp nối và phát huy

truyền thống, Giám đốc công ty TNHH cơ khí
Nam Định - ông Lê Hải Đăng đã tập trung
nghiên cứu và đi sâu vào lĩnh vực sản xuất công
nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành giao thông
vận tải (đường bộ, đường sắt) và ngành khai
thác than và khoáng sản như: bu lông, tấm
chèn, gông lò, tà vẹt, cọc khoan nhồi và các sản
phẩm phụ kiện cơ khí. Nhờ sự cần cù, chịu khó,
năng động, tập trung mọi nguồn lực và kịp thời
nắm bắt thời cơ, đầu tư trọng tâm nên công ty
đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. 

Theo đó, hàng năm, công ty đã sản xuất ra
hàng chục nghìn tấn nguyên liệu, hàng nghìn bộ
linh kiện và các loại sản phẩm, phụ kiện phục vụ
cho các ngành giao thông vận
tải, công nghiệp, xây dựng dân
dụng... Ngoài ra, doanh nghiệp
còn ký hợp đồng trực tiếp với
20 hộ gia đình trong làng nghề
Đồng côi làm vệ tinh sản xuất
với các phụ kiện theo đơn đặt
hàng của công ty. 

Đặc biệt, năm 2011, khi
uBND tỉnh Nam Định phê
duyệt thành lập cụm công
nghiệp Đồng côi, công ty
TNHH cơ Khí Nam Định đã
mạnh dạn đầu tư thêm cơ sở vật
chất, máy móc hiện đại để mở
rộng và nâng cao năng lực, đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao theo
yêu cầu của thị trường. Nhờ vậy,
những sản phẩm do công ty
sản xuất ra đã đáp ứng đúng
nhu cầu về chất lượng và số lượng,
đặc biệt là độ chính xác cao đối với
ngành đường sắt, đường bộ, khai
thác than, khoáng sản... Theo đó,
các sản phẩm của công ty được
đối tác đánh giá cao về mẫu mã và
chất lượng. Đến nay, thương hiệu
cơ khí Nam Định luôn là sự lựa
chọn tin cậy của khách hàng tại
nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Tự hào với những thành quả
mà công ty đã đạt được, Giám đốc
Lê Hải Đăng cho biết: Thành công
đó là nhờ công ty đã sở hữu số

đông lao động có tay nghề và giữ được chữ tín với
các bạn hàng truyền thống. Ngoài việc tận dụng
các lao động tay nghề cao ngay tại quê nhà, công
ty cũng luôn chú trọng thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao. Đồng thời, công ty luôn nỗ lực
đào tạo để có một đội ngũ kỹ thuật giỏi, khuyến
khích người lao động luôn biết phát huy, tích cực
học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản
xuất, cải tiến mẫu mã cho phù hợp với điều kiện
và nhu cầu của khách hàng. Đầu tư trọng tâm,
hướng phát triển bền vững đã tạo đà để doanh
nghiệp luôn tăng trưởng ổn định và trở thành
nhân tố quan trọng, thúc đẩy kinh tế địa phương
phát triển.

Không chỉ chú trọng vào mục tiêu phát triển
kinh doanh, công ty TNHH cơ khí Nam Định
còn được biết đến là doanh nghiệp tích cực tham
gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Đối với nhân
viên, công ty có chính sách giúp đỡ những gia
đình người lao động đặc biệt khó khăn. Ngoài ra,
công ty cũng thường xuyên tham gia chương
trình xây nhà tình nghĩa; trao tặng quà cho người
nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu
da cam, người già neo đơn và trẻ mồ côi; tổ chức
Tết Trung thu cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh
khó khăn; hỗ trợ tiền ăn học hàng tháng cho học
sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Nhiều năm liền,
công ty TNHH cơ khí Nam Định đã nhận Bằng

khen của tỉnh Nam Định và
uBND huyện Nam Trực.

Hướng đến mục tiêu là
doanh nghiệp hàng đầu trong
lĩnh vực công nghiệp, cơ khí của
tỉnh Nam Định, thời gian tới,
công ty sẽ tiếp tục nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, sẵn
sàng đón nhận khoa học kỹ
thuật mới; đẩy mạnh tự động
hóa, tin học hóa tại đơn vị sản
xuất, khối văn phòng... Bên
cạnh đó, công ty cũng sẽ đẩy
mạnh cải thiện môi trường làm
việc; đầu tư trang thiết bị máy
móc hiện đại... nhằm cung cấp
những sản phẩm đảm bảo về
chất lượng và thân thiện với
môi trường.n
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Điểm sáng trong bức tranh
công nghiệp tỉnh
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Doanh thu hàng
năm của Công ty
TNHH Cơ khí
Nam Định đạt
hàng chục tỷ đồng,
tạo việc làm cho
hàng trăm lao
động địa phương,
với mức thu nhập
bình quân ổn định
từ 6,5 - 7,5 triệu
đồng/người/tháng.

Thành lập từ tháng
7/2002, công ty
TNHH cơ khí Nam
Định là một trong
những đơn vị điển
hình trong cộng
đồng doanh nghiệp
làng nghề Đồng côi
- Nam Trực. Phát
huy tinh hoa làng
nghề truyền thống,
đến nay, công ty đã
khẳng định là một
trong những doanh
nghiệp công nghiệp
hỗ trợ uy tín, trở
thành điểm sáng
trong bức tranh
công nghiệp tỉnh
Nam Định, góp
phần đẩy nhanh quá
trình tái cơ cấu kinh
tế của địa phương.

Duy Linh
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sản xuất gạch không nung, 
thân thiện với môi trường

Ô
ng Vũ mạnh Trường - Giám
đốc công ty cho biết: Từ kinh
nghiệm sẵn có trong lĩnh vực
vật liệu xây dựng và thi công
xây lắp, năm 2016, công ty đã

quyết định đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất
gạch không nung, áp dụng công nghệ tiên tiến,
hiện đại với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng.
Qua đó, tập trung đầu tư mới đồng bộ hệ
thống máy móc, thiết bị, công suất đạt 25 triệu
viên/năm. Với công nghệ mới, hiện đại này,
các nguyên liệu trong quá trình sản xuất gạch
được phân loại rõ ràng theo công thức phối
trộn đã cài đặt. Sau khi trộn đều theo thời gian
quy định, hỗn hợp nguyên liệu được tự động
đưa vào máy ép gạch. Theo hệ thống rung ép
biến tần, máy hoạt động tạo ra lực rung ép lớn
từ trên xuống dưới để hình thành các viên
gạch không nung 2 lỗ, 4 lỗ hoặc đặc đồng đều,
đạt chất lượng cao và ổn định. Viên gạch sau
khi ép sẽ được chuyển và xếp vào từng khay,
đúng vị trí định trước đã được tự động hóa để
chuyển đến khu vực hoàn thiện theo quy định.

Hơn nữa, năm 2017, công ty tiếp tục đầu
tư dây chuyền thứ 2, nâng tổng công suất nhà
máy lên 50 triệu viên/năm, đáp ứng nhu cầu
xây dựng bằng gạch không nung cho người
dân và doanh nghiệp trên địa tỉnh Nam Định.
Theo Giám đốc Vũ mạnh Trường, nếu khai
thác tối đa công suất theo 3 ca làm việc/ngày,
Nhà máy có thể cung ứng lượng sản phẩm lên
đến 120 triệu viên/năm. Nhưng do đặc thù
sản xuất tại cụm công nghiệp và nhu cầu thị
trường chưa lớn nên công ty mới vận hành

mỗi ngày chỉ 1 ca sản xuất và sản lượng gạch
xuất xưởng, tiêu thụ mới đạt khoảng 20 triệu
viên/năm và doanh thu bình quân khoảng 20
tỷ đồng/năm. Do đầu tư dây chuyền có tính
tự động cao, sản xuất trên dây chuyền hiện
đại đã tiết kiệm được nhiều nhân công lao
động (hiện mỗi dây chuyền chỉ cần 4 lao
động). Trong thời gian tới, công ty tiếp tục
tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là việc
đẩy mạnh tuyền truyền phổ biến, đưa sản
phẩm vào các công trình dân dụng để khai
thác tốt hơn hiệu suất dây chuyền và đem lại
liệu quả kinh doanh cao hơn. 

Giám đốc Vũ mạnh Trường chia sẻ thêm,
sản xuất và sử dụng gạch không nung thay thế
gạch đất sét nung sẽ góp phần tiết kiệm tài
nguyên đất, giảm chi phí xử lý chất thải công
nghiệp và bảo vệ môi trường. Với kinh nghiệm
và sự mạnh dạn đầu tư, Hoà Phát đã cho ra đời
các sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ
thuật như: độ cứng, mẫu mã... Bên cạnh đó,
Hòa Phát mong rằng: Với sự vào cuộc mạnh
mẽ hơn của các cơ quan quản lý Nhà nước và
hiệu ứng truyền thông xã hội, các sản phẩm
gạch không nung nói chung và của Hoà Phát
nói riêng ngày càng thiết thực đi vào cuộc sống
theo đúng chủ trương của Quyết định
1469/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể phát triển
vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030; Thông tư số
13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu
xây không nung trong các công trình xây
dựng; chỉ thị số 10/cT-TTg tăng cường sử
dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản
xuất, sử dụng gạch đất sét nung.n

Phát triển gạch
không nung thân

thiện với môi
trường, dần thay

thế gạch nung
truyền thống đang

là xu thế tất yếu.
Nắm bắt thời cơ,
công ty TNHH
Hòa Phát (cụm
công nghiệp An

Xá) đã mạnh dạn
đầu tư dây chuyền

sản xuất gạch
không nung với

nhiều ưu điểm
vượt trội, sản phẩm

đảm bảo chất
lượng và môi

trường, đáp ứng
nhu cầu thị trường

trong và ngoài tỉnh. 

hà Lê



c
húng tôi tới thăm khu
nuôi trồng thủy hải sản
tại xã Bạch Long,
huyện Giao Thủy của
công ty TNHH Thủy

sản minh Phú do anh Đào Vương
Quân làm Giám đốc. Trong câu
chuyện cởi mở, chúng tôi được biết
anh Đào Vương Quân sinh ra trong
một gia đình thuần nông. Sau khi tốt
nghiệp PTTH năm 1998, thay vì thi
vào các trường đại học, anh quyết
định chọn theo nghề thủy sản và học
tại Trường Trung cấp thủy sản ở Bắc
Ninh. Ra trường năm 2002, anh vào
làm tại Viện nghiên cứu nuôi trồng
thủy sản I tại Hải Phòng; đến năm
2004, anh được cơ quan cho theo học
tại chức. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp
tục làm việc ở đây một thời gian, tuy
nhiên do khó khăn, anh đã vào Nha
Trang (Khánh Hòa) làm ăn. 

Năm 2008, anh về Vân Đồn
(Quảng Ninh) kết hợp cùng bạn làm
nghề nuôi trồng thủy hải sản (nuôi tu
hài). công việc bước đầu thành công
đã mang lại doanh thu hơn 4 tỷ đồng,
lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, anh
về làm kỹ thuật cho công ty Liên
Phong ở Giao Thủy chuyên về
nhuyễn thể, giống ngao. Thời điểm

đó, ngao giống ở Giao Thủy rất hiếm
(chỉ phụ thuộc vào nguồn giống
ngao tự nhiên), bởi vậy, các doanh
nghiệp bắt đầu quan tâm đến sản
xuất con giống để cung cấp cho thị
trường. 

Do xét thấy việc sản xuất ngao
giống của công ty Liên Phong
“cung” không đủ “cầu”, anh đã xin
tách ra để thực hiện hoài bão của
mình. Với kinh nghiệm, chuyên môn
khá vững vàng, năm 2010 anh đã
mạnh dạn mua 3 ha đất gom của các
hộ dân tại xã Bạch Long, huyện Giao
Thủy để đầu tư nuôi trồng thủy hải
sản và công ty TNHH Thủy sản
minh Phú chính thức được ra đời. 

Sau gần 10 năm nỗ lực phấn đấu,
đến nay, minh Phú đã đầu tư hơn
chục tỷ đồng để xây dựng một khu
nuôi trồng thủy hải sản rất bài bản.
Việc xây dựng hệ thống các ao nuôi
được phân định rất rõ ràng giữa các
ao nuôi (thương phẩm, sinh sản hay
con giống) gồm các chủng loại thủy
hải sản như: ngao, hàu, cá Hồng mỹ,
cá Song,… theo một quy trình sản
xuất thủy sản sạch.

Ngay khi khởi đầu nuôi trồng sản
xuất năm 2013, công ty đã đạt doanh
số 3,6 tỷ đồng/năm và đến nay đã
tăng lên gần 6,0 tỷ đồng/năm. Hơn
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Thành công nhờ ứng dụng
khoa học công nghệ trong 
nuôi trồng thủy sản
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Là người con vùng ven biển Thái
Thụy, Thái Bình, chàng trai trẻ

Đào Vương Quân đã trải qua
nhiều năm lặn lội đi qua các tỉnh
thành, thế rồi anh bén duyên với

vùng đất xã Bạch Long, huyện
Giao Thủy - nơi khởi nghiệp và
xây dựng công ty TNHH Thủy

sản minh Phú. Được sự quan tâm,
hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào

sản xuất, doanh nghiệp bước đầu
thành công và từng bước phát
triển ổn định nghề nuôi trồng

thủy sản tại tỉnh Nam Định. 

hoài naM 

Đào Vương Quân, 
Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú  
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NaWaCo
Nâng cao giá trị
thương hiệu

c
ông ty cổ phần cấp nước Nam Định tiền thân là Nhà máy nước
Nam Định được thành lập từ năm 1924. công ty chuyển sang mô
hình công ty cổ phần từ 01/1/2018 với nhiệm vụ chính là khai
thác sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất
trên địa bàn và thi công xây dựng các công trình cấp nước. Trong

quá trình xây dựng và phát triển, công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo
điều kiện của tỉnh và các sở, ban ngành. 

Sau 2 năm chuyển đổi mô hình, Ban giám đốc công ty đã từng bước đổi mới
phương thức quản lý, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ
đông và HĐQT giao, bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao đời
sống, thu nhập cho người lao động. Năm 2019, sản lượng nước sạch của công ty đạt
22,16 triệu m3; tổng số khách hàng 135,980 khách hàng, doanh thu công ty đạt
224,74 tỷ đồng, nộp ngân sách 32,702 tỷ đồng. chất lượng nước sạch luôn đảm bảo
tiêu chuẩn của Bộ Y tế, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.

Với chức năng và nhiệm vụ chính trị mà tỉnh giao, công ty cổ phần cấp
nước Nam Định luôn phát huy truyền thống vốn có, vượt qua mọi thách thức
của kinh tế thị trường thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra với
phương châm: “cấp nước an toàn- Kinh doanh hiệu quả - Phát triển bền
vững”. Trong thời kỳ hội nhập 4.0, công ty đang từng bước chuyển mình,
khẳng định được vị thế của đơn vị cấp nước trên địa bàn.n

nữa, do sự đầu tư bài bản, thực hiện
theo quy trình nuôi thủy hải sản sạch
nên minh Phú đã được tỉnh lựa chọn
là đơn vị tiếp nhận hỗ trợ và chuyển
giao ứng dụng khoa học và công
nghệ vào sản xuất. Hiện công ty
đang tập trung vào nuôi trồng thủy
sản theo 2 nhóm chính (cá biển và
nhuyễn thể). Trong đó, nhóm
nhuyễn thể lúc trước là ngao, nhưng
giờ đây chủ yếu là hàu Thái Bình
Dương. Do con hàu có giá ổn định và
chi phí sản xuất thấp hơn nên đang
đầu tư nhiều nhà xưởng hơn để sản
xuất. Nhóm thứ hai là cá biển, chủ
lực chính là con cá Hồng mỹ (được
tiếp nhận hỗ trợ từ Sở Khoa học và
công nghệ tỉnh Nam Định với sự
chuyển giao công nghệ từ Viện
nghiên cứu thủy sản I); thứ hai là con
cá Song, thứ ba là con cá Giỏ nhưng
với số lượng sản xuất ít hơn. 

Từ kinh nghiệm sẵn có, kết hợp
sự hướng dẫn tỉ mỉ của Viện, Sở, sau
2 năm vất vả nỗ lực phấn đấu, đến
năm 2017, anh Quân đã sản xuất
thành công, đúng chỉ tiêu kế hoạch
(60 vạn con giống) đã đề ra. Và minh
Phú là doanh nghiệp đầu tiên của
tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
này. Không những thế, chất lượng và
sản lượng năm sau luôn cao hơn
năm trước, từ 86 vạn giống/năm đến
nay tăng lên 180 vạn, 200 vạn
giống/năm; lợi nhuận tăng trưởng
hàng năm 40%. Anh Quân còn cho
biết: cá Hồng mỹ của minh Phú có
sự vượt trội hơn so với cá Hồng mỹ
của Trung Quốc là có mầu vàng rơm,
hình dáng dài hơn, bụng thon đều
cho nên tuy cao hơn giá cá của Trung
Quốc nhưng giá bán của công ty vẫn
luôn giữ ổn định. 

Đặc biệt, trong quy trình sản xuất
con giống của minh Phú đều có
video giám sát đầy đủ các công đoạn
cho khách hàng xem, khi đến khách
hàng có quyền lựa chọn cá trực tiếp
tại các bể. minh Phú còn hỗ trợ chi
phí vận chuyển cho khách hàng ở các
tỉnh, đến nay, minh Phú đã có khách
hàng ở khắp các tỉnh, thành như:
Thanh Hóa, Nghệ An và đến cả miền
Tây (Bạc Liêu, Bến Tre…). 

Thành công của công ty TNHH
Thủy sản minh Phú cho thấy hiệu
quả của việc ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất, qua đó giúp
phát triển ổn định nghề nuôi trồng
thủy sản.n

Trải qua 96 năm hoạt động với việc chú trọng công tác
kiểm soát, nâng cao chất lượng nước, kịp thời tiếp nhận
và giải đáp thắc mắc của khách hàng, công ty cổ phần
cấp nước Nam Định (NAWAco) đã xây dựng được uy
tín thương hiệu của mình, từ đó tạo động lực giúp công
ty ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững. 

Thảo nguyên
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c
ông ty TNHH cường Tân
bắt đầu tập trung sản xuất,
kinh doanh và phát triển
lúa lai từ năm 1997. Tháng
5/2008, công ty đã thành

công trong việc mua lại bản quyền sản
xuất giống lúa lai 2 dòng TH3-3 từ Viện
Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học
Nông nghiệp Hà Nội với trị giá 10 tỷ
đồng. Sự kiện này đã đánh dấu một bước
ngoặt lớn trong hoạt động của công ty.
Đến nay, sau hơn 10 năm mua bản quyền
giống lúa lai TH3-3 vẫn là sản phẩm đầu
tàu được ưa chuộng, mang lại lợi ích kinh
tế cho công ty.

Ông Đoàn Văn Sáu, Giám đốc công ty
TNHH cường Tân cho biết: “việc sở hữu
được giống lúa lai trị giá 10 tỷ đồng này
thực sự là sự kiên trì rất lớn đối với tôi”.
Trong khoảng thời gian hơn 10 năm, kể từ
khi chính thức mua được bản quyền giống
lúa lai TH3-3, công ty đã tiếp tục mua
thêm nhiều giống mới khác do các nhà
khoa học trong ngành nông nghiệp Việt
Nam nghiên cứu ra như: Lúa lai TH3-7,
TH7-2; TH6-6 (Lai thơm 6); các giống lúa
thuần: Hương cốm 1, Hương cốm 4, Hồng
Đức 9, m1-NĐ, ĐH12, cS6-NĐ, ĐB5,
Thiên Trường 800 và một số giống ngô:
VNuA69, VNuA16... Đây đều là những
giống cây trồng được đánh giá tốt, có giá trị
kinh tế cao, rất được thị trường đón nhận.
Đến nay, công ty TNHH cường Tân là
một trong những đơn vị hàng đầu trong

toàn tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước
nói chung về các giống lúa lai.

Ngoài đầu tư mua bản quyền sản
xuất lúa lai, công ty cũng đã kết hợp với
một số đơn vị sản xuất giống của các địa
phương khác như: Trung tâm giống cây
trồng (Yên Bái), Trại giống Đồng Thắm
(Tuyên Quang), Trại giống Thường Tín
(Hà Nội), Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà
Nam,… để đẩy mạnh sản xuất và phát
triển giống rộng khắp ra các tỉnh thành
trên cả nước. Bà con nông dân có thể tìm
và dễ dàng mua giống lúa TH3-3, TH6-6
(Lai thơm 6) và các giống lúa chất lượng
cao khác tại địa chỉ công ty TNHH
cường Tân – cụm công nghiệp Trực
Hùng – Trực Ninh – Nam Định và tại
các đại lý của công ty trên 37 tỉnh thành
trong cả nước từ Tây Nguyên, Nam
Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng
Sông Hồng và miền núi phía Bắc.

Không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu
về các giống lúa lai, công ty TNHH
cường Tân đang tiến tới từ sản xuất
giống sang sản xuất lúa thương phẩm để
chế biến gạo an toàn nhằm khẳng định
chuẩn quy trình sản xuất khép kín lúa
gạo. công ty đã làm giàu từ cây lúa nhờ
liên kết năm nhà: “Nhà nước - nhà khoa
học - nhà băng - nhà doanh nghiệp - nhà
nông”. công ty đã đầu tư và tổ chức sản
xuất hạt giống lai F1 theo hình thức tổ
chức sản xuất mới: công ty thuê gom
tích tụ ruộng đất, quy hoạch lại đồng

CôNg Ty TNhh CườNg TâN 

cùng người dân làm giàu từ cây lúa
có lẽ đối với nhiều
người trong ngành

giống, cái tên cường
Tân không còn xa lạ.

Đây chính là doanh
nghiệp đã mạnh dạn

mua lại bản quyền
giống lúa TH3-3 với giá
10 tỷ đồng từ năm 2008

để ứng dụng vào thực
tiễn sản xuất. Sau 15

năm vật lộn với đồng
áng cùng bà con nông

dân và được sự giúp đỡ
của các cấp chính

quyền trong tỉnh, trong
huyện, đặc biệt là “bà

đỡ” ngân hàng, công ty
TNHH cường Tân đã

vượt lên trên tất cả
những nhọc nhằn, khó
khăn để làm cuộc cách
mạng “đổi mới tư duy”

trên cánh đồng lớn, góp
phần to lớn trong việc
ứng dụng khoa học kỹ

thuật và tăng giá trị cho
cây lúa trong nền nông

nghiệp Việt Nam.

ngô Đồng
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ruộng thành các cánh đồng mẫu lớn, sau đó giao lại cho
các hộ nông dân có năng lực và kinh nghiệm trực tiếp
thực hiện sản xuất. công ty cung cấp giống, chỉ đạo quy
trình sản xuất, thu hoạch và thu mua bao tiêu toàn bộ sản
phẩm để sơ chế, phân loại, bảo quản, đóng gói và cung
ứng ra thị trường. Với hình thức thuê khoán lao động tại
chỗ, công ty góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu
nhập cho nông dân, hình thành các: "làng nghề sản xuất
hạt lai F1". công ty cũng liên kết với một số hợp tác xã và
doanh nghiệp sản xuất giống lúa khác trong và ngoài tỉnh
để mở rộng quy mô diện tích sản xuất từ 400-500 ha/năm
theo hình thức đầu tư ứng trước vật tư kỹ thuật. công ty
TNHH cường Tân cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm
các hộ nông dân cùng liên kết sản xuất. 

Năm 2014, cường Tân đã may mắn tiếp cận được
nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Nhà nước duyệt
triển khai mô hình dự án 70 tỷ đồng với lãi suất
0,6%/tháng. mặc dù mới chỉ tiếp cận được 50% vốn vay
của dự án, nhưng số vốn này đã giúp công ty đầu tư đổi
mới công nghệ, máy móc trang thiết bị để phục vụ sản
xuất trên cánh đồng lớn. Theo đó, công ty đã xây dựng
được hệ thống kho lạnh bảo quản giống, máy gặt, giàn sấy
lúa vỉ ngang không trở mẻ bán tự động với công suất sấy
600 tấn lúa/ngày. công ty còn ứng vốn hàng tỷ đồng cho
các hộ nông dân mua máy làm đất, máy phun thuốc trừ
sâu, xe vận chuyển… nên đã cơ giới hóa được các khâu
phòng trừ sâu bệnh, làm đất, thu hoạch, phơi sấy… 

Việc giải phóng sức lao động nặng nhọc đã giúp cho
các hộ nông dân có thể nhận quản lý, sản xuất ở những
cánh đồng lúa có diện tích lớn từ 5-7 ha mà không còn
khó khăn nữa. Đến nay, cường Tân đã thuê tổng cộng
diện tích gần 600 ha ở các huyện phía Nam tỉnh Nam
Định, vùng nhỏ nhất là 20 ha, lớn nhất là 70 ha. Nhiều
vùng trước đây cỏ mọc xen lúa thì nay là những cánh
đồng tít tắp một màu xanh của ruộng sản xuất hạt lai F1
với năng suất trung bình 25-30 tạ/ha, năm thuận lợi có
thể đạt 30-35 tạ/ha.Từ sự liên kết ổn định, bền vững,
cường Tân có thể tập trung được nguồn nguyên liệu lớn,
chất lượng cao để cạnh tranh xuất khẩu. 

Giám đốc Đoàn Văn Sáu cởi mở chia sẻ về những
thành công của công ty: Thành công ban đầu này là nhờ
có sự hỗ trợ rất lớn của Nhà nước thông qua các cơ chế,
chính sách, bên cạnh đó là sự tâm huyết của các nhà
nghiên cứu trong ngành nông nghiệp, đã chuyển giao tiến
bộ khoa học rất chi tiết, cụ thể và hướng dẫn rất tỉ mỉ, sát
với thực tiễn sản xuất. chính nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan,
tổ chức trong quá trình triển khai ứng dụng thành quả
nghiên cứu khoa học vào thực tiễn như: Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện khoa học Nông nghiệp
Việt Nam... và nhiều đơn vị khác ở địa phương đã góp
phần mang lại thành công hôm nay của cường Tân.

Trong thời gian tới, cường Tân rất mong nhận được
sự quan tâm hơn nữa của Nhà nước, ngân hàng và các cấp
chính quyền trong tỉnh Nam Định; đồng thời mong
muốn hợp tác chuyển giao những ứng dụng công nghệ
mới hướng tới sản xuất chế biến nông sản sạch (hữu cơ),
chất lượng cao, củng cố thị trường nội địa, giành lại thị
phần trong nước, kết hợp mở rộng hợp tác với các tổ chức
nước ngoài liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.n

tài nguyên du lịch đa dạng, đặc sắc 
Là tỉnh đồng bằng ven biển nằm ở trung tâm vùng Nam

đồng bằng châu thổ sông Hồng, Nam Định có nguồn tài
nguyên du lịch đa dạng, đặc sắc. Theo thống kê, hiện nay trên
địa bàn tỉnh Nam Định có trên 1.330 di tích lịch sử văn hóa,
trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích Đền Trần-
chùa Phổ minh, chùa Keo Hành Thiện), 81 di tích cấp quốc
gia và 282 di tích cấp tỉnh. Nhiều quần thể di tích có giá trị
lịch sử, văn hóa và kiến trúc có sức hấp dẫn, thu hút khách du
lịch trong và ngoài nước như: quần thể di tích văn hóa thời
Trần, Phủ Dầy, Nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường chinh,
chùa cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện, cầu Ngói, chùa Lương… 

Bên cạnh các di tích danh thắng, tỉnh Nam Định còn có
trên 90 làng nghề truyền thống với nhiều làng nghề nổi tiếng
như đúc đồng Tống Xá, sơn mài cát Đằng, chạm khắc gỗ La
Xuyên, ươm tơ cổ chất, dệt cự Trữ, trồng hoa cây cảnh Vị
Khê… một số làng nghề đã trở thành điểm đến tham quan
hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Nam Định, trên 100 lễ hội
truyền thống được tổ chức vào dịp đầu xuân, cuối thu. các lễ
hội truyền thống trong tỉnh thu hút đông du khách tham dự
như: Hội chợ Viềng Xuân, lễ hội Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy,
hội chùa Keo Hành Thiện, chùa cổ Lễ và nhiều lễ hội tại các
làng nghề truyền thống Vị Khê, Tống Xá, La Xuyên… 

Không chỉ vậy, với bờ biển dài 72 km, Nam Định đã bước

Khai thác hiệu quả
các tiềm năng du lịch
Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi
nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Tỉnh
chú trọng khai thác các giá trị đặc thù nhằm
tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách, nâng cao
năng lực cạnh tranh du lịch địa phương.

ngô San
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diverse distinctive tourism resources
Being a coastal delta province located in the center of

the southern Red River Delta, Nam Dinh has diverse,
unique tourism resources. According to statistics, the
province is home to over 1,330 cultural and historical
relics, including two special national monuments (Tran
Temple - Pho minh Pagoda and Keo Hanh Thien
Pagoda), 81 national relics and 282 provincial relics.
many relics have historical, cultural and architectural
values that attract domestic and foreign tourists. Notable
places of interest include Tran Dynasty cultural
monuments, Phu Day complex, Truong chinh
monument, co Le Pagoda, Keo Hanh Thien Pagoda,
Ngoi Bridge and Luong Pagoda.

In addition to famous relics, Nam Dinh province is
home to over 90 traditional handicraft villages which
make many famous products such as bronze casting in
Tong Xa, lacquer in cat Dang, woodcarving in La
Xuyen, silk in co chat, weaving in cu Tru and
ornamental plants in Vi Khe. Some cottage industry
villages have become attractive destinations for
domestic and foreign tourists.

Every year, Nam Dinh province hosts over 100
traditional festivals in the early spring and late autumn.
Traditional festivals attract many visitors such as Vieng
Xuan Festival, Tran Temple Festival, Phu Day Festival,
Keo Hanh Thien Pagoda Festival, co Le Pagoda
Festival and many other festivals in traditional trade
villages like Vi Khe, Tong Xa and La Xuyen.

Furthermore, with a 72-km coastline, Nam Dinh has
initially formed attractive tourist resorts such as Thinh Long
(Hai Hau district) and Quat Lam (Giao Thuy district). In
particular, Xuan Thuy National Park (Giao Thuy district),

EFFECTIVEly
TAPPING
TOuRISM
POTENTIAl
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TOURISM

Tourism is defined as a key
economic sector and an important
contributor to local socioeconomic
development. Nam Dinh province
has attached special importance to
tapping specific values in order to
woo tourists and enhance local
tourism competitiveness.

ngo San

đầu hình thành các khu du lịch biển hấp dẫn như: Thịnh Long
(huyện Hải Hậu), Quất Lâm (huyện Giao Thủy). Đặc biệt, Vườn
Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) với hệ sinh thái rừng
ngập mặn, nơi dừng chân của các loài chim di trú là điểm Ramsar
quốc tế đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trở thành
điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam
Định, năm 2019, tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch
của tỉnh ước đạt 2.645.000 lượt, tăng 3,8% so với năm 2018. Khách
tham dự lễ hội và tham quan di tích chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ
cấu khách, đạt 1.659.000 lượt (chiếm 62,7% tổng lượng khách).
Khách du lịch đến các khu du lịch sinh thái, biển đạt 576.000 (chiếm
21,8% tổng lượng khách). Khách công vụ, thăm thân kết hợp du lịch
đạt 410.000 lượt người (chiếm 15,5% tổng lượng khách). Thu nhập
từ dịch vụ du lịch ước đạt 800 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm
2018; doanh thu từ dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng đạt 570 tỷ đồng
(chiếm 71,2% tổng doanh thu); doanh thu từ khách lễ hội và mua
sắm đạt 136 tỷ đồng, doanh thu lữ hành, vận chuyển đạt 94 tỷ đồng.

Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, 
độc đáo 

Trên cơ sở khai thác, phát huy tài nguyên du lịch, trong
những năm qua, ngành Du lịch tỉnh Nam Định đã quy hoạch,
đầu tư, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch để phục
vụ nhu cầu của du khách theo các loại hình: du lịch biển đảo, du
lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ
dưỡng, du lịch hội nghị, hội thảo...

Bên cạnh đó, nằm trong vùng lõi của nền văn minh lúa nước
sông Hồng với đầy đủ đặc trưng về văn hóa, lối sống, phong
cảnh… là điều kiện lý tưởng để tỉnh phát triển loại hình du lịch “du
khảo đồng quê” gắn với mô hình lưu trú homestay. Nam Định có
thể xây dựng tour, tuyến du lịch, điểm đến để du khách, nhất là du
khách nước ngoài được hòa mình vào không gian văn hóa còn
nguyên sơ, đậm chất nông thôn… Đây là loại hình, sản phẩm du
lịch có vốn đầu tư không lớn song lại khá triển vọng.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Nam Định, với quyết tâm đẩy mạnh khai thác có
hiệu quả các tiềm năng du lịch, Nam Định sẽ tiếp tục tập trung các
nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa
phương. cùng với việc khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư,
phát triển khu, điểm du lịch của tỉnh, hỗ trợ phát triển du lịch
cộng đồng, Nam Định cũng sẽ có cơ chế hỗ trợ đối với việc xây
dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Tăng cường liên doanh, liên
kết giữa các doanh nghiệp lữ hành hoạt động theo chuỗi sản phẩm
ở trong và ngoài tỉnh, xây dựng các tour du lịch có sức thu hút,
hấp dẫn; khuyến khích các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch tăng
cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực du lịch chất lượng... Qua
đó, từng bước đưa du lịch Nam Định phát triển hiệu quả, bền
vững, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và đóng góp tích cực vào
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.n

Nam Định phấn đấu năm 2020 thu
hút 2,7 triệu lượt khách du lịch;

trong giai đoạn 2020 - 2025, thu hút khách du
lịch với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 5,3 đến
5,5%; tốc độ tăng trưởng bình quân về thu nhập
du lịch đạt hơn 12%.
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featuring a mangrove ecosystem, a landing ground for migratory
birds, the first international Ramsar site of Vietnam and Southeast
Asia, has become an interesting tourist destination.

According to statistics released by the Nam Dinh
Department of culture, Sports and Tourism, in 2019, arrivals to
local tourist attractions totaled 2.645 million, up 3.8% over 2018.
Visitors to ritual festivals and monuments accounted for the
largest share, reaching 1.659 million (or 62.7% of total visitors).
Tourists to eco-tourism and sea resorts totaled 576,000 (or 21.8%
of the share). Business travelers and family visitors, who also
visited tourist sites, were counted at 410,000 (or 15.5%). Income

from tourism services was
estimated at VND800 billion in
2019, up 8.7% year on year.
Revenue from accommodation and
resorts was VND570 billion (or
71.2% of total revenue). Revenue
from festival visitors and shoppers
was VND136 billion. Revenue from
travel and transportation was
VND94 billion.

Focus on developing new
unique tourism products

By tapping and promoting
tourism resources, in recent years,
the tourism industry of Nam Dinh
province has planned, invested and
gradually formed products for
tourists, including maritime
tourism, ecological tourism,
community tourism, cultural
tourism, leisure travel and mIcE.

Besides, being located in the core area of the Red River
wet rice civilization with all characteristics of culture,
lifestyle and landscape is an ideal condition for the province
to develop countryside sightseeing in combination with a
homestay accommodation model. Nam Dinh can develop
tours, routes and destinations for tourists, especially for
foreign travelers, to immerse themselves in pristine rural
cultural spaces. This type of tourism product requires a small
investment fund but promises high prospects.

mr. Nguyen Tien Dung, Director of the Nam Dinh
Department of culture, Sports and Tourism, said, determined to
effectively unlock local tourism potential, Nam Dinh will focus
local tourism resources, potential and advantages. While
encouraging and supporting enterprises to invest and develop
tourist attractions and destinations, and supporting community-
based tourism development, Nam Dinh will also have a support
mechanism for development of distinctive tourism products.
The province will enhance cooperation and association with
chain-based travel businesses, both in Nam Dinh and other
provinces, to build attractive tours, and encourage tourism
companies to step up tourism personnel training. Thus, Nam
Dinh will effectively and sustainably develop its tourism
commensurate with its potential and advantages to positively
contribute to socioeconomic development.n
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Nam Dinh
province strives
to attract 2.7
million tourists
in 2020. In the
2020-2025
period, the
province targets
annual tourist
growth of 5.3-
5.5% and
average revenue
growth of more
than 12%.

viên, nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Nhà trường. Giai
đoạn trước khi sáp nhập 2016-2019, Nhà trường thực hiện 5 đề
tài cấp tỉnh; 150 đề tài cấp trường; tích cực tham gia hội thi sáng
tạo kỹ thuật do Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức, hội thi thiết
bị tự làm cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhà trường cũng đẩy mạnh
công tác NcKH trong học sinh, sinh viên thông qua việc xây
dựng các mô hình, thiết bị, học cụ tự làm phục vụ dạy và học
thực hành, chuyển giao công nghệ như chế tạo Robocon, viết các
phần mềm tin học, lập trình PLc,…

Thầy giáo Đinh Văn Hoản - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Trường cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định nhấn

mạnh: "Kế thừa và phát huy truyền thống, tiếp bước các thế hệ
đi trước, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường
cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định tiếp tục đoàn kết,
sáng tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ; năng lực và hiệu quả giáo dục đào tạo; nâng cao hơn
nữa phẩm chất, năng lực nhà giáo; xây dựng Nhà trường ổn
định và phát triển bền vững".

Thầy Hoản cho biết thêm, bước sang giai đoạn mới, Trường
cao đẳng Kinh tế và công nghệ Nam Định phấn đấu phát huy
mọi nguồn lực để xây dựng Nhà trường thành một trung tâm
đào tạo, nghiên cứu, triển khai tiến bộ khoa học - công nghệ
phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh và sự phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung.n

(tiếp theo T.41)
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much more severe than input shocks. This has affected revenue of
companies and employment and income of workers.

mr. Le Tien Truong, General Director of Vietnam National
Textile and Garment Group (Vinatex), said many companies
affiliated to Vinatex will be underemployed in April and may 2020
due to cancelled orders. Assuming that the covid-19 pandemic
ends in late may and the economy recovers from june 2020,
Vinatex will lose about VND1 trillion.

Assuming that customers cancel 20% of orders, the textile
and apparel industry will have a backlog of uS$300 million of
materials imported but not used, thus adding more hardship
and loss for producers, he forecasts.

Experts fear that the low market demand may lead to a
sharp drop of global prices by up to 20%, fueling pressures,
both on finance and employment, for Vietnamese garment
and textile companies in the future.

recovery efforts
on the business side, Vinatex introduced a solution for its

member units to actively search for export orders for anti-
epidemic products such as face masks, antibacterial medical
clothing, and disposable clothing made from non-woven fabric.
They will also negotiate with their employees to apply flexible
working regimes, reduce working hours and alternate working
hours to ensure production, employment and income for
laborers in the spirit of sharing hardships together.

unlike other export industries, the shift to e-commerce
channels or to the domestic market is unlikely effective for apparel

and footwear companies because most producers are making export
products for foreign brands, which models and materials fit
foreigner tastes, not domestic consumer tastes.

A lot of useful business support policies have been introduced,
like delaying the time of paying union dues or not conducting mass
inspection in social insurance in 2020.

Regarding support policies, the Prime minister issued Directive
11 on urgent tasks and solutions to cope with business difficulties
and ensure social security in response to covid-19. In particular, the
credit support package of about VND250 trillion launched by banks
offer new customers loans with an interest rate 0.5-1.5% lower than
the normal rate of the same maturity terms. Interest rates were
slashed. The ceiling interest rate for short-term dong loans
decreased to 5.5% per annum, the refinancing rate slipped to 5%
and the re-discount rate was cut to only 3.5%.

In order to balance the budget revenue to ensure the
execution of the above-mentioned support solutions, the
ministry of Industry and Trade recommended that the
Government direct central and local agencies to accelerate the
equitization and divestment of state capital in state-owned
enterprises to increase state budget revenue, while saving regular
expenditures to reserve resources for business support.

Regarding export markets, the Eu - Vietnam Free Trade
Agreement (EVFTA), expected to take effect in july, is also hoped
to become an “expressway” for leather-footwear and garment-
textile products to reach the European market. If the Eu can
control the covid-19 epidemic in the second quarter to restore
manufacturing in the third and fourth quarters, EVFTA will be a
broad exit to save Vietnamese exporters.n

(from P.7)

management for businesses with associated transactions).
At the same time, with the permission to carry forward

losses for the next five years, VccI proposed carrying out losses
as a result of covid-19 pandemic in 2020 to the profit in 2019.
This will allow businesses to pay taxes within 2019-2020 and
help them avoid bankruptcy if they had profit in 2019 but
suffered loss in 2020 due to the covid-19 pandemic.

Regarding credit policy, in addition to current solutions
such as restructuring debts, reducing lending interest rates and
reducing fees, enterprises are asking for a further reduction of 2-
3% for new and existing loans (to about 4-5% for VND loans
and 2-3% for uSD loans). The State Bank of Vietnam was
required to have instructions on standard processes for
assessing damage and identifying supported entities because
commercial banks are acting differently in practice.

Regarding labor, salary and trade union policies, VccI
proposed not adjusting the regional minimum wage for 2021,
suspending employers and employees' contributions to union fund,
social insurance, health insurance, and unemployment insurance in
2020. It recommended the Government ask the National Assembly
to reduce unemployment insurance premiums from 1% to 0.5%
and trade union payment rate from 2% to 1% in 2020.

Integration will be revised
According to Dr. Loc, not only during the pandemic but even

after it, the biggest problem will be employment. The
International Labor organization (ILo) forecast that covid-19
will cause 25 million people to be out of work. many
international organizations anticipated an even higher number.
Economic restructuring and business model transformation after

covid-19 will deepen this trend. Digital transformation and
robotics will surely be strengthened. online transactions and the
online economy will take the throne. The domestic market and
the internal production network of the economies will be taken
seriously. International trade and investment will be reversed -
capital flows of developed economies tend to return to home
countries. International investment will be more decentralized to
disperse risks. The synergized impact of technology, trade war
and covid-19 will paint a global economic picture with new
colors and shapes. Integration is still an important trend, but it
will certainly be revamped with the spirit that not only promotes
freedom but also needs to be more balanced and fairer.

“Vietnam's economy and business community will face
unprecedented opportunities and challenges,” he said.

According to mr. Loc, Vietnam will have the opportunity to
receive new higher-quality capital flows in a decentralized
investment strategy that aims to diversify supply sources to
avoid excessive dependence on a market of transnational
corporations. Vietnam has available advantages in terms of
geography, geopolitics, market size and resources. But, in order
to make good use of this opportunity, the country is facing
requirements for improving institutional quality, human
resources and infrastructure to get new investment flows.
challenges are also greater as the automation trend increases;
career opportunities in labor-intensive industries will shrink.
Employment for millions of skilled workers is low. It is a
challenge to create jobs in garment-textile, leather-footwear and
electronics industries - key job generators in the economy, even
as millions of workers are being freed from low productivity
agricultural areas. The mission of employment generation
places this weight on the shoulders of the entrepreneur force.n

(from P.5)
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