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Cuộc họp Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia
Đông Á (EABC) lần thứ 46 này có sự tham gia
của gần 40 đại diện các phòng thương mại,
hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến
thương mại từ các quốc gia ASEAN, và đối tác

của ASEAN bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tại cuộc họp, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đã công bố chủ đề của
EABC cho năm 2020: “Vì một tương lai thịnh vượng và bao
trùm cho khu vực Đông Á” và cho biết các chương trình
công tác ưu tiên trong năm 2020 của Hội đồng, bao gồm:

Một là, thúc đẩy các chính sách kinh tế và thương mại

liên quan đến kinh doanh nhằm bảo đảm hội nhập khu vực
và tăng trưởng bền vững cho Đông Á thông qua việc hiện
thực hóa Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) và Hiệp
định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai là, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ
và vừa (MSME) và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại
các nước Đông Á tiếp cận với nguồn vốn, thị trường quốc tế
và tham gia thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua
sự hợp tác với các đối tác của EABC.

Ba là, tối ưu hóa tiềm năng nguồn nhân lực, thúc đẩy
khởi nghiệp và đổi mới dựa trên số hóa cho một tương lai kỹ
thuật số bao trùm cho khu vực Đông Á.
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Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc 
đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng
Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á 

Mới đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho 13 quốc gia Đông
Á thành lập Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC)

cùng hiện diện tại cuộc họp EABC lần thứ 46 tại Hà Nội, Việt Nam để
chứng kiến lễ chuyển giao vai trò chủ tịch EABC năm 2020 từ Tiến sĩ
Lu Pengqi, Phó Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung
Quốc (CCPIT) sang Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 



T he 46th EABC Meeting was attended by
nearly 40 representatives of chambers of
commerce, business associations and trade
promotion agencies from ASEAN countries
and ASEAN’s partners like China, Japan and

South Korea. At the meeting, Dr. Vu Tien Loc
announced the EABC theme for 2020 “For a prosperous
and inclusive future for East Asia” and informed EABC’s
priority work agendas in 2020 as follows:

First, promoting business-related economic and trade
policies to ensure regional integration and sustainable
growth for East Asia by realizing the ASEAN Economic
Community (AEC) and the Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) Agreement.

Second, facilitating micro, small and medium
enterprises (MSMEs) and women-owned enterprises in
East Asian countries to access capital and international
markets and successfully participate in global value
chains by cooperation with EABC's partners.

Third, optimizing the potential of human resources,
promoting digitize-based startups and innovation for an
inclusive digital future for East Asia.

This is consistent with policies Vietnam’s Party and
State and is an opportunity for the economy and business
community of Vietnam to connect with East Asian
economies and the world.

EABC was established in 2004 by ASEAN countries,
China, Japan and South Korea (ASEAN + 3) to represent
views and responses of the private sector in the region to
enhance business and investment cooperation and
promote regional economic growth.

EABC is membered by large business leaders in
ASEAN countries, Japan, China, and South Korea (each
country has a maximum of three representatives
appointed by its government). The current Chairman of
EABC Vietnam is Dr. Vu Tien Loc, VCCI President and
Vice Chairman of the Korea International Trade
Association (KITA).

Since its inception, EABC has held four meetings and
dialogues with ASEAN+3 Economic Ministers and
Leaders every year to provide views and
recommendations on trade and investment opportunities
and regional integration.n
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VCCI President Vu Tien Loc
Assumes EABC Chairmanship

Điều này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà
nước Việt Nam, đồng thời là cơ hội cho nền kinh tế và
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các nền
kinh tế Đông Á và thế giới. 

Hội đồng Doanh nghiệp các quốc gia Đông Á (EABC)
được thành lập vào năm 2004 bởi Chính phủ các nước
ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN
+3) để đại diện cho các quan điểm và phản hồi của khu
vực tư nhân nhằm tăng cường hợp tác kinh doanh, đầu tư
và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế khu vực. 

EABC có thành viên là đại diện Lãnh đạo các doanh

nghiệp lớn từ các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc,
Hàn Quốc (mỗi nước có tối đa 03 đại diện được bổ nhiệm
bởi Chính phủ). Chủ tịch EABC Việt Nam hiện nay là
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, và Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo
Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA).

Kể từ khi thành lập, hàng năm, EABC tổ chức 04 cuộc
họp và các cuộc đối thoại với Bộ trưởng Kinh tế, Lãnh đạo
ASEAN + 3 để đưa ra các quan điểm, đồng thời khuyến
nghị về các cơ hội thương mại, đầu tư cũng như hội nhập
khu vực.n

Recently, business leaders from 13 East Asian countries that are members
of the East Asia Business Council (EABC) attended the 46th EABC Meeting
in Hanoi, Vietnam to witness the transfer of the EABC Chairmanship 2020

from Dr. Lu Pengqi, Vice Chairman of the China Council for the
Promotion of International Trade (CCPIT) to Dr. Vu Tien Loc, President

of the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).



70 năm qua, nhất là sau hơn 20
năm tái lập tỉnh, Vĩnh phúc đã đạt
được nhiều thành tựu quan trọng
trên tất cả các lĩnh vực, ông có thể
chia sẻ một số thành tựu nổi bật?

Trải qua 70 năm xây dựng và
trưởng thành, nhất là sau hơn 20 năm
tái lập tỉnh, Đảng bộ, nhân dân tỉnh
Vĩnh Phúc đã đạt được rất nhiều
thành tựu quan trọng trên tất cả các
lĩnh vực, trở thành điểm sáng về phát
triển kinh tế, từng bước khẳng định và
nâng cao vị thế so với các tỉnh, thành
phố trong vùng và cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh
nhiều năm đạt được ở mức cao, bình
quân 22 năm (1997-2019) tăng
13,9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển
dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng
ngành công nghiệp xây dựng và dịch
vụ, giảm tỷ trọng ngành nông lâm
nghiệp thủy sản. Quy mô nền kinh tế
ngày càng tăng, tổng sản phẩm trong
tỉnh (GRDP - giá hiện hành) năm 2019
ước đạt 118,4 ngàn tỷ đồng, gấp 60,5
lần so năm 1997. Kinh tế phát triển
kéo theo GRDP bình quân đầu người
(giá hiện hành) cũng tăng cao, năm
2019 đạt 102,5 triệu đồng/người, gấp
47 lần so năm 1997, cao hơn mức bình

quân chung của cả nước. 
Từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, đến nay Vĩnh

Phúc là một trong số các tỉnh có số thu lớn nhất cả nước và có đóng
góp cho ngân sách Trung ương. Cụ thể, năm 1997 thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh chỉ là 114 tỷ đồng, từ năm 2004 tỉnh đã tự cân
đối được chi ngân sách và đóng góp, điều tiết cho ngân sách Trung
ương; đến năm 2019 đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa
vượt qua mốc 30 nghìn tỷ đồng (gấp 307 lần so với năm 1997). 

Sản xuất công nghiệp được xác định là nền tảng của nền kinh tế,
đóng góp lớn cho tăng trưởng và thu ngân sách của tỉnh; hệ thống
kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã và đang được đầu tư đáp
ứng nhu cầu phát triển. Nếu năm 1998 trên địa bàn tỉnh chỉ có 1 khu
công nghiệp (KCN) với quy mô 50 ha (KCN Kim Hoa) thì đến nay
toàn tỉnh đã có 8/18 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất
công nghiệp theo quy hoạch đã giải phóng mặt bằng là trên 1.000 ha,
tỷ lệ lấp đầy đạt 62,7%. Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc luôn được
các nhà đầu tư đánh giá cao. Tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn
tỉnh ước đến hết năm 2019 đạt 1.139 dự án, gồm 755 dự án DDI với
tổng vốn đầu tư đăng ký là 80,9 nghìn tỷ đồng và 384 dự án FDI với
tổng vốn đầu tư trên 5,0 tỷ USD.  Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn
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Vĩnh Phúc 70 năm xây dựng Và Phát triển

Khát vọng vươn tới phồn vinh 

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập
tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-
12/2/2020) là một sự kiện có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với
Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân các dân tộc trong tỉnh. Nhân
dịp này, Tạp chí Vietnam
Business Forum đã có cuộc
phỏng vấn ông nguyễn Văn trì,
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
về những thành tựu kinh tế - xã
hội tiêu biểu trên chặng đường
đã qua cũng như định hướng
phát triển trong thời gian tới. 
ngô san - hà thành thực hiện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm và chúc Tết lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày
16/01/2020. Từ trái sang: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị

Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì



đạt 10.693 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 119 nghìn
tỷ đồng.

Trong nông nghiệp, phát huy truyền thống tìm tòi, phát
hiện những cách làm mới từ cơ chế khoán hộ những năm
1966-1968, từ khi tái lập tỉnh đến nay Vĩnh Phúc đã có
những cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông
thôn, nâng cao đời sống nông dân đi trước cả nước, nhờ đó
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất. Tỉnh
đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa đem lại
hiệu quả kinh tế cao. 

Các ngành dịch vụ phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất
và tiêu dùng của nhân dân; đã hình thành một số trung
tâm thương mại, chợ, cửa hàng kinh doanh theo hướng
hiện đại. Hạ tầng du lịch và nhiều cơ sở dịch vụ du lịch
được đầu tư với chất lượng cao ở các khu, điểm du lịch
như Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên, Đầm Vạc, Khu du lịch
Vĩnh Thịnh-An Tường... 

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư. Nhiều
lĩnh vực có bước vượt trội so với các tỉnh vùng đồng bằng
sông Hồng và các tỉnh lân cận như về giao thông nông thôn,
thủy lợi… Từ một tỉnh có cơ sở hạ tầng thấp kém nhất là về
giao thông, đến nay 100% các tuyến quốc lộ được nhựa hóa;
18 tuyến đường tỉnh đã được rải nhựa hoặc bê tông xi măng;
các tuyến giao thông nông thôn đã cứng hóa đạt khoảng
93,2%. Lưới điện quốc gia đã được phủ kín, 100% số xã trên
địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia. Khi tái lập,
tỉnh mới có 2 nhà máy cấp nước sạch, đến nay đã có 11 nhà
máy cấp nước với nhiều tuyến đường ống cấp nước được
xây dựng và nhiều công trình cấp nước tập trung ở vùng dân
tộc, miền núi theo Chương trình 134; 99% hộ dân nông thôn
được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% hộ được sử
dụng nước sạch, 85% dân số đô thị được sử dụng nước sạch,
100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh đã quan tâm
phát triển văn hóa-xã hội, từng bước thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội. Chất lượng giáo dục luôn ổn định ở mức
cao, học sinh của tỉnh luôn đạt được thứ hạng cao trong
các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế. Cơ sở hạ
tầng ngành y tế đã và đang được quan tâm đầu tư, chất
lượng chăm sóc y tế được nâng lên, năm 2019 tỷ lệ bác sĩ
trên vạn dân đạt 12,35 bác sĩ, các chương trình mục tiêu
quốc gia về y tế được thực hiện tốt. Các chính sách giảm
nghèo được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, ước
đến năm 2019 còn 1,46%. An ninh chính trị được giữ vững,
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Mối quan hệ giao lưu
hợp tác với nhiều địa phương trong nước và quốc tế được
tăng cường và mở rộng. 

Vĩnh phúc đang hướng đến mục tiêu trở thành
thành phố trực thuộc trung ương vào những năm 2020.
Vậy những định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn tới là gì và tỉnh sẽ
thực hiện những giải pháp nào để đạt được mục tiêu đề
ra, thưa ông?

Trong thời gian tới, để hướng đến mục tiêu trở thành
thành phố trực thuộc Trung ương, Vĩnh Phúc xác định một
số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm cụ thể là:

Một là, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì đà tăng
trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản
xuất kinh doanh phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
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chính; tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp
đến đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án công nghệ
cao. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng
hiện đại, trong đó ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi
thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao;
khuyến khích đầu tư phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục. 

Hai là, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội hài hòa
với phát triển kinh tế. Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện
tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo
và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa
dân tộc. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm
chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo.

Ba là, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả. Trong đó đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn cơ cấu
tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục
tiêu, lộ trình. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; có chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp
loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực
chuyên môn cao, đội ngũ chuyên gia về tỉnh công tác. Quyết
liệt trong việc thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức,
trọng dụng nhân tài và các chính sách nâng cao thu nhập và
phúc lợi cho người dân Vĩnh Phúc.

Bốn là, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đối ngoại địa
phương phục vụ phát triển và hội nhập; tạo điều kiện để
Kiều bào tham gia xây dựng quê hương.

Năm là, tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh;
giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội,
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân phục vụ nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội.

nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh phúc,
ông có gửi gắm thông điệp gì gửi tới nhân dân tỉnh
nhà?

Năm Canh Tý - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh
Phúc xác định là năm tăng tốc để hoàn thành kế hoạch 5
năm 2016 – 2020, lập thành tích chào mừng 70 năm thành
lập tỉnh, 90 năm thành lập Đảng, tổ chức Đại hội Đảng các
cấp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng thuận
lợi là cơ bản, thời cơ mới, vận hội mới đã đến, đường hướng
phát triển đã rõ. Tôi mong rằng trên cơ sở phát huy tinh
thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt,
toàn tỉnh sẽ tiếp tục tạo bứt phá mới trong việc thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, từng đơn vị,
từng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tạo cơ sở
vững chắc để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy sức
mạnh đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày
càng giàu mạnh như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi
về thăm tỉnh năm 1963: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một
trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta.”.

trân trọng cảm ơn ông!
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The 70th founding anniversary of Vinh
Phuc Province (February 12, 1950 to
February 12, 2020) is an event of special
significance to the Party Committee,
government and people in the province.
On this occasion, Vietnam Business
Forum Magazine has an interview with
Mr. Nguyen Van Tri, Chairman of Vinh
Phuc Provincial People’s Committee, on
typical socioeconomic achievements in
the past journey and upcoming
development strategy.

Over the past 70 years, especially since its re-
establishment 20 years ago, Vinh Phuc province has
obtained many important achievements in all aspects.
Could you please tell us about some outstanding
achievements?

After 70 years of development, especially since its
reestablishment 20 years ago, the Party Committee and
people of Vinh Phuc province have accomplished a lot of
important achievements in all fields, become a prime
example of economic development and gradually affirmed
and strengthened its position before other provinces and
cities in the region and in the country.

The province’s GRDP growth has been steadily high
over the past years, rising 13.9% a year on average in the last
22 years (1997-2019). The economic structure has strongly
shifted towards a desired pattern where the share of
construction, industry and services is rising and the share of
agriculture, forestry and fishery is shrinking. The economic
size is expanding. The gross regional domestic product
(GRDP), based on the current price, was estimated at
VND118.4 trillion (US$5.2 billion) in 2019, 60.5 times
higher than in 1997. Economic development has led to
higher GRDP per capita, reaching VND102.5 million
(US$4,450) in 2019, up to 47 times higher than that in 1997
and higher than the national average.

Instead of relying on the central budget, Vinh Phuc has
today been among provinces with the largest revenue sent
to the central budget. Specifically, in 1997, the local State
budget revenue was only VND114 billion. In 2004, the
province started to balance its budget spending and send its

70 YEARS OF DEVELOPMENT 

Aspiration to
Prosperity
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surplus to the central budget. In 2019, its budget revenue
amounted to over VND35 trillion (US$1.5 billion), of which
domestic revenue surpassed VND30 trillion, 307 times higher
than in 1997.

Industrial manufacturing is determined to be the
foundation of the economy, making considerable contributions
to local growth and budget revenue. Infrastructure systems in
industrial zones have been invested to meet development needs.
In 1998, Vinh Phuc had only 50-ha Kim Hoa Industrial Park
but it is now home to eight active industrial zones (out of 18
planned ones), covering a total area of 1,000 ha. The total
number of valid projects in the province is about 1,139 projects
as of the end of 2019, including 755 DDI projects with a total
registered investment capital of VND80.9 trillion and 384 FDI
projects with a total investment capital of over US$5.0 billion.
The total number of enterprises in the area is 10,693 with the
registered capital of over VND119 trillion.

In agriculture, promoting the tradition of exploring and
discovering new farming methods in 1966-1968, since its re-
establishment, Vinh Phuc has introduced effective mechanisms
and policies on agricultural and rural development, improved
livelihoods of farmers ahead of the country, and thus achieved
many important production results. The province set up various
high-yield farming areas.

Service sectors effectively serve production and
consumption needs. The province already formed some
modern commercial centers, markets and shops. Tourism
infrastructure and many tourist service facilities have been
invested. Typical high-quality tourist areas include Tam
Dao, Dai Lai, Tay Thien, Dam Vac, Vinh Thinh-An Tuong
tourist site.

The infrastructure system has been well invested. Many
fields like rural transport and irrigation have made remarkable
progress as compared to Red River Delta and neighboring
provinces. From a province with the worst infrastructure,
particularly transport infrastructure, Vinh Phuc now has 100 %
of national highways asphalted, 18 provincial roads asphalted or
cemented; and 93.2% rural roads hardened. All communes have
access to the national electricity grid. When it was re-
established, Vinh Phuc had only two clean water supply plants
but it now has 11 facilities with supply pipelines built to far-
lying mountainous areas according to the Program 134. 99% of
rural households have access to hygienic water, of which 60%
have access to clean water, and 85% of urban households have
access to clean water.

In addition to focusing on economic development, Vinh
Phuc province has paid close attention to sociocultural
development, gradually making progress and social justice.
Education quality is highly stable. Students usually achieve high
rankings in national and international contests. Health
infrastructure has been invested to raise medical care quality. In
2019, the ratio of doctors to 10,000 people is 12.35. National
target health programs have been carried out well. Poverty
policies have been effectively carried out to reduce the poverty
rate to an estimated 1.46% in 2019. Political security has been
maintained, social order and safety are guaranteed. Cooperation
and exchange relationships with other localities in Vietnam and
the world have been strengthened and expanded.

Vinh phuc is aiming to become a centrally governed
city in 2020. What are major socioeconomic
development orientations of Vinh phuc province in the
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coming period and what solutions will the province take
to achieve this goal?

In the coming time, in order to aim to become a centrally
run city, Vinh Phuc will launch key socioeconomic
development tasks as follows:

Firstly, further executing solutions to maintain economic
growth momentum; focusing on removing difficulties and
promoting production and business development; further
improving the business investment environment and
accelerating administrative procedure reforms; enhancing
investment promotion, attracting businesses to invest in the
province, especially high-tech projects; speeding up modern
trade and service development, with priority given to
developing advantageous service sectors that use high levels of
knowledge and know-how and generate added value;
encouraging investment in developing health and education
services.

Secondly, developing cultural and social fields in line with
economic development; carrying out Resolution 33-NQ/TW
dated June 9, 2014 of the Central Party Central Committee
(11th term) on building and developing Vietnamese culture and
people to meet national sustainable development requirements;
preserving, embellishing and promoting values of tangible,
intangible and ethnic cultures; effectively implementing social
security policies, taking care of policy-benefited families, people
with meritorious services and the poor.

Thirdly, building a strong, well-functioning government;
rearranging and consolidating organizational structure;
streamlining the staff as planned; improving the quality of
public employees; adopting policies to attract excellent
graduates, young scientists and competent experts to the

province; firmly carrying out intellectual and talent attraction
policies and income and welfare improvement policies for Vinh
Phuc people.

Fourthly, effectively implementing local foreign affairs for
development and integration; facilitating overseas Vietnamese
to participate in building their homeland.

Fifthly, further consolidating defense and security
competence; maintaining political security, ensuring social
order and safety, protecting the peaceful life of the people in
service of socioeconomic development tasks.

on the occasion of the 70th founding anniversary of
Vinh phuc province, what message would you send to Vinh
phuc people?

In the Year of the Rat 2020, the Provincial Party Committee,
the Provincial People’s Council and the Provincial People’s
Committee are determined to complete the 5-year
socioeconomic development plan from 2016 to 2020, make
achievements to celebrate the 70th founding anniversary of the
province and the 90th founding anniversary of the Communist
Party of Vietnam, and successfully host Party congresses at all
levels. In spite of numerous difficulties and challenges in the
way, the province is still seeing more advantages and new
opportunities for development. I hope that, by upholding the
spirit of solidarity, innovation, creativity and drastic action, the
province will continue to make new breakthroughs in carrying
out goals and tasks assigned to each locality, each unit and each
enterprise to successfully achieve socioeconomic development,
defense and security objectives, building a solid basis for Vinh
Phuc to soon become a centrally run city as expected.

thank you very much!
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Ông có thể cho biết một số thành quả nổi
bật trong thu hút đầu tư mà tỉnh đã đạt được?

Tính đến 31/12/2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu
hút được 1.146 dự án, gồm 757 dự án DDI với
tổng vốn đầu tư đăng ký 86.500 tỷ đồng và 389
dự án FDI từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với
tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, đứng đầu là Hàn
Quốc với 203 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký
2,2 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ hai với 46 dự án,
tổng vốn đầu tư đăng ký 1,15 tỷ USD; tiếp đến
Đài Loan (Trung Quốc) với 37 dự án, tổng vốn
đầu tư đăng ký đăng ký 0,94 tỷ USD, còn lại các
dự án đầu tư từ Singapore,  Trung Quốc, Thái
Lan, Italia, Hà Lan, Ấn Độ, Nga, Pháp, Thụy
Điển, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha,…

Môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc luôn được
các nhà đầu tư đánh giá cao, nhiều tập đoàn lớn
trên thế giới đã quyết định đầu tư vào Vĩnh Phúc
như Honda, Toyota, Piaggo, Jawwa,… sản xuất ra
những sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, tạo
công ăn việc làm cho sản xuất hàng vạn lao động,
tăng thu ngân sách, gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có uy tín trong nước
đã và đang nghiên cứu triển khai các dự án nhằm
thúc đẩy phát triển tiềm năng lợi thế trong lĩnh vực
du lịch, dịch vụ, nông nghiệp của tỉnh như
VinGroup, SunGroup, FLC, T&T.. là minh chứng
khẳng định rõ nét về kết quả và thành tựu đạt được
của tỉnh trong về thu hút đầu tư. 

Năm 2019 được đánh giá là một năm sôi động
trong các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh
Phúc với nhiều  cuộc hội thảo, làm việc và tiếp xúc
của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành với các
nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài. Hiệu quả của các hoạt động xúc tiến
đầu tư được thể hiện qua kết quả thu hút đầu tư

trong năm vừa qua. Cụ thể, tổng vốn đầu tư thu hút
trong năm 2019 đối với FDI là 1,16 tỷ USD, gấp 2 lần
so với năm 2018.Lũy kế cả giai đoạn 2016-2019 đạt
2,5 tỷ USDđạt vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVI và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã đề ra,
thu hút đầu tư FDI đạt 1,3-1,5 tỷ USD.

Các dự án đầu tư đã đóng góp quan trọng trong
kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh: tốc độ tăng
trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt
8,%/năm. Riêng năm 2019 tốc độ tăng trưởng GRDP
đạt 8,05%, trong đó các dự án đầu tư đóng góp trên
50% giá trị sản xuất của tỉnh; quy mô GRDP theo giá
hiện hành đạt 118,4 nghìn tỷ đồng đưa giá trịGRDP
bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng; thu ngân
sách đạt vượt mốc 35.000 tỷ đồng (các doanh nghiệp
FDI đóng góp trên 65% tổng thu ngân sách nhà
nước, riêng Công ty Honda và Toyota Việt Nam
đóng góp 58,9% tổng thu ngân sách của tỉnh); giải
quyết việc làm trực tiếp cho khoảng 120.000 lao động.

sự chuyển biến nhanh chóng về kinh tế - xã
hội của Vĩnh phúc một phần là kết quả của định
hướng thu hút đầu tư với nhiều biện pháp linh
hoạt phù hợp với đặc thù của địa phương để
phát triển công nghiệp. Ông có thể chia sẻ rõ hơn
về những điểm nổi bật trong định hướng, các
chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư trên địa
bàn tỉnh?

Giai đoạn 1997 - 2000, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra phương hướng: "tập
trung mọi nguồn lực tạo điều kiện khuyến khích các
thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Hướng chủ yếu là
phát triển mạnh công nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài,...".Vĩnh Phúc đã thực hiện chính sách “trải
thảm đỏ” và “đi tắt đón đầu”, tập trung ưu tiên các
nguồn lực để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN)
Kim Hoa, cụm công nghiệp (CCN) Khai Quang và
CCN Quang Minh nhằm tạo quỹ đất thuận lợi về vị
trí địa lý để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, vì
vậy đã thu hút được một số dự án quan trọng, làm
tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau
này như: Honda, Toyota...

Giai đoạn 2001 - 2005, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội giai đoạn 2001 - 2005 đã xác định: "đẩy mạnh
tiến độ quy hoạch, phát triển các KCN tập trung,
trong đó đẩy mạnh quy hoạch, thu hút đầu tư nước
ngoài, giải phóng mặt bằng là những ưu tiên hàng
đầu". Trong giai đoạn này, Vĩnh Phúc đã có những
chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các chủ dự án
hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng KCN Quang
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Thu hút đầu tư là động lực phát triển
kinh tế - xã hội
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Minh, KCN Khai Quang, tạo ra bước ngoặt trong việc thu hút các dự
án trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo, điện - điện tử, sản xuất
linh kiện ô tô, xe máy.

Giai đoạn 2006 - 2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã xác
định: "tập trung phát triển công nghiệp và coi công nghiệp làm nền
tảng của nền kinh tế nhằm tạo ra sự tăng trưởng cao, giải quyết việc
làm cho nhiều lao động, tăng thu cho ngân sách nhà nướcvà kích
thích các ngành dịch vụ, nông nghiệp phát triển, đẩy nhanh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn".Giai đoạn này đã
thu hút được số vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất kể từ khi tái lập chủ
yếu tập trung trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất
linh kiện điện tử.

Giai đoạn từ 2011 -2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác
định: Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp;
trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và trở
thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.Để
thực hiện mục tiêu trên, chính sách của tỉnh là tập trung thu hút các
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoàisử dụng công nghệ sạch, giá trị gia
tăng lớn, tiết kiệm đất, hướng tới các dự án sử dụng công nghệ cao,
các dự án công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh thu hút các dự án trong lĩnh
vực du lịch, dịch vụ nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, tạo ra sự phát
triển bền vững.

Giai đoạn từ 2016-2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác
định: “Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những
trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước, cơ bản hoàn
thành khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những
năm 20 của thế kỷ XXI”. Theo đó, tập trung thu hút dự án đầu tư vào
các KCN hiện có; chủ động quỹ đất để xây dựng các KCN mới theo
yêu cầu của thị trường, phù hợp quy hoạch được duyệt;thu hút đầu tư
có chọn lọc, ưu tiên các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân
thiện với môi trường, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, linh kiện điện tử; dự án nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án dịch vụ du lịch chất lượng
cao…không thu hút các dự án có công lạc hậu, sử dụng nhiều năng
lượng, nguy có gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động.

Sau hơn 20 năm tái lập, với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đột

phá cho đầu tư phát triển công nghiệpđã mang lại thành công cho
tỉnh Vĩnh Phúc.

Với phương châm “Các nhà đầu tư ở Vĩnh phúc là công dân
của Vĩnh phúc”, thành công của doanh nghiệp là thành công
của tỉnh”, Vĩnh phúc luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho
doanh nghiệp phát triển. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Trong những năm vừa qua, Vĩnh Phúc đã có những nỗ lực rất
lớn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Không chỉ tập
trung vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu mà tỉnh còn tập
trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Vì vậy, môi trường đầu tư luôn ổn định, chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh luôn nằm trong tốp đầu của cả nước, chất
lượng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện (năm 2018 được VCCI
đánh giá xếp thứ 03 cả nước về chất lượng hạ tầng).Trong từng giai
đoạn cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc có những cách làm và giải pháp cụ thể
để cải thiện môi trường đầu, kinh doanh như:xây dựng và triển khai
Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI);thành lập cơ quan chuyên trách về xúc tiến đầu
tư;thành lập trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thành
phố; thành lập Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất cấp
tỉnh để giải phóng mặt bằng nhanh, tạo quỹ đất sạch cho các dự
án;Chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ kịp thời giải quyết
tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp như thành lập cổng
thông tin đối thoại doanh nghiệp - chính quyền nay là đường dây
nóng để tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp, nhà đầu
tư; định kỳ hằng năm tổ chức ít nhất hai hội nghị đối thoại giữa
chính quyền và doanh nghiệp; duy trì chương trình cà phê doanh
nhân vào chiều thứ sáu hàng tuần để các doanh nghiệp gặp gỡ lãnh
đạo tỉnh và các sở, ngành qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc của
doanh nghiệp được giải quyết kịp thời; Tỉnh cam kết để các doanh
nghiệp đầu tư trên địa bàn được hưởng các ưu đãi hỗ trợ ở mức cao
nhất theo quy định. Ngoài ra tỉnh còn có chính sách hỗ trợ đối với
các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, nhà đầu tư sẽ được
hỗ trợ một số chi phí chuẩn bị dự án như chi phí lập báo cáo đánh
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With its open policies, Vinh Phuc province’s
investment environment is always highly appreciated.
Vietnam Business Forum Magazine has an interview
with Mr. Nguyen Van Do, Director of the Vinh Phuc
Department of Planning and Investment.

Could you please tell us some outstanding achievements in
investment attraction that the province has made?

As of December 31, 2019, Vinh Phuc province has attracted 1,146
projects, including 757 DDI projects with a total registered investment
capital of VND86,500 billion and 389 FDI projects from 18 countries
and territories with total investment capital of US$5.5 billion, led by
South Korea with 203 projects with total registered investment capital of
US$2.2 billion; followed by Japan with 46 projects with total registered
investment capital of US$1.15 billion; Taiwan (China) with 37 projects,
total registered investment capital of US$0.94 billion. The remaining
investment projects come from Singapore, China, Thailand, Italy,
Netherlands, India, Russia, France, Sweden, United States, and Spain

Vinh Phuc's investment environment has always been highly
appreciated by investors. Many world-leading corporations have
decided to invest in Vinh Phuc province, including Honda, Toyota,
Piaggo and Jawwa, which are manufacturing key industrial products,
employing local workers, increasing budget revenue and boosting
export value. Besides, well-reputed domestic investors have studied and
carried out their projects to unlock local potential advantages in tourism
and agricultural services. Vingroup, Sungroup, FLC and T&T are clear
evidence of the province’s achievements in investment attraction.

2019 was seen as an exciting year for the province’s investment promotion,
with a lot of conferences, working sessions and contacts between authorities
and domestic and foreign investors. The effect of investment promotion was
illustrated with investment attraction results in the past year. Specifically, the
province drew US$1.16 billion of FDI capital in 2019, twice as much as in
2018. The FDI value licensed in 2016-2019 exceeded the target of US$1.3-1.5
billion in 2016-2020 set in the Resolution of the 16th Provincial Party
Congress.

Investment projects have made important contributions to the
province's socio-economic development such as the average GRDP
growth rate in the period 2016-2019 reaching 8%/year. Particularly in
2019, GRDP growth rate reached 8.05%, of which investment projects
contributed over 50% of the province's production value; GRDP scale at
current prices reached VND118.4 trillion; State budget revenue
exceeded VND35 trillion (FDI enterprises contributed over 65% of total
State budget revenue; Honda and Toyota Vietnam alone contributed
58.9% of the total provincial budget revenue); the province created
about 120,000 jobs.
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giá tác động môi trường, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu
tư, chi phí lập quy hoạch chi tiết,Hỗ trợ doanh
nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng
cao; Ban hành quy định về thực hiện trình tự triển
khai các dự án đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn
tỉnh (theo đó giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết so
với quy định của pháp luật đối với các thủ tục đầu
tư)... Đây là những giải pháp quan trọng góp phần
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh
trong giai đoạn 2016-2020.

sau thời gian “trải thảm đỏ” trong thu hút
đầu tư, hiện nay tỉnh Vĩnh phúc đang thực hiện
thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn
với đảm bảo môi trường sinh thái. Ông có thể
nói rõ hơn quan điểm và giải pháp thu hút đầu
tư tỉnh Vĩnh phúc trong giai đoạn tới?

Để khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực và
tiềm năng lợi thế của tỉnh nhằm thúc phát triển kinh
tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc
sẽ ưu tiên thu hút các ngành nghề đón đầu cách mạng
công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ
thuật nano, công nghiệp sinh học, nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, vật liệu mới, dự án dịch vụ du
lịch chất lượng cao, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng
cao.... và các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh (cơ
khí, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ ô
tô xe máy); tập trung thu hút đầu tư vào các KCN đã
hoạt động, tăng tỷ lệ lấp đầy KCN; tiếp tục thu hút các
nhà đầu tư hạ tầng KCN, CCN đã được quy
hoạch.Không thu hút các dự án có công nghệ lạc hậu,
có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các dự án tiêu hao
năng lượng, thâm dụng lao động lớn. 

Mở rộng địa bàn và hình thức thu hút đầu tư
nước ngoài vào những thị trường giàu tiềm năng và
các công ty đa quốc gia; xác định thị trường trọng
điểm Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia thuộc liên
minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, các nhà đầu tư trong
nước có uy tín đầu tư tại tỉnh.

trân trọng cảm ơn ông!
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Investment Flow -
Driving Force for
Socioeconomic
Development
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the rapid socioeconomic transformation of Vinh phuc is
partly resulted from flexible investment attraction approaches
which are suitable for local industrial development. Could you
tell more about main contents of the province’s investment
incentivization and attraction policies?

In 1997-2000, the Resolution of the 12th Provincial Party
Congress set out the direction: “Focusing all resources to encourage
all economic sectors to invest in developing industry and cottage
industry. The main direction is to strongly develop foreign-invested
industries.” Vinh Phuc adopted investment attraction policies,
prioritized resources to invest in infrastructure of Kim Hoa
Industrial Park, Khai Quang Industrial Complex and Quang Minh
Industrial Complex to create an available land fund to court foreign
investors. Hence, the province attracted important projects and
paved the way for future local socioeconomic development,
particularly projects invested by Honda and Toyota.

In 2001-2005, the Resolution of the 13th Provincial Party
Congress and the Vinh Phuc Socioeconomic Development Plan in
2001-2005 stated: “Speeding up the planning and development of
concentrated industrial parks, accelerating planning, attracting
foreign investment and clearing the ground are top priorities”.
During this period, Vinh Phuc introduced policies to provide
financial support for infrastructure project investors to complete
infrastructure construction in Quang Minh Industrial Park and
Khai Quang Industrial Park to create a turning point in attracting
mechanical engineering, electric - electronics, automobile and
motorbike component manufacturing projects.

In 2006-2010, the 14th Provincial Party Congress determined
“Focusing on industrial development and regarding industry as the
foundation of the economy in order to create high growth and
employment, increase fiscal revenue, stimulate service and
agricultural development, accelerate local economic and labor
restructuring”. This period witnessed the biggest FDI inflow since
the province was re-established. FDI projects were mainly engaged
in electronics and supporting industries for electronic component
manufacturing.

In 2011-2015, the 15th Provincial Party Congress defined
“Striving become a basically industrial province by 2015, become a
modern industrial province by 2020 and to become Vinh Phuc City
in the 2020s”. To realize this goal, the province advocated attracting
FDI projects that used clean technologies, generated added value,
employed advanced technology, and developed supporting
industries. The province drew tourism and service projects in order

to modernize the economy and create sustainable development.
In 2016-2020, the 16th Provincial Party Congress defined

“Striving to build Vinh Phuc into one of regional industrial and
tourist centers and basically complete the urbanization framework
to be upgraded to Vinh Phuc City in the 2020s”. Accordingly, the
province focused on attracting investment projects into existing
industrial parks; prioritized large-scale high-tech projects;
proactively spared land for building new industrial parks for
investors in accordance with the approved planning.

More than 20 years since its re-establishment, with many
breakthrough mechanisms and policies for industrial development
investment, Vinh Phuc has achieved great successes.

With the working principle “Investors in Vinh phuc are
citizens of Vinh phuc and the success of the business is the
success of the province”, Vinh phuc has always strived to carry
out solutions to improve the business investment environment
and create the best conditions for business development. Could
you tell us more about this?

In recent years, Vinh Phuc has made great efforts in improving the
investment and business environment. It has focused on upgrading
essential infrastructure, promoting administrative procedure reform
and improving the quality of human resources. Therefore, the
investment environment is always stable; the Provincial
Competitiveness Index is always at the top of the country; the quality of
infrastructure is increasingly improved (in 2018, the province secured
the third place in VCCI’s PCI rankings). In each specific period, Vinh
Phuc province has specific ways and solutions to improve the business
environment such as developing and implementing the Project to
improve the investment environment; establishing specialized agencies
for investment promotion; establishing public administration centers
at district-levels and city-levels; set up provincial Land Clearance and
Development Board to quickly clear ground, create clean land fund for
projects; focusing on on-the-spot investment promotion activities to
promptly solve difficulties and problems for businesses. The province
is committed to providing the highest preferential treatment support.
In addition, the province also has support policies for projects in the
field of priority investment attraction. These important solutions have
helped improve the local investment and business environment in
2016-2020.

after the period of rolling out the red carpet to welcome
investors, Vinh phuc province is now selectively licensing
investors that meet ecological environment requirements.
Could you elaborate the province’s views and solutions on
investment attraction in the coming time?

To utilize local resources and potential advantages in order to
speed up socioeconomic development in the coming time, Vinh
Phuc province will give priority to licensing industries that help the
province catch up with the Fourth Industrial Revolution such as
information and communication technology (ICT), digital
technology, nanotechnology, biotechnology, new materials and
other fields where the province has competitive advantages (e.g.
mechanical engineering, construction material, supporting
industries for motorbike and automobile manufacturing); and
wooing investors into industrial zones to increase occupancy rate.

Vinh Phuc province will target foreign investors and
multinational corporations; focus on attracting those from Japan,
South Korea, European Union countries (EU), the United States as
well as reputable domestic investors to invest in the province.

thank you very much!
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Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã vươn mình
trở thành một trong những địa phương có kinh tế
phát triển bậc nhất của cả nước. Những kết quả
khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội của
Vĩnh Phúc có sự đóng góp lớn của ngành Công
Thương trong quản lý điều hành lĩnh vực sản
xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ góp
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc
tế của địa phương.

NguyễN Bách

Ô
ng Lê Tiến Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh
Phúc cho biết: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành
công nghiệp giai đoạn 2016-2020 (theo giá so sánh năm
2010) dự kiến tăng bình quân 13,6%. Trong đó, sản xuất
công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, năm 2019

giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng khoảng 13,43% so với năm 2018.
Sản lượng ô tô các loại giai đoạn 2016-2020 ước đạt 320.000 chiếc (năm
2019 đạt 58.740 chiếc); sản lượng xe máy giai đoạn 2016-2020 ước đạt
9.493.000 chiếc (năm 2019 đạt 1.847.000 chiếc). 

Bên cạnh công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại cũng có
bước phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn
2016-2020 ước đạt 11,6%. Riêng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 50.984 tỷ đồng, tăng 10,4% so với
năm 2018. Thị trường hàng hóa khá đa dạng, giá cả ổn định đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Chương trình bình ổn
giá được thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động xuất nhập khẩu từng bước phát triển về quy mô, thị
trường, sản phẩm hàng hóa. Hiện có 200 doanh nghiệp tham gia hoạt
động xuất nhập khẩu với trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung
chủ yếu vào các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung
Quốc… Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt
13%, tương ứng kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng 6%/năm.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa
thủ tục hành chính (TTHC); kiểm soát TTHC, rà soát, đề xuất bãi bỏ các
thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp được
chú trọng quan tâm. Trong đó, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh
công bố 11 TTHC ban hành mới; bãi bỏ 9 TTHC thuộc lĩnh vực điện lực
và an toàn thực phẩm; tổng rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của
quản lý nhà nước.
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ngành công thương Vĩnh Phúc 

Thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế 
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Theo ông Lê Tiến Anh, năm 2020 là năm có
nhiều ý nghĩa đặc biệt, năm cuối thực hiện Kế
hoạch 5 năm 2016 - 2020. Vì vậy, ngành Công
Thương Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ,
hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, phấn
đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp đề ra, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh
tế bền vững của tỉnh. 

Theo đó, ngành đề ra một số giải pháp đẩy
mạnh phát triển công nghiệp như: tăng cường
hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các khu,
cụm công nghiệp; đẩy mạnh cải cách TTHC,
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để nâng
cao hiệu quả thu hút đầu tư trong và ngoài
nước; ưu tiên các dự án đầu tư về công nghệ
cao, công nghệ sạch, các dự án phát triển du
lịch, dịch vụ; ưu tiên phát triển các sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu…

Phát triển thương mại theo hướng chuyên
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đa dạng hóa các
loại hình, tổ chức thương mại; khuyến khích,
thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế,
đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài nhà nước,
kinh tế nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ
tầng thương mại và các loại hình dịch vụ phân
phối hiện đại; tập trung đẩy mạnh xuất khẩu
các mặt hàng thế mạnh như: hàng dệt may, giày
da, xe máy, linh kiện xe máy, phụ tùng ô tô,
linh kiện điện tử, cơ khí... Đồng thời tiếp tục hỗ
trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao
năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm;
tăng cường tổ chức các chương trình xúc tiến
thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ
trong nước và thị trường xuất khẩu.n



Mr. Le Tien Anh, Deputy Director of Vinh
Phuc Department of Industry and Trade,
said, the province’s industrial production
value (based on constant prices in 2010) was
expected to rise 13.6% a year on average in

the 2016-2020 period. Particularly in 2019, the sector hoped to
expand by 13.43% over 2018, driven by continued industrial
production momentum. Automobile manufacturing was
estimated to turn out 320,000 units from 2016-2020, including
58,740 units in 2019, and motorcycle manufacturing was
forecast to churn out 9,493,000 units in the 2016-2020 period,
including 1,847,000 units in 2019.

Beside industry, trade has also staged a strong growth of
estimated 11.6% a year in the 2016-2020 period. Specifically, in
2019, the total retail revenue of consumer goods and services
was projected at VND50,984 billion, up 10.4% over 2018. The
commodity market is quite diverse. Stable prices are more
afforded by local consumers. Price stabilization program has
been implemented effectively.

Import and export activities have gradually increased in
scale, market, and diversity. Currently, 200 importers and
exporters are doing trade with more than 40 countries and
territories in the world, mainly with the United States, the
European Union (EU), Japan, South Korea and China. In 2016-
2020, the province’s export value was estimated to rise 13% and
the import value picked up 6% annually.

Specifically, administrative reform, with the focus placed on
simplifying administrative procedures, controlling
administrative procedures, reviewing and proposing abolition
of unnecessary and troublesome procedures for people and
businesses. The Department of Industry and Trade proposed

the Provincial People’s Committee announce 11 new
administrative regulations, abolish nine administrative
procedures concerning electricity and food safety, review and
reduce the time for dealing with administrative procedures to
improve State management efficiency and effectiveness.

Mr. Le Tien Anh said, 2020 is a year of special significance
to the province. It is the last year to carry out the 5-year
Socioeconomic Development Plan in 2016-2020. Therefore, the
Department of Industry and Trade will continue to take drastic
and strong actions to realize given objectives, tasks and
solutions to create a foundation for local sustainable economic
development.

Accordingly, the department introduced some solutions to
accelerate industrial development like improving infrastructure
systems in industrial zones; step up administrative procedure
reforms and create a favorable business environment to attract
domestic and foreign investment; prioritize technologically
advanced investment projects, tourism and service development
projects; and give priority to supporting industrial products that
can join global value chains.

The department will develop professional, modern and
diverse trade; encourage and attract resources of all economic
sectors, especially private sectors and foreign investors, for
modern trade and distribution infrastructure development;
focus on boosting strong exports like garment and textile leather
footwear, motorcycles, motorcycle components, auto parts,
electronic components and mechanical parts. At the same time,
the department will continue to support businesses to address
their difficulties, improve product competitiveness and quality,
strengthen trade promotion programs to expand domestic
consumption market and export markets.n
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Vinh Phuc industry and trade sector

Creating Driving Force for
Economic Growth

Vinh Phuc has strived to become one of the
most economically developed localities in
Vietnam. Its positive socioeconomic
development results have been importantly
contributed by the industry and trade sector
which has effectively managed trade, industry
and service to facilitate local economic
restructuring, industrialization, modernization
and international economic integration.

NguyeN Bach



từ nền nông nghiệp sản xuất tự
cung, tự cấp

Sau khi tái lập tỉnh (năm 1997), Vĩnh
Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách
đặc biệt là Nghị quyết 03/NQ-TU về phát
triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời
sống nông dân giai đoạn 2006-2010 là cơ sở
để TW tham khảo ban hành Nghị quyết 26
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại hội
nghị TW 7 khóa X.

Theo ông Bùi Như Ý, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh
Phúc, dấu ấn đặc biệt nhất trong 70 năm
qua đối với ngành, đó là tư duy, cách làm
sáng tạo và sớm nhận thức rõ vai trò, tầm
quan trọng của nông nghiệp, nông dân,
nông thôn (Tam nông) trong quá trình phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, tỉnh chủ trương phát triển
nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với
xây dựng nông thôn mới đồng thời thực
hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm
nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời
sống của người dân nông thôn, góp phần
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền
vững,... Tính từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã
ban hành hơn 60 nghị quyết về các cơ chế,
chính sách phát triển tam nông, trong đó
Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây
dựng Nông thôn mới (NTM) ban hành hơn
20 nghị quyết. 

Đến những thành tựu quan trọng
Tăng trưởng nông nghiệp của Vĩnh

Phúc luôn duy trì ở mức ổn định. Giá trị

tăng thêm GRDP ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ
sản (giá so sánh 2010) giai đoạn 1997-2019 tăng
bình quân 4,95%/năm. Tốc độ tăng GRDP ngành
nông, lâm nghiệp, thủy sản của các giai đoạn đều
đạt và vượt mục tiêu của các kỳ Đại hội Đảng bộ
tỉnh đề ra. 

Đặc biệt, năm 2019, được đánh giá là một
năm gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng
với sự nỗ lực vượt bậc của ngành, đã cho thấy:
Giá trị tăng thêm đối với nông - lâm, thủy sản
(giá so sánh 2010) ước đạt 4.539,2 tỷ đồng, đạt
92,6% kế hoạch, giảm 2,77% so với năm 2018.

Về sản xuất nông nghiệp, trong lĩnh vực
trồng trọt, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến rõ
nét, năng suất các loại cây trồng đều tăng so với
cùng kỳ; các giống lúa chất lượng tiếp tục được
mở rộng diện tích, tỷ lệ giống lúa chất lượng đạt
trên 70% tổng diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh.
Các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, bí
xanh, cà chua, su su, dưa, rau các loại được phát
triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện
chuyển đổi 1.250 ha đất trồng lúa kém hiệu quả
sang trồng các loại cây trồng hàng năm khác. Cơ
giới hóa trong các khâu làm đất bằng máy chiếm
trên 95%, thu hoạch lúa bằng máy đạt trên 70%
diện tích. Năm 2019, tổng diện tích gieo trồng
cây hàng năm đạt 86,7 ngàn ha, đạt 99,7% kế
hoạch, giảm 4,6%, năng suất lúa ước đạt 57,92
tạ/ha, đạt 98,64% kế hoạch, được đánh giá là
năm được mùa. 

Bên cạnh đó, chăn nuôi bò sữa và gia cầm
phát triển tốt, những tháng đầu năm, giá một số
sản phẩm gia cầm (thịt hơi, trứng) sau một thời
gian dài xuống quá thấp đã có dấu hiệu tăng trở
lại và duy trì ở mức cao. Đến nay, trên địa bàn
tỉnh có 1.136 trang trại các loại, trong đó trang
trại chăn nuôi chiếm đa phần (1.081 trang trại);
nhiều trang trại áp dụng công nghệ cao và liên
kết theo chuỗi sản xuất. Theo đó, Vĩnh Phúc
hiện có 112/112 xã được công nhận đạt chuẩn
NTM, đạt 100% tổng số xã trong toàn tỉnh.

Mục tiêu giai đoạn 2020-2030, tỉnh Vĩnh
Phúc phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp phát
triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững,
trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với
chuyển đổi lao động nông thôn và xây dựng
NTM nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả
năng cạnh tranh của ngành. Cụ thể, ngành phấn
đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông -
lâm, thủy sản bình quân đạt từ 1,5-2,0%/năm; tỷ
lệ che phủ rừng duy trì ổn định 25%, góp phần
thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của quốc
gia; 70% dân số nông thôn được sử dụng nước
sạch đạt quy chuẩn 02/BYT…n
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nông nghiệP Vĩnh Phúc

Bước chuyển mình mạnh mẽ

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

70 năm sau khi
thành lập tỉnh,
nhờ khai thác
tốt các tiềm

năng, lợi thế,
nền kinh tế

Vĩnh Phúc đã
đạt được nhiều

thành tựu to lớn.
Trong đó, lĩnh

vực nông nghiệp
có nhiều bước
chuyển mình,

đóng góp vào sự
nghiệp phát

triển kinh tế - xã
hội, tạo nên diện

mạo mới cho
nông nghiệp,
nông thôn.

Ngô SaN



Quy hoạch xây dựng (QHXD)
đóng vai trò quan trọng trong
việc định hướng phát triển
không gian, kết cấu hạ tầng, kiến
trúc cảnh quan. Thời gian qua,
Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã tập
trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ
công tác lập QHXD đô thị, khu
công nghiệp (KCN), khu du lịch
cũng như các khu vực khác
ngoài đô thị.

Năm 1997, khi tái lập tỉnh, Vĩnh
Phúc mới chỉ có các đô thị
loại IV và loại V (thị xã Vĩnh
Yên và các thị trấn huyện lỵ),
về công nghiệp mới chỉ có

KCN Kim Hoa - Phúc Thắng; về du lịch chủ
yếu tập trung tại khu du lịch Tam Đảo (thị
trấn Tam Đảo). Ngay sau khi tái lập tỉnh,
UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp
đơn vị tư vấn triển khai các đồ án lớn như quy
hoạch chung thị xã Vĩnh Yên, đô thị mới Mê
Linh, quy hoạch mạng lưới đô thị, thị tứ của
tỉnh Vĩnh Phúc, quy hoạch mạng lưới các khu
công nghiệp, khu du lịch. 

Năm 2008, khi huyện Mê Linh sáp nhập
vào thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc đã báo
cáo Chính phủ và Bộ Xây dựng cho chủ trương
lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị
Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050. Đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày
26/10/2011 với phạm vi gồm 7 đơn vị hành
chính cấp huyện, gồm: thành phố Vĩnh Yên,
thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và
một phần diện tích huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh
Tường, huyện Tam Dương và Tam Đảo với
tổng diện tích tự nhiên khoảng 318,6 km2, quy
mô dân số quy hoạch 1 triệu người.

Đây là đồ án quy mô lớn, có tầm nhìn chiến
lược và là tiền đề để tỉnh triển khai nhiều quy
hoạch, chương trình, dự án trong giai đoạn tiếp
theo như: Đồ án QHXD vùng tỉnh Vĩnh Phúc
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển
khai QHXD các vùng liên huyện phía Bắc, phía
Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc.

Trong hơn 20 năm xây dựng và phát
triển, các quy hoạch trên từng bước được

thực hiện, đã khẳng định được vai trò là
công cụ đắc lực cho điều hành phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ phủ
kín QHXD trên địa bàn tăng lên đáng kể:
đạt 100% QHXD vùng; đạt 100% quy hoạch
chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và
QHXD nông thôn mới; đạt 100% gồm
15/15 phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc...

Trên cơ sở QHXD, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển
khai nhiều chương trình, đề án nhằm đưa quy
hoạch vào thực thi, đóng góp chung cho sự phát
triển của tỉnh nhà. Trong đó một số chương
trình kế hoạch lớn đã được triển khai như:
Chương trình tổng thể xây dựng phát triển đô
thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị
Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; chương trình đầu tư hạ
tầng khung đô thị Vĩnh Phúc....

Kết quả đến nay, mạng lưới hạ tầng trong
tỉnh bước đầu được đầu tư theo hướng đồng
bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị đã được cải thiện
về quy mô và chất lượng, như thành phố Vĩnh
Yên được nâng cấp thành đô thị loại II, thị xã
Phúc Yên được nâng cấp lên đô thị loại III và
trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; hạ tầng
khung đô thị Vĩnh Phúc bước đầu hình thành
theo quy hoạch.

Đặc biệt, đồ án quy hoạch chung xây dựng
đô thị Vĩnh Phúc thể hiện được những tư duy
mới, có tính đột phá trong phát triển đô thị của
tỉnh Vĩnh Phúc, là điển hình cho nhiều địa
phương khác đến tham quan và học tập. Việc tổ
chức lập QHXD được Sở Xây dựng triển khai
đảm bảo tính đồng bộ giữa các quy hoạch
ngành, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ
thuật; tầm nhìn cũng như chất lượng quy hoạch
đô thị ngày càng được nâng cao; tính cộng đồng
được quan tâm hơn thông qua sự tham gia của
các tầng lớp xã hội. 

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc -
ông Nguyễn Đức Tài, nâng cao chất lượng quy
hoạch và phát triển đô thị là nhiệm vụ xuyên
suốt của ngành xây dựng. Trong thời gian tới Sở
Xây dựng tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND
tỉnh, UBND tỉnh triển khai các công tác
QHXD, phát triển đô thị như: Rà soát điều
chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh
Phúc; triển khai quy hoạch chung các đô thị
Bình Xuyên, Tam Đảo; triển khai QHXD các
vùng huyện Lập Thạch và Sông Lô; triển khai
công tác quy hoạch chi tiết chỉnh trang các đô
thị; quy hoạch các khu, điểm du lịch dịch vụ
trên địa bàn tỉnh.n
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Nâng cao chất lượng 
quy hoạch, phát triển đô thị

Phấn đấu đầu
tư hạ tầng để

Vĩnh Phúc đạt tiêu
chí đô thị loại I, làm
cơ sở hướng tới mục
tiêu đưa Vĩnh Phúc
trở thành thành phố
trực thuộc
Trung ương

Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc
Sở Xây dựng Vĩnh Phúc 



Xác định đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
là một trong những nhiệm vụ quan trọng của
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến
nay, ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Vĩnh
Phúc đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu
đáng khích lệ và tạo nên hệ thống giao thông
đồng bộ, thông suốt. Tạp chí Vietnam
Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông
hoàng Văn minh - Giám đốc Sở GTVT
Vĩnh Phúc. hà thành thực hiện.

Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật của ngành
GtVt trong những năm qua?

Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm hành chính tỉnh đến
trung tâm huyện đều được mở rộng, cải tạo nâng cấp thành
đường đôi, có dải phân cách cứng.Nhiều tuyến đường đến các khu
công nghiệp, khu du lịch được mở mới nhằm thu hút đầu tư và
nâng cao hình ảnh các khu danh thắng của tỉnh đến với du khách.
Đặc biệt, ngành đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch GTVT đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 3779/QĐ-CT ngày 16/12/2010; đồng thời xây
dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông, chương trình
mục tiêu và đề án cụ thể cho từng giai đoạn, phù hợp với tình
hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều công trình giao thông quan trọng được ngành đầu
tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bao gồm: Đường Vành đai
3 trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT.310,
đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, đường Hợp Thịnh - Đạo Tú...,
các tuyến đường giao thôn nông thôn (GTNT), đường trục
chính giao thông nội đồng (GTNĐ) được hỗ trợ kinh phí theo
Nghị quyết của HĐND khi xây dựng cứng hoá mặt đường.

Nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh đã có tác dụng thúc đẩy phong trào
xây dựng phát triển GTNT, cứng hóa đường GTNĐ, góp phần
đưa Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh dẫn đầu về xây dựng
phát triển GTNT trên cả nước.

Đồng thời, ngành đã quan tâm chỉ đạo sát sao, nâng cao chất
lượng công tác quản lý, bảo trì đường bộ; đảm bảo giao thông
thông suốt, lề sạch, rãnh thông, haǹh lang không bị lâń chiếm…
Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cũng được
ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả. 

Vậy mục tiêu của ngành đề ra cho năm 2020 và định
hướng đến năm 2030 như thế nào, thưa ông?

Trong thời gian tới, mục tiêu của ngành GTVT Vĩnh Phúc là
phải đảm bảo phát triển bền vững, tạo khâu đột phá cho phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể là:

Đối với công tác xây dựng, quản lý quy hoạch: Phối hợp chặt
chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc lập, xây dựng quy hoạch
tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017, đảm bảo quy hoạch kết cấu
hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh với
tầm nhìn dài hạn, đảm bảo sự đồng bộ, tính kết nối với các quy
hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch liên quan. 

Đối với công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp tục
triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư tập trung xây dựng kết
cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Tập trung nguồn lực
xây dựng các công trình lớn, công trình quan trọng, thiết yếu, có
sức lan tỏa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân
dân trong tỉnh. Bố trí nguồn lực từ ngân sách tỉnh hỗ trợ, cùng với
huy động từ các nguồn vốn khác (ngân sách địa phương, nhân
dân đóng góp...) để tiếp tục cứng hóa và cải tạo, nâng cấp đường
GTNT, GTNĐ góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí 2 - Giao
thông của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất
lượng công tác thẩm định chuyên ngành. Tăng cường kiểm tra
công tác nghiệm thu công trình trong quá trình triển khai thi công
và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi
bàn giao công trình vào sử dụng. Thường xuyên đánh giá chất
lượng các đơn vị tư vấn, kịp thời kiến nghị xử lý các đơn vị tư vấn
yếu kém, không đảm bảo yêu cầu.

Đối với công tác vận tải, đăng kiểm và ATGT: Đa dạng hóa
các hình thức vận tải; phát triển vận tải và dịch vụ logistics theo
hướng hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao với chi phí
hợp lý, đảm bảo an toàn, nhanh chóng, tiện nghi và thân thiện với
môi trường; ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng bằng
xe buýt. Cung cấp dịch vụ chất lượng cao đối với các tuyến xe buýt
trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực
vận tải, cấp phép lái xe, kiểm soát tải trọng phương tiện. Chủ động
tiếp cận, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ gắn với nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực ngành GTVT thích ứng với xu thế
phát triển công nghệ thông tin và cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao
thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông.

trân trọng cảm ơn ông!
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Xác định chất lượng nguồn lao động là yếu tố
quan trọng tạo sức hút đầu tư, những năm
qua, Ngành Lao động Thương binh và Xã hội
(Lao động - TB&XH) tỉnh Vĩnh Phúc đã có
nhiều đề xuất, tham mưu thiết thực, nhằm
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng
ngày càng tốt nhu câù lao đôṇg của địa
phương. 

Sở Lao động - TB&XH đã rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ
sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, trình UBND
tỉnh ra quyết định sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở hoạt
động không hiệu quả. Sau 5 năm, số cơ sở giáo dục nghề
nghiệp giảm 14 cơ sở hoạt động yếu kém. Cụ thể, năm

2014, toàn tỉnh có 53 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đến nay
trên địa bàn tỉnh còn 39 cơ sở GDNN, gồm: 07 trường cao đẳng; 05
trường trung cấp; 21 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 06 cơ sở
khác có hoạt động GDNN. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục
rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN đảm bảo thu
gọn đầu mối và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp của tỉnh. 

Với hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến đào tạo nghề,
giải quyết việc làm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, công tác đào
tạo nhân lực tay nghề cao đã và đang có sự chuyển biến tích cực: Từ
năm 2014 đến nay, các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh
được 130.716 người, trong đó, trình độ cao đẳng là 5.768 người, tỷ lệ
4,40 %; trình độ trung cấp là 25.571 người, tỷ lệ 19,6 %; trình độ sơ
cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 99.377 người, tỷ lệ 76,0 %. Kết quả
đào tạo các nghề trọng điểm đạt 26.529 người, trong đó, trình độ
cao đẳng 4.838 người, trung cấp 16.643 người, sơ cấp và dưới 3
tháng 5.048 người. Chất lượng đào tạo luôn được các nhà trường
chú trọng, thể hiện ở chất lượng đầu ra của học sinh, sinh viên
(HSSV) sau tốt nghiệp. Hàng năm, tỷ lệ HSSV được xếp loại tốt
nghiệp khá, giỏi đạt trên 65%. Tỷ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt
nghiệp đạt trên 80%, trong đó số HS tốt nghiệp trình độ trung cấp,
cao đẳng có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 80%.

tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong
công tác đào tạo nghề

Sở Lao động – TB&XH Vĩnh Phúc chỉ đạo các cở sở GDNN
tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo
nghề. Điển hình trong hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề
nghiệp và doanh nghiệp là: Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc với
Công ty Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Công ty
TNHH Phụ tùng Xe máy ô tô Showa, Công ty TNHH Canon Việt

Nam, Công ty TNHH Exxydy Việt nam, Công ty Cosmos,…;
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật với Công ty Honda Việt Nam,
Công ty Piaggio Việt Nam, VPIC I, FLC Vĩnh Thịnh Resort, Công
ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam...

Đặc biệt, trong năm 2019, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông
nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo
và cung ứng 21.500 nhân lực tay nghề cao giai đoạn 2020-2025 cho
doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp có mối quan
hệ hợp tác đào tạo tốt với Công ty Lilama, Công ty cổ phần kỹ thuật
SIGMA, Công ty Cổ phần Prime Group, Công ty Nissin, Honda
Việt Nam, Toyota Việt Nam, VPIC1, Cosmos, Piaggio Việt Nam,
Prime Trường Xuân, Vitto, Bangjoo Electronic…

Ông Phạm Ngọc Luyến, Phó Giám đốc Sở Lao động –
TB&XH cho biết: Chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở
GDNN với doanh nghiệp đã ảnh hưởng tích cực đến sự hình
thành kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp của học sinh,
sinh viên. Khi ra trường, HSSV sẽ áp dụng được những kiến thức
vào công việc thực tế. Ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các cở sở GDNN
đẩy mạnh chương trình hợp tác này, nhằm tạo mối liên kết chặt
chẽ giữa cung - cầu trong lĩnh vực lao động việc làm. Thời gian
tới, ngành lao động – TB&XH Vĩnh Phúc cũng sẽ hành động
quyết liệt hơn nữa nhằm cải thiện môi trường kinh doanh (lĩnh
vực ngành quản lý) như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt
là cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch,
giảm chi phí; đồng hành và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham
vấn ý kiến của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực, góp phần tạo điểm nhấn trong bức tranh
thu hút đầu tư của địa phương.n

ngành lao ĐỘng - thương Binh Và xÃ hỘi 

Góp phần tạo điểm nhấn trong 
thu hút đầu tư

Ngành lao động - TB&XH Vĩnh Phúc đã và đang đẩy
mạnh các chương trình giáo dục nghề nghiệp (GDNN),
nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; Chỉ đạo các cơ sở
GDNN tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp (DN),
tạo điều kiện thực hành thực tế cho học viên và giải quyết
được việc làm tại chỗ cho các học sinh, sinh viên.



những con số biết nói
Theo ông Nguyễn Văn Huyến,

Q.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) Vĩnh Phúc, tỉnh luôn
quan tâm, chú trọng đầu tư đồng
bộ về cả cơ sở vật chất lẫn đội ngũ
giáo viên giảng dạy. Bởi vậy, quy
mô trường lớp từ mầm non đến
phổ thông không ngừng được củng
cố và mở rộng. Tỷ lệ học sinh đến
trường, lớp của các bậc học đều cao.
Đến nay, toàn tỉnh có 520 trường
học và cơ sở giáo dục, đào tạo; với
trên 300.000 học sinh, sinh viên.
Qua ghi nhận, hàng năm tỷ lệ huy
động trẻ ra nhà trẻ đạt trên 50%, tỷ
lệ trẻ mẫu giáo ra lớp và tỷ lệ huy
động trẻ 6 tuổi ra lớp đều đạt
99,9%, tỷ lệ học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học đạt 100%;
cấp trung học có tỷ lệ thanh, thiếu
niên trong độ tuổi 15 đến 18 hoàn
thành chương trình giáo dục trung
học cơ sở (THCS) đạt trên 96%, tỷ
lệ thanh, thiếu niên hoàn thành
chương trình giáo dục trung học
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Ghi nhận truyền thống
hiếu học và học giỏi, 70

năm qua và đặc biệt
sau 23 năm tỉnh tái lập,

nhiều năm liên tục
ngành giáo dục và đào

tạo tỉnh Vĩnh Phúc
được Bộ Giáo dục và
Đào tạo công nhận là
đơn vị xuất sắc, nằm

trong tốp các địa
phương dẫn đầu toàn

quốc về chất lượng giáo
dục đại trà cũng như

chất lượng thi học sinh
giỏi và chất lượng thi

tuyển sinh vào đại học. 

Bắc hà

phổ thông (THPT) đạt trên 92%.
Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục

tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục
THCS cũng được tỉnh duy trì có chất lượng,
công tác phân luồng học sinh sau THCS tiếp
tục được đẩy mạnh. Với sự nỗ lực đó, năm
2002, Vĩnh Phúc được Bộ GDĐT công nhận
hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng
độ tuổi và hoàn thành phổ cập giáo dục
trung học cơ sở. Đến năm 2012, Vĩnh Phúc
được Bộ GDĐT công nhận phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi (đứng thứ 4 toàn
quốc); năm 2013 tiếp tục được Bộ GDĐT
công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu
học đúng độ tuổi mức độ 2 (đứng thứ 5 toàn
quốc). 

Hơn nữa, tỉnh luôn quan tâm đến các
chính sách phát triển giáo dục và đào tạo như
cơ chế xây dựng trường, lớp; bồi thường, giải
phóng mặt bằng mở rộng diện tích đất đai
trường học. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ
giáo dục đào tạo đã có sự thay đổi lớn so với
những năm mới tái lập tỉnh. Điều đó cho
thấy: Năm học 1997 - 1998, tỷ lệ phòng học
kiên cố chỉ đạt 13-14%. Đến nay, tỷ lệ phòng
học kiên cố của bậc học mầm non đạt 92,6%;
cấp tiểu học đạt 96,8%; cấp THCS đạt 98,2%;
cấp THPT và giáo dục thường xuyên đạt
100%. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia
không ngừng được tăng lên với 489/489
trường công lập đạt chuẩn quốc gia, hoàn
thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng
bộ lần thứ XVI.

“tri thức” lan tỏa mạnh mẽ
Tự hào với truyền thống hiếu học và học

giỏi của tỉnh Vĩnh Phúc, ông Huyến khẳng
định: Do chất lượng giáo dục toàn diện của
Vĩnh Phúc đã chuyển biến tích cực và vững
chắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi
đạt nhiều thành tích nổi bật và là thế mạnh
của GDĐT Vĩnh Phúc nên có nhiều học sinh
THCS, THPT đạt giải cao trong các kỳ thi
Olympic Toán học, Sinh học, Vật lý quốc tế,
khu vực và đạt giải trong các kỳ giao lưu
quốc tế. Kể từ thời điểm tái lập tỉnh (1997)
đến nay, học sinh Vĩnh Phúc đã giành 3 huy
chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 14 huy
chương Đồng tại các kỳ Olympic quốc tế và
khu vực; 658 giải trong các kì thi học sinh
giỏi quốc gia. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
năm học 2018 – 2019, Vĩnh Phúc có 79/90
em đạt giải chiếm tỉ lệ 87,8%, trong đó có 2
giải Nhất, 31 giải Nhì, đặc biệt trong Kỳ thi
học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 – 2020,
Vĩnh Phúc có 81/90 em đạt giải chiếm tỉ lệ
90%, trong đó có 4 giải Nhất, 34 giải Nhì.

Bên cạnh thành tích cao về chất lượng
học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà,
giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học,
ngành học tiếp tục ổn định và phát triển tốt.



Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp
THCS, THPT ổn định. Tỷ lệ đỗ đại học, cao
đẳng và trung học chuyên nghiệp được nâng
lên. Nếu năm 2001, tỷ lệ học sinh của Vĩnh
Phúc đỗ đại học, cao đẳng là 150 sinh viên/1
vạn dân; đến năm 2011 là 278 sinh viên/1 vạn
dân, đứng thứ 2 toàn quốc thì 3 năm liên tục
(2012, 2013, 2014). Vĩnh Phúc đứng đầu cả
nước về tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng.
Kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, Vĩnh
Phúc có điểm bình quân các môn đứng thứ 6
toàn quốc.

Công tác giáo dục thể chất được quan tâm
đúng mức, đạt hiệu quả cao. Tại Hội khỏe
phù đổng toàn quốc lần 9 năm 2016, đoàn
vận động viên ngành giáo dục đào tạo Vĩnh
Phúc đã vươn lên vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành
so với vị trí thứ 59 vào năm 2000.

Trong công tác xây dựng và phát triển đội

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
cũng được tỉnh quan tâm. Vĩnh Phúc luôn
xác định rõ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo
dục, trong những năm qua, ngành GDĐT
đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây
dựng được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục có phẩm chất đạo đức và ý thức
chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ ngày càng được nâng cao đáp ứng quan
trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần tích
cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đến nay tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là: Mầm
non 100%, trên chuẩn 80,7%; tiểu học:
100%, trên chuẩn 96,5%; THCS: 100%, trên
chuẩn 76,4%; THPT: 100%, trên chuẩn
29%, giáo dục thường xuyên: 100%, trên
chuẩn 34,2%. Toàn ngành hiện có trên 900
cán bộ quản lý, giáo viên đã và đang được
đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được,
ông Huyến cho biết, ngành GDĐT Vĩnh
Phúc luôn hướng tới phát triển toàn diện
theo hướng tiên tiến, hiện đại, đạt chuẩn
quốc gia và có yếu tố đạt chuẩn quốc tế.
Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc thành trung
tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, đa
dạng hóa các loại hình đạt chuẩn chất
lượng và chất lượng cao của cả nước. Phát
triển nội lực, đồng thời đẩy mạnh xã hội
hóa, hội nhập hợp tác trong và ngoài nước
để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông
làm nền tảng cho đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh
và bền vững của tỉnh.n
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Vĩnh Phúc
đứng đầu cả
nước về tỷ lệ

trúng tuyển đại
học, cao đẳng. Kết
quả thi THPT quốc
gia năm 2019, Vĩnh
Phúc có điểm
bình quân các
môn đứng thứ 6
toàn quốc.



Ô
ng Nguyễn Văn Bắc, Giám
đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
cho biết: Ngay từ đầu năm
2019 với phương châm: “Siết
chặt kỷ cương, tăng cường

đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu
quả”, ngành Tư pháp bám sát vào chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình
công tác tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành;
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội cu ̉a ti ̉nh nhằm xây dựng và triển khai
nhiệm vụ công tác tư pháp một cách thống
nhất, đồng bộ, thông suốt từ tỉnh tới cơ sở.

Theo đó, công tác tham mưu xây dựng,
tổ chức thực hiện nhiệm vụ bài bản, khoa
học, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất. Ngành
đã giúp UBND tỉnh tham mưu cho Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành
một số văn bản quan trọng như: Tổ chức
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số
48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến
năm 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban
Bí thư Trung ương (Khoá IX) về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ
và nhân dân; Tổng kết 10 năm thực hiện
Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp
tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách
hành chính, cải cách tư pháp. Bên cạnh đó
tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế
hoạch để triển khai các lĩnh vực công tác
khác như: xây dựng, kiểm tra, rà soát, theo
dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi
phạm hành chính, pháp chế, hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp, PBGDPL… Các văn bản
này tạo cơ sở quan trọng để triển khai công
tác tư pháp thống nhất, hiệu quả, đồng bộ,
toàn diện từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời là thành viên UBND tỉnh, Sở
Tư pháp đã tham gia thực chất vào quá
trình điều hành của chính quyền, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành
của UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tư pháp chủ
động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các
sở, ban, ngành để tham mưu giúp UBND
tỉnh trong công tác quản lý nhà nước trên

các lĩnh vực tuân theo Hiến pháp, pháp luật;
tham mưu giải quyết những vướng mắc về
pháp lý ở nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, khiếu
nại, kiến nghị của công dân; tham gia xây dựng
kế hoạch, chương trình công tác năm, các kế
hoạch, đề án chuyên đề theo chỉ đạo của các cơ
quan Trung ương, yêu cầu của HĐND tỉnh; tư
vấn để UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc
thẩm thẩm quyền, đặc biệt phương hướng,
biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp kéo
dài liên quan tới thu hồi đất, bồi thường, giải
phóng mặt bằng, đề nghị của các doanh nghiệp
về giải quyết các thủ tục đầu tư, chế độ hỗ trợ,
thu hút đầu tư, giải quyết chế độ, chính sách
cho các đối tượng.

Công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý có
nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động ngày
càng có hiệu quả. Sở Tư pháp đã phối hợp với
các ngành, các cấp đã triển khai đồng bộ công
tác PBGDPL đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh
thông qua các hình thức hiệu quả, thiết thực và
phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung
PBGDPL được lựa chọn, đảm bảo thiết thực,
trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính
trị của tỉnh, các vấn đề “nóng” dư luận quan
tâm và các chính sách, quy định pháp luật của
nhà nước có liên quan trực tiếp đến đời sống
nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực
hộ tịch, chứng thực, đăng ký giao dịch bảo
đảm, bồi thường của Nhà nước, giám định tư
pháp được thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá
nhân. Các hoạt động công chứng, luật sư, bán
đấu giá tài sản cơ bản đáp ứng yêu cầu xã hội
hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia
các dịch vụ công trong các lĩnh vực tư pháp.
Đặc biệt, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức nghề
nghiệp các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã được
siết chặt.

Bước sang năm 2020 là năm tiến hành Đại
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII và là năm cuối thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2016-2020, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc tiếp tục
phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết
vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ tích
cực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. n
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ngành tư PháP Vĩnh Phúc 

Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, 
đổi mới và phát triển

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Trong năm 2019, Sở
Tư pháp Vĩnh Phúc
đã thẩm định 83 văn
bản quy phạm pháp

luật (QPPL), trong đó
có 29 dự thảo Nghị
quyết của HĐND
tỉnh và 54 dự thảo

Quyết định của
UBND tỉnh. UBND
tỉnh đã ban hành 63
văn bản QPPL, trong
đó có 8 Nghị quyết
của HĐND tỉnh và
55 Quyết định của

UBND tỉnh… Đây là
những kết quả đáng
ghi nhận, đồng thời
cho thấy ngành tiếp
tục khẳng định được

vị trí, vai trò, chức
năng trong việc tham
mưu ở lĩnh vực quản
lý nhà nước về công

tác tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Bắc,
Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc 



Đồng hành cùng Dn
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng

tâm và tiếp tục đồng hành cùng DN, đóng góp
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, theo Chi cục trưởng Đặng Văn Đức
cho biết trong thời gian tới, Hải quan Vĩnh
Phúc sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, Chi cục sẽ tiếp tục bám sát các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Vĩnh Phúc,
của Cục Hải quan TP.Hà Nội để tổ chức thực
hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao. Phấn
đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân
sách Nhà nước, phòng chống buôn lậu, gian
lận thương mại hiệu quả.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải
cách, hiện đại hóa hải quan. Nâng cao tinh thần
trách nhiệm, đồng hành và tạo thuận lợi tối đa
cho DN. Hải quan Vĩnh Phúc tập trung hỗ trợ
các đơn vị, DN cách thức triển khai thủ tục hải
quan điện tử, thực hiện cơ chế "một cửa quốc
gia" và cơ chế "một cửa ASEAN"; tích cực vận
hành bộ máy thủ tục hải quan theo hướng hiện
đại, minh bạch.

Ba là, chú trọng xây dựng và giữ gìn đoàn
kết nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi
thi hành công vụ, giáo dục cán bộ công chức
thực hiện tốt quy định của Tổng cục và Cục
Hải quan Hà Nội về văn hóa ứng xử.

Bốn là, Hải quan Vĩnh Phúc tiếp tục phối
hợp hiệu quả với các cơ quan ban ngành trên
địa bàn tỉnh nhằm hoàn thành thu nộp ngân
sách nhà nước và các chỉ tiêu nhiệm vụ khác
được giao năm 2020.n
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20 năm kể từ khi thành lập, Chi cục Hải
quan Vĩnh Phúc luôn tích cực đồng hành
cùng doanh nghiệp (DN) và nỗ lực đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện
đại hóa quy trình.

Duy aNh

tích cực cải cách thủ tục hành chính
Ngày 10/7/1998, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan

ban hành Quyết định số: 470/QĐ-TCCB thành lập tổ chức
Hải quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Cục Hải
quan TP.Hà Nội, với tên gọi ban đầu là Hải quan Vĩnh Phúc,
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với
hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc và các vùng phụ cận. Việc thành lập Hải quan Vĩnh
Phúc nhằm đáp ứng yêu cầu của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời
kỳ vừa được tái lập, tập trung chủ trương thực hiện chính
sách mở cửa và hội nhập, cải thiện môi trường đầu tư, tạo
điều kiện thuận lợi cho các DN, đặc biệt các DN FDI đầu tư,
sản xuất kinh doanh hiệu quả. Kể từ khi thành lập, cán bộ
công chức Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã luôn nỗ lực nâng
cao năng lực, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được
giao, đặc biệt trên các mặt công tác nghiệp vụ. Cụ thể, trong
công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện chặt
chẽ đúng quy trình, quy định.

Trong công tác thu ngân sách Nhà nước, Chi cục Hải
quan Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thu
đúng, thu đủ, luôn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu với
quyết tâm cao. Chi cục đã chủ động phối hợp với các ngân
hàng áp dụng nộp thuế bằng phương thức điện tử nhằm
giảm thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả thu nộp ngân
sách. Hiện nay, 100% doanh nghiệp làm thủ tục qua Chi cục
đã thực hiện việc nộp thuế bằng phương thức điện tử.

Hiện Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc là một trong những
đơn vị tích cực, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính,
ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, hiện đại hóa
hải quan. Chi cục đã duy trì vận hành thông suốt Hệ thống
VNACCS/VCIS ổn định, an toàn đảm bảo 24/7, đảm bảo
100% tờ khai, 100% DN đáp ứng điều kiện khai báo qua Hệ
thống thông quan tự động VNACCS/VCIS…

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc Đặng
Văn Đức, Chi cục đã phối hợp với các sở ban ngành Vĩnh
Phúc để có sự hỗ trợ tốt nhất đối với cộng đồng DN, thường
xuyên phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, các
hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc đi đến gặp trực tiếp DN, lắng
nghe ý kiến của DN để từ đó có thể tháo gỡ vướng mắc, khó
khăn cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, tạo
môi trường thuận lợi cho DN hoạt động XNK hàng hóa.

Hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi
tối đa cho doanh nghiệp

Chi cục Hải
quan Vĩnh
Phúc đang

quản lý về hải
quan tại 5 khu

công nghiệp,
với hơn 300
DN thường

xuyên làm thủ
tục qua Chi

cục, trong đó có
nhiều DN

thương hiệu lớn
trên thế giới.



Được đánh giá là “vùng đất vàng”
cho phát triển du lịch, du lịch Vĩnh
Phúc từ lâu được biết đến với thế
mạnh là du lịch nghỉ dưỡng, hội
thảo hội nghị, du lịch kết hợp với
chơi golf và du lịch tâm linh. 

Ngô hà

tiềm năng du lịch phong phú
Phát huy tốt các lợi thế về địa lý, kinh tế như: gần

Thủ đô Hà Nội, các đô thị lớn, thuộc vùng kinh tế
trọng điểm Bắc Bộ; nguồn tài nguyên du lịch phong
phú như: Vườn Quốc gia Tam Đảo; khu nghỉ mát
Tam Đảo, quần thể Khu danh thắng Tây Thiên, Đại
Lải, Đầm Vạc; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tín
ngưỡng... du lịch Vĩnh Phúc từng bước xây dựng
được thương hiệu và trở thành điểm đến hấp dẫn, an
toàn, thân thiện. 

Trong vòng 5 năm trở lại đây, lượng du khách
đến tham quan và du lịch tại Vĩnh Phúc luôn giữ tốc
độ tăng trưởng bình quân trên 15%. Tổng lượng
khách du lịch đến với tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2011
đến hết năm 2019 là trên 31,3 triệu lượt khách; trong
đó khách nội địa chiếm 99,12%; số ngày lưu trú bình
quân khoảng 1,5 ngày.

Số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú du lịch cũng
tăng lên đáng kể. Nếu năm 2011, trên địa bàn tỉnh có
172 cơ sở lưu trú với 2.789 buồng phòng, 5 doanh
nghiệp lữ hành thì đến năm 2019, Vĩnh Phúc đã có
có 410 cơ sở lưu trú du lịch với 7.500 buồng phòng
và 2.617 cán bộ công nhân viên.

Doanh thu du lịch tăng trưởng ổn định qua các
năm; trong năm 2019, đạt 1.910 tỷ đồng, tăng 14% so
với năm 2018 và tăng đến 92,18% so với năm 2011.

Đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách vào
năm 2020

Thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục nâng cao
chất lượng trong văn hóa du lịch, dịch vụ để từng
bước đưa du lịch phát triển tương xứng với tiềm
năng, lợi thế và đóng góp tích cực vào quá trình phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ông Dương Quang Ứng - Phó Giám đốc Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,
năm 2020 và những năm tới ngành du lịch Vĩnh
Phúc sẽ tập trung triển khai tốt các nội dung như:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt
và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ,
giải pháp theo Nghị quyết 08–
NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ
Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị
quyết 01-TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch
829/KH-UBND của UBND tỉnh, Quy
hoạch tổng thể phát triển du lịch để
nâng cao nhận thức, tạo sự đồng
thuận và bước đột phá mới nhằm
thúc đẩy du lịch phát triển đúng
hướng, nhanh và bền vững.

Tập trung mọi nguồn lực để khai
thác tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch
của địa phương. Hoàn thiện Tam Đảo
thành khu du lịch quốc gia. Tập trung
quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng du
lịch về giao thông, hệ thống cấp điện,
nước, môi trường,… gắn với việc xây
dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Ưu tiên
thu hút một cách có chọn lọc các dự
án đầu tư du lịch cao cấp và các sản
phẩm, dịch vụ đa dạng, đồng bộ, có
sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cao,
tạo bước đột phá mới, căn bản, có tính
chiến lược trong phát triển du lịch.

Phát triển du lịch bền vững trên cơ
sở bảo vệ môi trường sinh thái, hài
hòa với cảnh quan thiên nhiên, gắn
khai thác với bảo tồn, phát huy giá trị
văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn
hóa thế giới, đảm bảo quốc phòng, an
ninh và trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng Vĩnh Phúc trở thành
một điểm đến hấp dẫn, tạo sự khác
biệt, có tính cạnh tranh cao và có uy
tín trên bản đồ du lịch của cả nước.
Đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch để
tiến kịp các địa phương trong khu vực.
Tăng dần tỷ trọng ngành du lịch trong
GRDP của tỉnh, trở thành ngành kinh
tế quan trọng trong phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương vào năm 2020.
Phấn đấu đưa Vĩnh Phúc vào vùng
trọng điểm du lịch quốc gia gắn với
việc xây dựng và hình thành thương
hiệu du lịch Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc cũng sẽ tiếp tục huy
động các nguồn lực đầu tư để tăng
nhanh số lượng cơ sở lưu trú, nhà
hàng, điểm vui chơi giải trí, các cơ sở
dịch vụ theo hướng văn minh, hiện
đại, phục vụ chuyên nghiệp… đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng của du khách;
đẩy nhanh tiến độ các dự án có quy
mô lớn gắn với quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn
năm 2030 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.n
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Đến hết năm
2019,Vĩnh Phúc đã
đón được trên 6, 1

triệu lượt khách, tăng
17% so với năm 2018
(khách quốc tế 43,5
nghìn lượt khách). 

Ngành Du lịch Vĩnh
Phúc đặt mục tiêu

đón 7 triệu lượt khách
vào năm 2020, trong
đó khách quốc tế đạt

44,5 nghìn lượt;
doanh thu du lịch đạt

2.200 tỷ đồng.

Ông Dương Quang Ứng,
Phó Giám đốc Sở Văn hóa

Thể thao và Du lịch



Defined as a “golden land” for
tourism development, Vinh Phuc
has long been known for its strength
as a destination for MICE tourism,
golf tourism and spiritual tourism.

Ngo ha

abundant tourism potential
By promoting good geographic and economic

advantages like lying near Hanoi, big cities and
northern key economic areas; utilizing rich tourism
resources such as Tam Dao National Park, Tam Dao
Resort, Tay Thien, Dai Lai and Dam Vac scenic
landscapes, as well as upholding historical, cultural
and belief values, the Vinh Phuc tourism sector has
gradually built its brand and become an attractive, safe
and friendly tourism destination.

In the past 5 years, tourist arrivals to Vinh Phuc
increased over 15% on average, totaling over 31.3
million from 2011 to 2019, of which domestic tourists
accounted for 99.12%. The average tourist length of
stay was about 1.5 days in the province.

The number and quality of tourist
accommodation facilities also increased significantly,
rising from 172 facilities with 2,779 rooms and five
travel businesses in 2011 to 410 facilities with 7,500
rooms and 2,617 employees in 2019.

Tourism revenue grew steadily over the years,

reaching VND1,910 billion in 2019, up 14% over
2018 and 92.18% over 2011.

seven million visitors by 2020
In the coming time, Vinh Phuc will continue

to improve the quality of tourism culture and
tourism services to unlock local tourism potential
and advantages and contribute positively to local
socioeconomic development.

Mr. Duong Quang Ung, Deputy Director
of Vinh Phuc Department of Culture, Sports
and Tourism, said that in 2020 and beyond,
Vinh Phuc tourism industry will focus on
the following contents:

Further informing, thoroughly understanding
and consistently deploying tasks and solutions
stated in the Politburo's Resolution 08-NQ/TW
dated January 16, 2017 on developing tourism into
a key economic sector; Resolution 01-TU of the
Provincial Party Committee, Plan 829/KH-
UBND of the Provincial People's Committee and
the Master Plan for Tourism Development to
enhance awareness, create consensus and make
new breakthroughs in tourism development in a
right, rapid and sustainable manner.

Concentrating all resources to utilize local
tourism potential and advantages; building Tam
Dao into a national tourist area; planning and
investing in tourism infrastructure like
transportation, electricity, water supply and
environment; selectively attracting high-class
tourism investment projects and developing
attractive and highly competitive products and
services, creating a new and fundamental strategic
breakthrough in tourism development.

Developing sustainable tourism by protecting
the ecological environment, harmonizing the
natural landscape, promoting national cultural
values, ensuring security, national defense and
social order and safety.

Building Vinh Phuc into an attractive
destination, creating distinction,
competitiveness and prestige on the country's
tourist map; speeding up tourism development
to catch up with other localities in the region;
increasing the share of tourism sector in the
province's GRDP to become an important
economic sector in the local socioeconomic
development landscape to 2020; striving to make
Vinh Phuc a national key tourist destination and
upholding the Vinh Phuc tourism brand.

Vinh Phuc will mobilize investment resources
to quickly increase modern and professional
accommodation facilities, restaurants,
entertainment spots and service facilities to meet
growing needs of visitors; and accelerate the
progress of large-scale projects linked to the Vinh
Phuc Socioeconomic Development Master Plan
to 2020, with a vision to 2030, as approved by the
Prime Minister.n
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Making Tourism 
a Key Economic Sector 

In 2019, Vinh Phuc
welcomed over 6, 1
million tourists, an

increase of 17% over
2018 (international

visitor arrivals
reached 43,500).

In 2020, the province
aims to attract 7
million visitors,
including 44,500

international visitors,
and obtain tourism

revenue of VND2,200
billion.



Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập
Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2020), kỷ
niệm 30 năm thành lập Kho bạc Nhà nước
tỉnh (1/4/1990 – 1/4/2020), Tạp chí
Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi
với ông nguyễn hồng Cương, Giám đốc
Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
(KBNN) về những vai trò cùng những
đóng góp của ngành trong sự phát triển
của nền tài chính đất nước và sự phát
triển của tỉnh. hoàng bách thực hiện.

30 năm, một chặng đường không dài so với bề dày lịch
sử 70 năm của tỉnh Vĩnh phúc, nhưng có thể nói Kbnn
tỉnh để lại rất nhiều dấu ấn nhất là sau 22 năm tái lập
tỉnh. Ông có thể cho biết đôi nét về dấu ấn nổi bật đó?

Cùng với sự ra đời của hệ thống KBNN, ngày 1/4/1990,
KBNN Vĩnh Phú được thành lập (năm 1997 được tách ra
thành hai KBNN tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Trải qua 30
năm xây dựng và phát triển, nhất là sau 22 năm tái lập tỉnh
Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của KBNN, Bộ Tài
chính; sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, KBNN Vĩnh Phúc luôn bám sát chủ trương, định
hướng phát triển của ngành, địa phương để xây dựng kế
hoạch công tác, đưa ra những giải pháp phù hợp với tình
hình thực tiễn trong từng giai đoạn, khắc phục khó khăn,
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Về thu NSNN, KBNN Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt chẽ

với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các
khoản thu vào NSNN; hạch toán phân chia nguồn thu cho các
cấp thụ hưởng đúng tỷ lệ điều tiết quy định. Mở rộng tài
khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn
(Vietcombank; Vietinbank, BIDV, Agribank và MB), qua đó
góp phần tập trung nhanh nguồn thu vào NSNN, tạo điều
kiện cho người nộp thuế lựa chọn các hình thức nộp tiền, hạn
chế lưu thông tiền mặt, giảm khối lượng công việc cho công
chức Kho bạc và nguồn kinh phí của Kho bạc. Chủ động đối
chiếu, thông báo số dư các tài khoản tạm thu chờ nộp ngân
sách, tạm giữ chờ xử lý đến các đơn vị và các cơ quan có trách
nhiệm quản lý để đôn đốc, xử lý, kịp thời tập trung nhanh các
khoản thu vào NSNN, góp phần đưa doanh số thu NSNN
không ngừng tăng qua từng năm. Năm 1997 thu NSNN của
Vĩnh Phúc chỉ đạt 151 tỷ đồng thì đến năm 2000 đã đạt 669 tỷ
đồng và năm 2019 đạt 35.025 tỷ đồng, bằng 232 lần so với
năm 1997. Công tác kiểm soát thanh toán các khoản chi
NSNN qua KBNN chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức, quy
trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các cấp
ngân sách, đơn vị dự toán trên địa bàn. Tổng chi NSNN năm
1997 là 339 tỷ đồng, năm 2000 là 845 tỷ đồng và năm 2018 là
18.056 tỷ đồng, tăng 53,3 lần so với năm 1997. 

Bên cạnh công tác quản lý, điều hành thu chi NSNN, thực
hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của KBNN,
KBNN Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và
quản lý nội bộ như triển khai, thực hiện và khai thác Hệ
thống thông tin quản lý ngân sách (TABMIS); Dự án hiện đại
hóa quy trình thu nộp NSNN (TCS); thanh toán điện tử liên
kho bạc; thanh toán liên ngân hàng; thanh toán điện tử song
phương… ; niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình
nghiệp vụ tại nơi giao dịch. Đồng thời triển khai mạnh mẽ
dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách,
chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn
tỉnh góp phần làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước
minh bạch, hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh
nghiệp tốt hơn. 

Một thành tích nổi bật khác là về công tác cán bộ. Trong
những năm qua, KBNN Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai
đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác cán bộ. Trong
đó, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công
chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
trình độ lý luận chính trị. Tổ chức thực hiện kịp thời, công
khai, dân chủ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước về bổ
nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán
bộ, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tốt
sở trường, năng lực. Thường xuyên coi trọng công tác thi đua
khen thưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt
động của cơ quan, động viên công chức hăng hái tham gia các
phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, chấp hành nghiêm
Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban Cán sự
Đảng Bộ Tài chính về trách nhiệm nêu gương đối với công
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chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị
thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.
Nắm vững tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời công
chức trong điều kiện hệ thống KBNN kiện toàn lại cơ cấu tổ
chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương số 18-NQ/TW.

hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Vĩnh phúc
(12/2/1950-12/2/2020) và kỷ niệm 30 năm thành lập

Kbnn tỉnh (1/4/1990 –
1/4/2020), Kbnn Vĩnh phúc đã
xây dựng chương trình hành
động và giải pháp nào trong
triển khai thực hiện nhiệm vụ,
thưa ông?

Trước yêu cầu đổi mới công tác
quản lý tài chính trong giai đoạn
hiện nay, KBNN tiếp tục bám sát
các quy định của Luật NSNN và các
văn bản luật, nghị định, thông tư có
liên quan nhằm triển khai thực hiện
đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm
công tác quản lý thu - chi NSNN
trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao
nhất. Đảm bảo an ninh, an toàn và
các điều kiện cơ sở vật chất, ứng
dụng hiệu quả công nghệ thông tin
để phục vụ tốt hoạt động thu -  chi
NSNN; tham mưu kịp thời, phù
hợp với quy định pháp luật và tình
hình thực tế trong việc điều hành
kinh tế - ngân sách, quản lý các
khoản thu NSNN; kiểm soát chi
ngân sách gắn với tiết kiệm chi tiêu

công theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cấp Ủy,
Chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính, thực hiện công tác quản lý nhà nước theo cơ chế công
khai, minh bạch; tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quản lý
nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; tổ
chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi yêu nước phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.n
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Năm 2019 khép lại với nhiều thành tựu
nổi bật của ngành thuế. Trong đó, tổng
thu nội địa trên địa bàn đạt 29.000 tỷ
đồng, đạt 120% dự toán năm và bằng
103,5% so với cùng kỳ năm trước (vượt
thu 4.757 tỷ đồng)

Với tinh thần quyết tâm thực hiện hoàn thành
các mục tiêu, các chỉ tiêu được giao, ngay từ
đầu năm, Cục Thuế Vĩnh Phúc tập trung lãnh
đạo và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ
trong triển khai nhiệm vụ công tác, tạo nề nếp

quy chuẩn theo từng chức năng để bộ máy quản lý thuế vận
hành thông suốt và hoạt động hiệu quả, góp phần tập trung
cao độ cho công tác thu ngân sách đạt kết quả cao. 

Kết quả năm 2019, tổng thu nội địa
trên địa bàn đạt 29.000 tỷ đồng, đạt
120% dự toán năm và bằng 103,5% so
với cùng kỳ năm trước (vượt thu 4.757
tỷ đồng). Đa số các chỉ tiêu thu đều có
sự tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ
như thu từ các doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài, thu thuế thu nhập cá nhân,

thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu thuế sử dụng đất
phi nông nghiệp, thu thuế bảo vệ môi trường,… 13/14 đơn
vị nhận dự toán thu hoàn thành dự toán pháp lệnh. Nhiều
doanh nghiệp có số nộp thuế lớn như Công ty ô tô Toyota
Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam,…

Trong năm 2020, Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục triển
khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng
doanh nghiệp trên địa bàn trong sản xuất kinh doanh, tạo
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu
tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế góp phần tăng thu ngân sách; triển khai đồng bộ giải
pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại
hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành
chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần
trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công
vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết
kiệm chống lãng phí…n

Ngành Thuế Vĩnh Phúc 
tiếp tục lập thành tích 
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H iện, Ban Quản lý dự án sử dụng
vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh
Phúc (VPMO) đang được
UBND tỉnh giao triển khai
công tác chuẩn bị, thực hiện

đầu tư 3 chương trình, dự án, bao gồm: Dự án
Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, Dự
án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các
đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh
Phúc, Dự án Cầu Đầm Vạc và đại diện chủ đầu
tư Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh
Phúc. Tổng mức đầu tư các dự án là 11.693 tỷ
đồng. Các chương trình, dự án đầu tư sử dụng
vốn ODA tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xây
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng như cải tạo hệ
thống cấp nước, thoát nước, giao thông, phát
triển đô thị…

Một trong những dự án điển hình có vai trò
quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế và an
sinh xã hội tỉnh đang được VPMO thực hiện là
Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh
Phúc vay vốn WB, tổng mức đầu tư 4.815,800 tỷ
đồng. Dự án thuộc nhóm A, gồm 3 hợp phần
được thực hiện trên địa bàn 7 huyện - thị xã -
thành phố: Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh
Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, thành phố Phúc
Yên và thành phố Vĩnh Yên. Dự án tập trung
đảm bảo kiểm soát lũ lụt tại lưu vực trung tâm
của tỉnh và ngăn chặn sự suy thoái nhanh chóng
của chất lượng nước mặt, cải thiện tình trạng
thu gom và xử lý nước thải tại thị trấn và vùng
nông thôn; thiết lập hệ thống quan trắc nguồn
nước và chất lượng nước, kiểm soát lũ lụt và ứng
phó khẩn cấp nhằm cung cấp môi trường nước
bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Vĩnh Phúc.

Ngoài dự án trên, VPMO cũng đang triển
khai Dự án Chương trình phát triển các đô thị
loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần
tỉnh Vĩnh Phúc vay vốn ADB, tổng mức đầu
tư: 2.234,64 tỷ đồng. Mục tiêu phát triển kết
cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung đô
thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,
xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở thành một
thành phố xanh có kết cấu hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại gắn phát
triển kinh tế với mô hình tăng trưởng xanh.
Đặc biệt, Dự án Cầu Đầm Vạc vay vốn OFID,
tổng mức đầu tư: 612,5 tỷ đồng khi hoàn
thành tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển
thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố
Vĩnh Yên cũng như nâng cao chất lượng đời
sống của người dân địa phương, góp phần
thúc đẩy phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Phó Giám đốc VPMO Hồ Quang Phúc cho
biết: Từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi,
nhiều dự án, công trình trên địa bàn tỉnh được
triển khai đầu tư xây dựng mang lại nhiều lợi
ích, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo
hướng bền vững đồng thời góp phần tạo sự đột
phá về kết cấu hạ tầng, môi trường kinh doanh
thông thoáng, thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng nguồn
vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tiến độ triển
khai, thực hiện các hạng mục còn gặp nhiều
khó khăn do có sự khác biệt trong quy định
về đấu thầu, an toàn môi trường, an toàn xã
hội, bồi thường và tái định cư. Trong quá
trình triển khai, phải thực hiện rà soát, điều
chỉnh dự án đầu tư; công tác đấu thầu phải
tuân thủ các quy định của nhà tài trợ nên mất
nhiều thời gian; công tác đền bù, giải phóng
mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Đứng trước những khó khăn đó, lãnh đạo
tỉnh và chủ đầu tư vẫn đặt quyết tâm cao để đưa
các dự án triển khai đạt tiến độ, chất lượng và
mục tiêu đề ra. Tỉnh đã và đang chỉ đạo coi các
dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu
đãi là ưu tiên số một trong triển khai nhiệm vụ
chính trị; giao UBND cấp huyện chịu trách
nhiệm tập trung đảm bảo công tác giải phóng
mặt bằng phải đi trước một bước. Các dự án
hoàn thành toàn bộ đấu thầu trong năm 2020 và
năm 2021, tập trung xây dựng và hoàn thành
trước cuối năm 2023 của kỳ đầu tư công trung
hạn 2021 – 2025, làm tiền đề cho đầu tư các dự
án hạ tầng kỹ thuật khác từ nguồn vốn đầu tư
công cũng như tạo điều kiện khả thi để kêu gọi
các dự án đầu tư từ khu vực tư nhân.n

Sử dụng linh hoạt vốn ODA và vốn vay
ưu đãi trong phát triển kinh tế - xã hội

Những năm qua,
Vĩnh Phúc đã vận
dụng linh hoạt các
nguồn hỗ trợ, vốn
vay ODA và vốn
vay ưu đãi từ các tổ
chức quốc tế kết
hợp chặt chẽ với
các nguồn nội lực
tập trung cho đầu
tư phát triển cơ sở
hạ tầng, tạo nên hệ
thống hạ tầng đồng
bộ, tạo đà thúc đẩy
phát triển kinh tế -
xã hội.

NguyễN Bách



Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Lê
Ngọc Minh cho biết: Tính đến thời điểm hiện
tại, bên cạnh một vài dự án  chưa giải phóng
mặt bằng được bởi những lý do khách quan thì

cơ bản các dự án mới trong năm 2019 mà Ban thực hiện đều
bảo đảm chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

Trong số nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm
của tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến hoàn thành vượt tiến độ đề ra,
tạo nên huyết mạch quan trọng gắn kết với Thủ đô Hà Nội
được kể đến là Dự án Công trình cầu vượt đường sắt dài 340
m với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Qua trao đổi, Chỉ
huy trưởng Trương Đức Thức - Đội Xây dựng số 8, Công ty
TNHH MTV Xây dựng 99 thuộc Tổng công ty Xây dựng
Trường Sơn khẳng định: “Chất lượng cũng như tiến độ công
trình sẽ đảm bảo theo đúng cam kết đã ký và hoàn thành
trước kế hoạch đề ra 6 tháng. Một trong những điều kiện
dẫn đến sự thành công này là do nguồn vốn của địa phương
chủ động đồng thời trong quá trình thi công, lãnh đạo tỉnh
cũng như Ban quản lý cũng thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi
động viên chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi luôn nêu cao kỷ
cương, trách nhiệm vốn có của người lính Bộ đội Cụ Hồ và
của đơn vị anh hùng.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong
năm 2020, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, rất cần có sự quan
tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành; sự vào cuộc
quyết liệt của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cùng với sự phối
hợp chặt chẽ giữa Ban với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa
phương, cần phát huy vai trò tuyên truyền tích cực của các cơ
quan báo chí đối với người dân trong việc phối hợp với Ban
khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.n
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Nhiều công trình giao thông trọng
điểm về đích trước kế hoạch

Những ngày đầu năm 2020 tại tỉnh Vĩnh
Phúc, trong không khí tưng bừng chuẩn bị

cho Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và 70

năm ngày thành lập tỉnh (12/2/1950-12/2/2020),
chen lẫn cờ hoa là những nụ cười rạng rỡ của
những công nhân đang ngày đêm khẩn trương
hoàn thành các con đường, cây cầu cho ngày
hội lớn của tỉnh.

Bắc hà 



Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng nỗ
lực vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Thành phố
đã đề ra. Sự phát triển cũng như những thành
tựu mà Vĩnh Yên có được ngày hôm nay là
động lực để thành phố phát triển bền vững,
đồng bộ và hiện đại, trở thành đô thị lõi của
thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Đ
ô thị Vĩnh Yên được thành lập ngày 29/12/1899, mở
ra thời kỳ phát triển của đô thị trung tâm tỉnh lỵ
Vĩnh Phúc. Tháng 3/1968, Vĩnh Phúc sáp nhập với
Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, và Vĩnh Yên trở
thành thị xã của tỉnh. Ngày 1/1/1997, thực hiện Nghị

quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 9, tỉnh Vĩnh Phú được chia
tách thành tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Vĩnh Yên trở lại với vai trò
là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nằm ở vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,
gần sân bay quốc tế Nội Bài, có mạng lưới giao thông thuận lợi như
Quốc lộ 2A, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thành phố Vĩnh Yên có tiềm
năng và lợi thế vô cùng to lớn trong việc kết nối, hợp tác và phát
triển với các địa phương trong nước và quốc tế.

Từ khi trở lại với vai trò là trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh
đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của Vĩnh
Yên, đặc biệt là quy hoạch và xây dựng hạ tầng đô thị, đưa các dự
án phát triển đô thị về Vĩnh Yên, với mục tiêu từng bước xây dựng
đô thị Vĩnh Yên hiện đại, năng động, hội nhập và phát triển như:

Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 25/5/1997 của UBND tỉnh, đã
phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thị xã đến năm 2020. Năm
2001, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, về phương
hướng chủ yếu phát triển thị xã thời kỳ 2001-2010, trong đó đề ra
mục tiêu phát triển thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh
trước năm 2010. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy
hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, trong đó, xác định Vĩnh Phúc sẽ
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Vĩnh Yên là đô thị lõi
của thành phố Vĩnh Phúc tương lai. Năm 2014, trên cơ sở Quy
hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số
07-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố
Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Điều này thể
hiện sự quan tâm và cũng là kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh với
địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển như Vĩnh Yên.

Để xứng tầm với vai trò là trung tâm của tỉnh, thời gian qua,
thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp
đồng bộ giữ vững ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng
trưởng hợp lý, đặc biệt chú trọng phát triển các ngành dịch vụ -
thương mại và công nghiệp - xây dựng. Đồng thời, tích cực huy
động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát
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thành PhỐ Vĩnh yÊn 

Năng động, hội nhập và phát triển

Với những thành tích đã đạt được, năm
2001, phong tặng danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2019,
nhân kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên,
thành phố Vĩnh Yên được Đảng, Nhà
nước tặng thưởng Huân chương Lao động
hạng Nhất (lần 2).

Năm 2006 - Lễ công bố Nghị định của Chính phủ thành lập thành phố Vĩnh Yên trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc



triển đô thị đồng bộ, hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I
vào năm 2020 (Vĩnh Yên đạt 81,40/100 điểm). Năm 2019, công
nghiệp - dịch vụ đạt 99,5%, ngành nông nghiệp giảm còn 0,5%.
Sản xuất kinh doanh phát triển mạnh, tạo điều kiện cho thu ngân
sách đạt cao, năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác
quy hoạch và quản lý quy hoạch được thành phố xác định có ý
nghĩa quan trọng trong việc kiến thiết đô thị, hoàn thiện đồng bộ
hạ tầng đô thị. UBND thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức
năng của Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và
phê duyệt điều chỉnh 09 đồ án quy hoạch (trong đó, phê duyệt mới
01 đồ án quy hoạch với diện tích 122,89ha). Thực hiện việc phê
duyệt và phê duyệt điều chỉnh 02 quy hoạch theo phân cấp với
tổng diện tích 0,028ha. Đến nay, phối hợp với Sở Xây dựng trình
UBND tỉnh phê duyệt 17/22 đồ án quy hoạch cải tạo, chỉnh trang
đô thị trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý, duy tu, sữa chữa các công trình hạ tầng kỹ
thuật đô thị thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, liên tục. Hoàn thiện
thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa
đường Lê Ngọc Hân, Nguyễn Khang và tuyến nhánh, phường

Đồng Tâm từ Quỹ bảo trì đường bộ. Đồng thời, tiến hành các bước
chuẩn bị đầu tư triển khai thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng
điểm đến năm 2025, như: Nút giao khác giữa tuyến đường Kim
Ngọc với đường sắt Hà Nội - Lào Cai; cải tạo, chỉnh trang đường
Nguyễn Tất Thành, đoạn từ ngã 5 Gốc Vừng đến đường Hùng
Vương; cải tạo, mở rộng QL2B, đoạn từ nút giao đường vành đai 2
đến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Như vậy, không gian đô thị được mở rộng, sắp xếp, bố trí theo
đúng quy hoạch. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hệ thống
kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. Điểm nhấn nữa là thành phố
Vĩnh Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào
tháng 4/2019.

Với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng bộ,
Chính quyền, sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Yên
sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng
tâm đã đề ra, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện
đại, xứng đáng với vị thế là một trong những trung tâm tỉnh lỵ
năng động bậc nhất của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng
điểm phía Bắc và Thủ đô Hà Nội.n
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Năm 2001 - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình thay mặt Đảng 
và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

nhân dân cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Yên

Năm 2009 - Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng dự Lễ kỷ niệm
110 năm Vĩnh Yên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Năm 2014 - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
trao Quyết định công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II

Năm 2019 - Lễ kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên đón nhận Huân chương Lao
động hạng Nhất và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công

nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới



nhiều kết quả đáng ghi nhận
Tam Đảo là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên 23.475.95 ha;

dân số trên 80.000 người, trong đó trên 40% dân tộc thiểu số. Tốc độ
tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,35%; giá trị
chuyển dịch theo hướng tăng năng suất chất lượng và giá trị sản
phẩm; giá trị sản xuất 5 năm đạt 23.035.324 tỷ đồng. Đến năm 2020,
nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 22,2% (mục tiêu đặt ra ban đầu là
25,3%-25,5%); công nghiệp – xây dựng chiếm 36,83% (mục tiêu là
22,8%-23,4%); dịch vụ chiếm 40,97% (mục tiêu là 51,3-51,7%); giá trị
sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,1 triệu đồng (mục tiêu
từ 57-61 triệu đồng).

Theo ông Đinh Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Tam
Đảo, trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành
chính tiếp tục được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành.
Nhiều dự án lớn của tỉnh nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng
các khu du lịch được đầu tư trên địa bàn huyện là điều kiện
thuận lợi để phát triển ngành du lịch, dịch vụ, tạo sự chuyển
dịch nhanh chóng theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất và
lao động ngành công nghiệp - xây dựng, du lịch, dịch vụ.

Đến nay, Tam Đảo đang có nhiều dự án du lịch mang tầm cỡ
quốc gia như: Trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên; cáp treo Tây
Thiên; sân golf; Khu nghỉ mát Tam Đảo II; hệ thống khách sạn, Lâu
đài Lạc Hồng… Trong năm 2019, huyện Tam Đảo đón khoảng 1,5
triệu lươṭ du khách đêń thăm quan, hành hương vãn cảnh, đạt 75% so
với kế hoạch và bằng 83% so với cùng kỳ, trong đó, thị trấn Tam Đảo
đón khoảng 500.000 lượt khách, bằng 111% so với cùng kỳ, Khu danh
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huyện tam Đảo

Phát huy nội lực để 
phát triển bền vững
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Tam Đảo là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Vĩnh
Phúc. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân huyện đã phát huy nội lực, khai thác
tiềm năng thế mạnh địa phương, tạo môi
trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy
kinh tế phát triển bền vững.

Ngô SaN
thắng Tây Thiên số lượng khách đón khoảng 1 triệu lượt khách,
bằng 77% so với cùng kỳ.

tam Đảo trở thành đô thị đặc sắc về du lịch vào
năm 2025

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đẩy
mạnh phát triển kinh tế, huyện Tam Đảo phấn đấu đến năm
2025 trở thành thị xã đặc sắc về du lịch. Huyện sẽ tập trung mọi
nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ, du
lịch; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
động theo hướng lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
du lịch; nâng cấp các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện
để hình thành hạ tầng đô thị du lịch kết nối các khu, điểm du lịch
Tam Đảo I, Tam Đảo II, Tây Thiên với các địa phương trong
huyện, liên huyện; đầu tư các điểm dừng, nghỉ mua sắm quà lưu
niệm và tăng cường các tuyến xe phục vụ du lịch từ Vĩnh Yên đi
Tây Thiên, Tây Thiên đi Tam Đảo và ngược lại.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch và các
loại hình du lịch. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và
cộng đồng phát triển du lịch. Thu hút đầu tư xây dựng các khu,
điểm du lịch mới ở những nơi có tiềm năng, thế mạnh về du lịch
văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng... Tăng cường xúc
tiến, quảng bá du lịch. Tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm đặc
trưng nhằm thu hút khách du lịch đến Tam Đảo. Phát triển các
làng nghề gắn với phục vụ du lịch.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, huyện Tam Đảo tiếp
tục đẩy mạnh xã hội hóa để mở rộng các hoạt động dịch vụ văn
hóa - thể thao, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục; dịch vụ vệ sinh môi
trường, dịch vụ đô thị,... Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực phục vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và
sản phẩm du lịch.

Huyện cũng sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện
theo hướng sinh thái bền vững, tạo ra nhiều sản phẩm nông
nghiệp đặc trưng, có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm phục vụ dịch vụ và du lịch. Tiếp tục tổ chức chuyển
giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho nông dân,
triển khai sản xuất theo hướng hàng hóa. Rà soát điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch vùng sản xuất tập trung trên cơ sở có định
hướng triển khai các dự án, mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả. Tranh thủ
các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh nhằm thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Triển khai tích cực
Chương trình mỗi xã một sản phẩm.n
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remarkable achievements
The mountainous district of Tam Dao has a

natural area of 23,475.95 ha and a population of over
80,000 people, of which over 40% are ethnic
minorities. The production value grew 10.35% a year
on average in 2016-2020, grossing VND23,035.324
billion in the five years, with a rising value of higher-
quality products. By 2020, agriculture - forestry -
fishery accounted for 22.2% (lower than the target of
25.3-25.5%); industry - construction made up for
36.83% (higher than the target of 22.8-23.4%); and
services accounted for 40.97% (lower than the target
of 51.3-51.7%). The GDP per capita was estimated to
climb to VND67.1 million in 2020 (higher than the
target of VND57-61 million).

Mr. Dinh Van Muoi, Chairman of Tam Dao
District People's Committee, said, administrative
procedure reform has been further quickened in
recent years. Many major tourism infrastructure
projects, invested by the province in the district, have
facilitated tourism and service development and
quickly increased production and labor values in
industrial, construction, tourism and service sectors.

Tam Dao now has many national tourism
projects such as Tay Thien Cultural and Festival
Center, Tay Thien cable car system, golf courses,
hotels, Tam Dao II Resort, and Lac Hong Castle. In
2019, Tam Dao district welcomed about 1.5 million
visitors, fulfilling 75% of the plan and shrinking 17%
from a year earlier. Meanwhile, Tam Dao Town, the
capital of Tam Dao district, served about 500,000
tourists, 11% higher than a year ago, Tay Thien Scenic
Landscape welcomed about 1 million visitors, down
23% year on year.

tam Dao becomes a special tourist city by
2025

Building a strong and comprehensive political
system and boosting economic development, Tam Dao
district is striving to become a unique tourist city by
2025. It will concentrate all resources to accelerate
service and tourism development, speed up economic
restructuring and labor restructuring to turn tourism
into a key economic sector.

Besides, Tam Dao district will invest in developing
tourism infrastructure; upgrading main roads leading to
tourist sites and destinations like Tam Dao I, Tam Dao
II and Tay Thien; building stops, shops and traffic routes
for tourism development from Vinh Yen to Tay Thien,
from Tay Thien to Tam Dao and vice versa.

Capitalizing on local tourism potential and
strengths, building a favorable environment for
businesses and the community to develop tourism;
attracting investment fund to build new tourist zones
and destinations based on local tourism, ecological,
community and tourism potential and strengths;
strengthening tourism promotion; organizing trade fairs
to introduce typical products to attract tourists to Tam
Dao; and developing craft villages for tourism
development.

Regarding human resource training, Tam Dao
district will continue to advocate investment
socialization to expand cultural and sporting services,
entertainment services, health services, and education
services, environmental sanitation services, and urban
services. It will focus on training and retraining tourism
human resources to improve the quality of tourism
services and products.

Tam Dao district will also continue to develop
sustainable, inclusive agriculture, create a variety of
typical high-quality agricultural products, and ensure
food hygiene and safety for tourism and service
development; transfer scientific and technological
production applications to farmers, boost commercial
agricultural production; review, adjust and supplement
concentrated production areas based on practical,
effective agricultural production restructuring models.
The district will take advantage of preferential
mechanisms and policies of the central government
and the provincial government in order to attract
businesses to invest in agriculture and deploy the One
Commune One Product (OCOP) Program.n

tam dao district

Utilizing Internal Resources for
Sustainable Development

Tam Dao is a
northern district of

Vinh Phuc
province. The

Party, government
and people of the

district have
promoted internal
resources, utilized
local potential and

strengths, and
created a favorable

environment to
attract investment

and boost
sustainable
economic

development.

Ngo SaN



Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên,
hệ thống di tích đa dạng mang giá trị lịch
sử, tâm linh, Tam Đảo đã và đang triển
khai nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển
theo hướng bền vững.

T
am Đảo có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng
để khai thác phát triển du lịch, bao gồm: rừng
nguyên sinh, hồ, đập, thác nước, suối, hang động và
núi cao. Trong đó, Tam Đảo nổi tiếng với những
điểm du lịch hấp dẫn như: Tháp truyền hình, quán

gió, nhà thờ đá cổ, cổng trời, thác bạc,… và Vườn quốc gia Tam
Đảo với hàng trăm loài động vật, cây quý hiếm. Đặc biệt, khu
nghỉ mát Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 900m so với mặt nước
biển, nhiệt độ trung bình năm là 18 độ C, là nơi nghỉ dưỡng lý
tưởng cho du khách, nhất là vào mùa hè. 

Để góp phần đa dạng hóa hình thức du lịch, mở rộng không
gian, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu,
tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích
doanh nghiệp, các hộ gia đình và người dân xây dựng các mô
hình du lịch cộng đồng tại thị trấn Tam Đảo và xã Đạo Trù. Đến
nay, mô hình kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

và căn hộ cho thuê đã hình thành và phát triển
mạnh tại tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo với 32 cơ
sở, gồm các khu nhà ở homestay và villa.

Theo thống kê, số lượng khách du lịch năm
2019 đến Tam Đảo ước tính là 415.986 lượt, tăng
22% so với cùng kỳ năm 2018 (năm 2018: 340.000
lượt khách).Trong đó, khách lưu trú qua đêm là
197.317 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018
(năm 2018: 181.056 lượt khách); khách nước

ngoài là 1.149 lượt, tăng 20% so với
cùng kỳ năm 2018 (năm 2018: 955

lượt khách).
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ

tịch UBND thị trấn Tam Đảo -
ông Phan Anh Tuấn, du lịch,
dịch vụ phát triển cùng với
các lĩnh vực kinh tế khác của
thị trấn đã góp phần tạo

nguồn thu ngân sách đáng kể
cho huyện Tam Đảo. 

Năm 2020, Tam Đảo đặt
mục tiêu tăng trưởng kinh tế
trên địa bàn thị trấn là 15%; tổng
giá trị sản xuất đạt 176,292 tỷ
đồng. Trong đó, thu từ du lịch,

dịch vụ là 164,182 tỷ đồng, chiếm 93,1% trong cơ cấu kinh tế.
Để hoàn thành tốt những mục tiêu năm, Tam Đảo sẽ tiếp tục

tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch - dịch vụ, nhất
là du lịch cộng đồng theo mô hình homestay, villa tại tổ dân phố
2; nâng cao chất lượng các sản phẩm thiết yếu và chất lượng dịch
vụ phục vụ du khách. Xử lý nghiêm các trường hợp gian lận
thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất và tiêu
dùng. Bên cạnh đó, UBND thị trấn cũng sẽ tiếp tục khuyến
khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch, quảng bá
hình ảnh để thu hút mạnh khách du lịch đến với thị trấn; phối
hợp với nhà đầu tư sớm hoàn thành xây dựng chợ tạm cho nhân
dân có chỗ kinh doanh.n
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Hội tụ nhiều lợi thế
phát triển du lịch 
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Ông Phan Anh Tuấn, 
Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo 



www.vccinews.com  37

Đại Đình là xã miền núi nằm
ở phía Bắc của huyện Tam
Đảo, tổng diện tích tự
nhiên của xã là 3.452 ha.
Trong đó diện tích trồng

trọt là 512ha, còn lại là đất đồi rừng, thổ
cư và ao hồ. Phía Đông Bắc Đại Đình là
dãy núi Tam Đảo hùng vĩ nằm án ngữ tạo
nên gianh giới tự nhiên giữa tỉnh Vĩnh
Phúc và tỉnh Thái Nguyên, phía Tây Đại
Đình giáp huyện Lập Thạch, phía Nam
giáp các xã Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa, Tam
Quan. Xã có tuyến đường tỉnh lộ 302
chạy qua, tạo thuận lợi cho Đại Đình
trong quá trình giao lưu kinh tế, văn hóa
- xã hội.

Xã được tỉnh, huyện đầu tư nhiều
công trình trọng điểm như: Khu trung
tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên, Bảo Tháp,
chùa Thiên Ân, làng văn hóa du lịch cộng
đồng (thôn Đồng Thỏng), quy hoạch,
trùng tu tôn tạo lại các nhà đền thuộc
Khu danh thắng Tây Thiên… Đây là
những điểm du lịch tâm linh, tín ngưỡng,
thăm quan thắng cảnh lý tưởng thu hút
du khách thập phương trong và ngoài
nước. Dự kiến trước năm 2020, Tây
Thiên sẻ trở thành thị trấn và là trung
tâm lễ hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Khai thác tối đa lợi thế đó, những
năm qua, chính quyền địa phương đặc
biệt quan tâm, khuyến khích, tạo điều
kiện cho các hộ dân có điều kiện về mặt
bằng, vị trí giao thông thuận lợi mở rộng
quy mô, đa dạng hóa các mặt hàng kinh
doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của hàng vạn
lượt du khách thập phương tới thăm
quan, thưởng ngoạn cũng như nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ
rệt, nhờ có tiềm năng, lợi thế về du lịch
tâm linh, tín ngưỡng, sinh thái mà
ngành dịch vụ - du lịch ngày càng chiếm
tỷ lệ cao trong cơ cấu ngành kinh tế.
Năm 2019, thương mại - dịch vụ chiếm
47%, nông - lâm - thủy sản chiếm 24%
và công nghiệp - xây dựng chiếm 29%.
Giá trị sản xuất nông nghiệp 5 năm qua
của xã đạt 70,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận
tải đạt 40,657 tỷ đồng. Riêng tổng thu

nhập từ hoạt động du lịch 5 năm trở lại đây
của xã đạt 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xuyên suốt của
Đảng bộ chính quyền xã là tập trung phát
triển thương mại dịch vụ, coi đó là ngành
kinh tế mũi nhọn của địa phương. Vì vậy,
mạng lưới thương mại dịch vụ trên địa bàn
xã phát triển nhanh, tạo sự chuyển dịch
mạnh mẽ cơ cấu ngành và lao động từ nông
nghiệp sang thương mại dịch vụ, góp phần
đưa tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2018
của xã đạt 9,3%. Trên địa bàn xã có khoảng
428 hộ kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, tập
trung chủ yếu ở khu danh thắng Tây Thiên,
khu chợ và các tuyến đường trục chính.
Trong đó, hộ kinh doanh ăn uống là 58 hộ,
hộ kinh doanh thương nghiệp dịch vụ là 267
hộ, hộ kinh doanh vận tải là 28 hộ, hộ kinh
doanh nhà nghỉ, khách sạn là 11 hộ, hộ kinh
doanh sản xuất ngành công nghiệp là 64 hộ.
Từ đó, đã cơ bản giải quyết được công ăn
việc làm tại địa phương, tăng thu nhập cho
kinh tế hộ gia đình.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phát
triển thương mại dịch vụ, đáp ứng phục vụ
các hoạt động du lịch, chính quyền xã chủ
trương tạo mọi điều kiện và tiếp tục khuyến
khích nhân dân đẩy mạnh phát triển các
ngành dịch vụ phục vụ du khách trong và
ngoài tỉnh. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch
vụ, du lịch; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, đầu
tư của Nhà nước để xây mới, cải tạo và nâng
cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm khai thác
tối đa tiềm năng du lịch của địa phương.n

xÃ Đại Đình (tam Đảo)

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch

Là địa phương có khu
danh thắng Tây
Thiên, xã Đại Đình
thuộc huyện Tam
Đảo đã và đang phát
huy tốt các tiềm năng
và thế mạnh về du
lịch. Đây cũng là một
trong những lĩnh vực
chính giải quyết số
lao động thời vụ của
địa phương, tạo thu
nhập cho kinh tế hộ
gia đình, ổn định
cuộc sống. 

Ông Trần Quốc Bình, 
Q.Chủ tịch UBND Xã Đại Đình



nơi quần tụ, kết tinh
Nhìn lại những ngày đầu tái lập, huyện

Vĩnh Tường phải đối mặt với bộn bề khó
khăn, thách thức. Vốn là huyện thuần
nông, năm 1996, tỷ trọng nông nghiệp
chiếm tới 75,3% trong cơ cấu kinh tế; công
nghiệp hầu như chưa có gì, chỉ là sản xuất
tiểu thủ công nghiệp ở một số làng nghề;
thương mại là lĩnh vực chính trong ngành
dịch vụ với quy mô nhỏ. Do đó, nhịp độ
tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả
giai đoạn 1996 - 2000 chỉ đạt 6%.  

Sớm nhận ra những lợi thế cùng khó
khăn của địa phương, huyện đã xác định
mục tiêu, tập trung chuyển dịch cơ cấu
kinh tế nông nghiệp, phát triển theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời
đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở
từng giai đoạn, nên đã tạo được sự đồng
thuận cao trong cả hệ thống chính trị và các
tầng lớp nhân dân. 

Với phương pháp đúng, đã tạo cho nền
kinh tế của huyện có những chuyển biến
tích cực trong giai đoạn 2001-2010, đưa
nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt
19,2%/năm. Đặc biệt, giai đoạn 2006-2010,
huyện đã tận dụng những ưu thế để tăng
trưởng kinh tế, nhịp độ tăng bình quân
hằng năm đạt 23,7%/năm; trong đó ngành
công nghiệp – xây dựng tăng nhanh nhất
đạt 43,4%/năm, dịch vụ tăng 32,7%/năm…

Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân
giai đoạn 2010 - 2015 đạt trên 14,7%; cơ cấu
kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng
giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Đến
cuối năm 2015 tỷ trọng nông nghiệp của
huyện giảm mạnh từ 75,3% (năm 1996)
xuống còn 20,04%; công nghiệp - xây dựng
tăng nhanh từ 10,4% lên 45,74% và dịch vụ
tăng từ 14,3% lên 34,22%. Thu nhập bình
quân đầu người từ 2,1 triệu đồng/năm tăng
lên 29 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn
hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh -
quốc phòng được củng cố và giữ vững.
Diện mạo đô thị và nông thôn của Vĩnh
Tường đã thay đổi rõ nét với đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân được nâng
lên đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ
22,2% năm 1996 xuống còn 3,31%. Mỗi
năm bình quân giải quyết được việc làm
mới cho khoảng 2.800 lao động, giảm tỷ lệ

thất nghiệp từ 12,7% xuống còn 1% vào năm 2015.
Nếu như khi mới tái lập, Vĩnh Tường chưa phát

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu
phát triển theo hướng hộ cá thể thì ngày nay, hầu
hết số người trong độ tuổi lao động đều có việc
làm, thu nhập ổn định trong các công xưởng hay
trong các khu công nghiệp nằm ngay trên địa bàn.

Tự hào với những thành tựu địa phương đã đạt
được, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
– ông Trần Việt Cường chia sẻ: Theo mục tiêu phát
triển, cùng với phát triển nông nghiệp, huyện đã và
đang tập trung quy hoạch, đầu tư cho phát triển các
làng nghề, các cụm - khu công nghiệp, cụm kinh tế
- xã hội tại các địa bàn trọng yếu. Đặc biệt, đối với
làng nghề của huyện, chủ yếu tập trung vào 3 nghề
chính là nghề cơ khí, mộc và nghề nuôi rắn. Trong
đó, nghề nuôi rắn ở Vĩnh Tường (tập trung ở xã
Vĩnh Sơn) có nét đặc trưng là không chỉ cung cấp
cho thị trường rắn thương phẩm mà còn cung cấp
một lượng lớn trứng rắn. Tính đến ngày
01/10/2019, tổng đàn rắn là 266.883 con, tăng
67.521 con (bằng 133,87 %) so cùng kỳ.

Đồng thời, huyện luôn tạo mọi điều kiện
thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và
vừa, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát
triển với nhiều ngành nghề phong phú, mang lại
giá trị sản xuất cao. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp
của huyện phát triển nhanh cả về số lượng lẫn
quy mô sản xuất với nhiều nhà máy được đầu tư
xây dựng, hoạt động hiệu quả. Đơn cử như: Công
ty cổ phần Việt Pháp bình quân mỗi tháng chế
biến, tiêu thụ gần 45.000 tấn thức ăn gia súc, nộp
ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 5 tỷ
đồng/năm; Công ty TNHH Sản xuất và Thương
mại Việt Anh nộp NSNN trên 12 tỷ đồng/năm;
Công ty TNHH may mặc Việt Thiên đang tạo việc
làm thường xuyên cho trên 2.300 công nhân đều
là người địa phương...

Cùng với đó, huyện đã từng bước quy hoạch các
cụm kinh tế - xã hội, khu đô thị, quy hoạch và xây
dựng các bến xe, chợ nhằm khuyến khích nhân dân
phát triển các phương tiện vận tải và kinh doanh
thương mại, dịch vụ. Đến nay, chợ trung tâm thị
trấn Vĩnh Tường được xây dựng và đi vào hoạt
động đã tạo sự thay đổi rõ rệt bộ mặt phố huyện.
Hơn nữa, thị trấn Thổ Tang là đầu mối trung
chuyển, giao lưu hàng hoá, nhất là hàng nông sản,
thực phẩm tới các tỉnh, thành phía Bắc; cụm kinh tế
- xã hội Tân Tiến rộng 18 ha đã được lấp đầy, bước
đầu sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, góp phần
không nhỏ đưa giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến
hết năm 2016 ước đạt trên 3.300 tỷ đồng. 
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Nơi kết tinh và lan tỏa
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Vĩnh Tường ngày
nay không chỉ là
vựa lúa, với sản

lượng lương thực,
thực phẩm cao
nhất tỉnh Vĩnh

Phúc, nơi đây còn
xuất hiện nhiều

nhà máy, khu công
nghiệp và các làng
nghề được phục
hưng, thu hút và

tạo việc làm, nâng
cao đời sống cho
người dân, góp
phần thúc đẩy

kinh tế - xã hội địa
phương phát triển

mạnh mẽ.

Bích hạNh

Ông Trần Việt Cường, 
Chủ tịch UBND huyện 



Kinh tế phát triển, cuộc sống cải thiện là tiền đề quan trọng
giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vững tin
bước vào xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai, toàn
huyện đã huy động đầu tư hơn 2.340 tỷ đồng, trong đó, riêng nhân
dân đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng đem lại
diện mạo nông thôn mới cho các thôn, xóm trong huyện. Với sự
đồng thuận này, đến cuối năm 2017, huyện  đã về đích xây dựng
nông thôn mới với 26/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết thúc năm 2019, tình hình KT- XH của huyện tiếp tục phát
triển, đạt kết quả rất tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt
13.937,66 tỷ đồng, đạt 100,01% so với kế hoạch (KH), tăng 11,21%
so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp – xây dựng: 7.757,43 tỷ đồng,
đạt 101,59% KH, tăng 16,45% so cùng kỳ; dịch vụ: 4.339,25 tỷ
đồng, đạt 100,25% KH, tăng 10,38% so cùng kỳ; nông nghiệp –
lâm nghiệp – thủy sản: 1.840,97 tỷ đồng, đạt 93,35% KH, giảm
5,08% so cùng kỳ; chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà xếp thứ
nhất tỉnh; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục
được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc
phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững.

sức lan tỏa phát triển bền vững
Theo ông Trần Việt Cường, dựa trên nền tảng đã xây dựng,

cùng những tiềm năng, lợi thế và giải pháp cụ thể nhằm chuyển
dịch cơ cấu kinh tế huyện nhà hợp lý và đúng hướng. Theo đó, các
khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã được đầu tư, phát triển
ngày càng mạnh mẽ. Đơn cử như Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC
Vĩnh Thịnh, khi đưa vào khai thác, bước đầu đã phát huy hiệu
quả, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần
quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của
huyện Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Đây
cũng chính là điều kiện để Vĩnh tường tiếp tục tạo sức lan tỏa và
thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng, tâm huyết đầu tư và gắn bó
với huyện nhà.

Cùng với đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp huyện, Vĩnh Tường cũng đã xây dựng xong Đề án dồn
thửa, đổi ruộng giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu chính là hình
thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, phù hợp với điều
kiện đất đai, lợi thế canh tác của từng loại đất, đặc biệt là ứng dụng
khoa học kỹ thuật, công nghệ cao hướng tới nông nghiệp hữu cơ
nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu
lao động trong nông nghiệp, tạo tiền đề vững chắc đưa Vĩnh
Tường tiếp tục vươn lên một tầm cao mới trong thời đại 4.0.n
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Nghề nuôi rắn ở
xã Vĩnh Sơn có từ
lâu đời, hiện có tới

hơn 1.000 hộ dân nuôi rắn
hổ mang (chiếm khoảng
80% số hộ dân), mỗi năm
xuất khẩu từ 150-200 tấn
rắn thương phẩm (giá từ
500-700 nghìn đồng/kg)
sang các nước châu Á, chủ
yếu là Trung Quốc. Thu
nhập bình quân từ 600
triệu đến 1 tỷ
đồng/hộ/năm.

Giai đoạn 2016 -
2020, Vĩnh Tường

đặt mục tiêu phấn đấu
đưa nhịp độ tăng trưởng
giá trị sản xuất bình
quân đạt 11,75%/năm.
Trong đó: Công nghiệp -
xây dựng đạt
16,66%/năm; dịch vụ:
9,77%/năm; nông, lâm
nghiệp - thuỷ sản đạt
0,76%/năm. Đến năm
2020, thu nhập bình
quân đầu người là 50,5
triệu đồng/năm; tổng thu
ngân sách nhà nước trên
địa bàn đạt 432,67 tỷ
đồng…



Nhìn lại chặng đường 20 năm từ ngày tái lập
đến nay, Bình Xuyên đã có bước tiến dài trong
quá trình phát triển. Trong quá trình đó, Bình
Xuyên luôn gắn phát triển kinh tế với giải quyết
các vấn đề xã hội và đóng góp tích cực cho nền
kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc.

đức BìNh

phát huy lợi thế công – nông
Bình Xuyên là huyện có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng,

đủ ba địa hình: Đồng bằng, trung du và miền núi, có tiềm năng đất đai
và lực lượng lao động dồi dào, thuận lợi cho phát triển công nghiệp,
dịch vụ.  Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thời kỳ nào,
vùng đất Bình Xuyên cũng có đóng góp to lớn sức người, sức của, góp
phần làm rạng danh trang sử hào hùng của quê hương Vĩnh Phúc.

Thực hiện Nghị định số 36/98/NĐ-CP ngày 9/6/1998 của
Chính phủ về việc chia tách huyện Tam Đảo thành hai huyện
Bình Xuyên và Tam Dương, ngày 01/9/1998, huyện Bình
Xuyên được tái lập là sự kiện trọng đại, đáp ứng yêu cầu
nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, là tiền đề
quan trọng để Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm

vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Năm 2019, hòa trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh

Phúc, Bình Xuyên đã thu hút thêm 51 doanh nghiệp FDI đăng ký kinh
doanh mới với tổng vốn đầu tư 461 triệu USD. Lũy kế đến nay có 202
doanh nghiệp (trong đó 145 doanh nghiệp đang sản xuất; 21 doanh
nghiệp đang xây dựng; 36 doanh nghiệp cấp mới) tổng vốn đăng ký
khoảng 2.642 triệu USD. Đồng thời có thêm 03 doanh nghiệp DDI
đăng ký kinh doanh vơí số vốn đầu tư 46,86 tỷ đồng; lũy kế đến nay có
43 dự án tổng vốn đăng ký khoảng 3.200 tỷ đồng. Số doanh nghiệp
dân doanh đăng ký hoạt động tăng khá, năm 2019 ước có 104 doanh
nghiệp đăng ký kinh doanh mới, lũy kế đến nay có 1.329 doanh.
Nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có sự phát triển lớn
mạnh, khẳng định được vị thế của mình, đóng góp rất lớn cho việc
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho trên 30.000 lao động
trong các khu công nghiệp; đồng thời giải quyết việc làm cho một bộ
phận người dân tham gia làm dịch vụ; từ đó tăng thu nhập, giảm lao
động trong nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa
trên địa bàn huyện và tăng thu ngân sách của địa phương. 

Đối với nông nghiệp, huyện Bình Xuyên với truyền thống là vùng
chuyên canh các loại rau màu và cây lương thực. Để mang lại hiệu quả
kinh tế cao, huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá như:
Lúa, lạc, ngô, bí xanh, dưa hấu... với mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bên
cạnh đó, huyện cũng có quy hoạch cụ thể cho từng vùng kinh tế, như
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Chính bởi những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa
phương, kinh tế của huyện Bình Xuyên phát triển mạnh. Cơ cấu kinh
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Phát triển kinh tế gắn với giải quyết
các vấn đề xã hội
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tế (theo giá hiện hành): Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm
94,47%; nông - lâm nghiệp - thuỷ sản: 1,29%; dịch vụ: 4,24%. Tổng thu
ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.058.874 triệu đồng, đạt
329,13% dự toán giao, tăng 155,8% so với cùng kỳ. Công tác giải
phóng mặt bằng, giải quyết đất dịch vụ được tập trung triển khai và
đạt kết quả tích cực.

Gắn phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội
Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch

UBND huyện khẳng định, phát triển kinh tế gắn với giải quyết các việc
giải quyết các vấn đề xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình
Xuyên thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xóa đói
giảm nghèo; bình quân mỗi năm giới thiệu việc làm cho 2.000 đến
2.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Nhờ đó, công tác
xóa đói, giảm nghèo đã đạt được kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo năm
1998 là 12,6%, hộ đói 2,7%; đến năm 2017 giảm xuống còn 2,09%, hộ
cận nghèo còn 2,49%, không còn hộ đói.  Hết năm 2019, tỷ lệ hộ
nghèo theo chuẩn mới đa chiều còn 1,5% (giảm 0,26% so với cùng kỳ,
giảm 0,26% so với kế hoạch).

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa, quản lý văn
hóa, thể dục, thể thao, công tác gia đình được triển khai đúng theo quy
định. Huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bình xét
danh hiệu văn hóa năm 2019, kết quả tỷ lệ bình xét gia đình văn hóa
đạt 87,7% (tăng  0,45% so với cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch); làng văn
hóa 89% (tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 98,9% kế hoạch); đơn vị văn hóa
73% (tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 104,2% kế hoạch); khen thưởng cho

11 thôn, làng và 07 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
Các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, các

hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tiếp tục được tăng cường.
Hoàn thiện hồ sơ tu bổ cho 04 di tích thuộc các xã, thị trấn
Thanh Lãng, Bá Hiến Hương Sơn, Quất Lưu... Chỉ đạo UBND
xã Trung Mỹ tổ chức công bố Quyết định công nhận hát giao
duyên Soọng cô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phối
hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thị trấn
Hương Canh khảo sát trình Thủ tướng Chính phủ công nhận
cụm đình Hương Canh là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài ra,
huyện cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra 52 cơ sở thuộc
các lĩnh vực kinh doanh karaoke, internet, khách sạn, nhà
nghỉ, hoạt động quảng cáo, rao vặt… qua kiểm tra các cơ sở
kinh doanh cơ bản chấp hành đúng quy định. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
cho Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Xuyên như: Danh hiệu Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực
dân Pháp; Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi
đua (năm 2002); Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động
hạng Ba (năm 2004), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2008),
Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2013); Tỉnh ủy tặng Cờ thi
đua cho Đảng bộ huyện đã đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh (năm 2012)... Đây là nguồn động viên cổ vũ rất lớn để Đảng bộ
và nhân dân huyện Bình Xuyên tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tốt hơn, hiệu quả hơn.n
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Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng trong việc hoàn
thành các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của cả nhiệm
kỳ 2015-2020. Mặc dù phải đối
mặt với nhiều thách thức
nhưng Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân huyện Yên Lạc đã đoàn
kết, đồng lòng thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các giải pháp giành được
nhiều thành tựu quan trọng trên
tất cả các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề, động
lực để huyện nỗ lực phấn đấu tiếp tục tạo sự
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội
trong năm 2020.

Ông Trần Thanh Thọ, Phó Chủ tịch UBND
huyện Yên Lạc cho biết: Năm 2019, kinh tế của
huyện tiếp tục duy trì đà phát triển khá, hầu hết
các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Toàn
huyện có 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và
vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất
thực hiện đạt 9.830,9 tỷ đồng, tăng 8,8% so với
cùng kỳ, trong đó nông - lâm nghiệp, thủy sản
đạt 1.410,2 tỷ đồng; công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp - xây dựng đạt 5.663,1 tỷ đồng; thương
mại - dịch vụ đạt 2.757,6 tỷ đồng. Cơ cấu kinh

tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành
nông - lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng
ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp -
xây dựng. Các khoản thu ngân sách đều đạt và
vượt so với dự toán tỉnh và HĐND huyện
giao với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn huyện ước đạt 300,9 tỷ đồng. Giá trị bình

quân đâu người 62,7 triệu đồng, đạt 109,9% kế
hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo

còn 1,34%... Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã
hội, giáo dục - đào tạo, an ninh - trật tự cũng đạt
được những kết quả khả quan. 

Năm 2020, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020,

chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đồng thời
là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, huyện Yên Lạc
tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đề
ra các giải pháp trọng tâm tạo sự đột phá trong phát triển kinh
tế - xã hội và phấn đấu tiếp tục là một trong những huyện đóng
góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.n

huyện yÊn lạc

Kinh tế tiếp tục duy trì
đà tăng trưởng

Ông Trần Thanh Thọ, 
Phó Chủ tịch UBND huyện
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Ông có thể cho biết khái quát về những kết quả nổi
bật mà huyện lập thạch đạt được trong năm 2019?

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm
2019 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan
xen song với quyết tâm chính trị cao, huyện tập trung đồng
bộ nhiều giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhờ vậy mà
phát triển KT - XH trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực:
Tổng giá trị công nghiệp và xây dựng theo giá thực tế đạt
4.793 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng so cùng kỳ (trong đó công
nghiệp đạt 2.839 tỷ đồng, tăng 732 tỷ đồng so cùng kỳ; xây
dựng đạt 1.953 tỷ đồng, tăng 303 tỷ đồng so cùng kỳ). Các
ngành dịch vụ đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so cùng
kỳ. Tình hình sản xuất công nghiệp ổn định, phát triển so
với cùng kỳ năm trước, hoạt động của các nhà máy sản xuất
giày da, gạch, may mặc,… tạo việc làm cho trên 10.000 lao
động, lương trung bình 4,5 - 5 triệu đồng/người/ tháng. Các
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp hoạt động tương đối ổn
định, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, phối hợp mở
các lớp học nghề về mây tre đan, mây tre xiên cho học viên
nhằm nâng cao tay nghề ở các xã như: Triệu Đề, Văn
Quán... Tuy nhiên, sản xuất trong lĩnh vực này còn nhỏ lẻ
chưa có sự liên doanh, liên kết; gặp nhiều khó khăn trong
việc tiêu thụ sản phẩm; thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế. 

Công tác thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm, trong
năm có nhiều nhà đầu tư đề nghị và tiến hành các thủ tục để
đầu tư tại huyện: Nhà máy may mặc xuất khẩu Quang Sáng;
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ của Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu Hòa An; dự án đầu tư xây dựng nhà
máy sản xuất gạch Granit và Ceramic cao cấp; Dự án sân
golf kết hợp với khu vui chơi giải trí, biệt thự, nhà vườn sinh
thái, nghỉ dưỡng khu vực hồ Vân Trục. Xin ý kiến về địa
điểm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đình
Chu; xin ý kiến về chủ trương đầu tư thành lập Cụm công
nghiệp Tử Du... 

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn
mới (NTM), đến nay, UBND tỉnh đã quyết định công nhận
18/18 xã của huyện đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, lĩnh vực
văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm

bảo, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, quốc
phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XXI. Vậy mục tiêu, nhiệm vụ cũng như những giải pháp
trọng tâm huyện sẽ tập trung thực hiện là gì, thưa ông?

Huyện Lập Thạch với tiềm năng về đất đai, nguồn lao
động; với nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa
bàn đang được tập trung triển khai. Cùng với đó là các khu,
cụm công nghiệp, đô thị được quy hoạch và quy hoạch du
lịch, dịch vụ khu vực hồ Vân Trục; quy hoạch các vùng chăn
nuôi, thủy sản; với chương trình thanh long ruột đỏ được
triển khai,... mở ra nhiều cơ hội cho người dân trong tìm
kiếm việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; sẽ có
nhiều doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn. 

Huyện sẽ tập trung rà soát, lập quy hoạch phát triển KT
- XH và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ
kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thành
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Rà soát,
điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản phù hợp điều kiện từng vùng, đảm bảo phát triển
sản xuất theo đúng quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí
hậu; tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất.

Song song đó, huyện chú trọng công tác quy hoạch, đào
tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, nhất là ở các lĩnh vực, ngành có tiềm năng, thế
mạnh của huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục -
đào tạo, y tế, văn hóa và chính sách an sinh xã hội, giải quyết
việc làm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm
là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế "một
cửa" từ huyện đến xã, thị trấn. Tăng cường củng cố quốc
phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Vấn đề tăng cường quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư
được lập thạch quan tâm triển khai ra sao, thưa ông?

Vấn đề kêu gọi, xúc tiến đầu tư được huyện xác định là
khâu đột phá để thúc đẩy phát triển KT - XH nhanh và bền

huyện lậP thạch

Chủ động đón cơ hội đầu tư
Năm 2019 đi qua với rất nhiều thời cơ, vận hội xen lẫn không ít
những khó khăn, thách thức. Từ quyết tâm cao cùng sự đoàn kết
thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân và
cộng đồng doanh nghiệp, huyện Lập Thạch đã đạt được những thành
quả khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Xung quanh
chủ đề này, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi
với ông nguyễn thế hùng, Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch. 
ngô san - hà thành thực hiện.
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vững. Với ý nghĩa đó, thời gian qua cũng như
định hướng trong thời gian tới, huyện đặc
biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tập
trung triển khai các giải pháp kiến tạo môi
trường đầu tư thông thoáng, minh bạch;
đồng thời tranh thủ phối hợp với các sở
ngành, UBND tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư
trên địa bàn huyện. Tiếp tục bồi thường, giải
phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nhằm từng
bước hoàn thiện hạ tầng các KCN để thu hút
đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời
quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ
tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và hạ tầng xã
hội phục vụ cho hoạt động KCN.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết
số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh ủy
về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng
đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Đồng thời,
đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung
nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan
trọng, thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế xã
hội và đời sống nhân dân trong huyện. Triển
khai xây dựng các dự án trọng điểm của
huyện như: Quảng trường và công viên cây
xanh; tuyến đường từ Hợp Châu – Đồng
Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch; nâng cấp, cải tạo
ĐT 305 và ĐT 305C từ nút giao cao tốc tại xã
Văn Quán đi thị trấn Lập Thạch,...

Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư
trong và ngoài nước. Ưu tiên thu hút các dự
án đầu tư về công nghiệp công nghệ cao,
công nghệ sạch. Kiên quyết từ chối tiếp nhận,
cấp phép cho những dự án sử dụng công
nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sinh thái.

trân trọng cảm ơn ông!

The year 2019 passed with a lot of opportunities
and challenges in combination. With the highest
determination, solidarity and unity in the entire
political system, the ongoing effort of the people
and the business community, Lap Thach district
achieved positive socioeconomic development
results. Vietnam Business Forum Magazine’s
correspondent has an interview with Mr.
nguyen the hung, Chairman of Lap Thach
District People's Committee, on this topic. A
report by ngo san - ha thanh.

Could you please tell outstanding results that lap thach district
achieved in 2019?

Amid intertwined opportunities and challenges in 2019, with a high
political determination, the district focused on many effective solutions to
carry out socioeconomic development tasks in 2019. As a result, the district
achieved many positive socioeconomic development results. The total
industrial and construction value reached VND4,793 billion, an increase of
VND 1,036 billion from a year earlier (of the sum, the industrial value was
VND2,839 billion, an increase of VND732 billion, and the construction
value was VND1,953 billion, an increase of VND303 billion). The service
sectors generated VND2,615 billion of value, an increase of VND101 billion.
The stable industrial production and development was resulted from stable

laP thach district

Proactively grasping
investment opportunities

F



operations of manufacturing factories like leather footwear,
bricks and apparels. Over 10,000 workers were employed with
an average monthly salary of VND4.5-5 million. Cottage
industries were relatively stable and employing thousands of
workers. The district cooperated with relevant units to open
vocational classes on bamboo and rattan handicraft making in
various communes such as Trieu De and Van Quan. However,
handicraft production was still small, handicrafts were slowly
marketed while investment in this sector was limited.

Lap Thach district paid special attention to investment
attraction in the past year. Many investors proposed and
carried out investment procedures in the district, including
Quang Sang Export Garment Factory, a wood processing
factory invested by Hoa An Import Export Joint Stock
Company, a high-class granite and ceramic factory, a golf
course, entertainment, resort and residence complex in Van
Truc Lake. The district also asked for locations for building
infrastructure for Dinh Chu Industrial Cluster and asked for
an investment license to set up Tu Du Industrial Cluster.

After 10 years of carrying out the National Target Program
on New Countryside Construction, the Vinh Phuc Provincial
People’s Committee already decided to recognize all 18
communes in Lap Thach district to meet new countryside
standards. In addition, sociocultural fields experienced
significant progress, social security was guaranteed, people’s
livelihoods were raised, national defense - security, social
order and safety was maintained.

the lap thach party people’s Committee will host the
21st congress in 2020. so, what are central goals, tasks

and solutions that the district will carry out?
Lap Thach district has rich land and manpower potential

and resources. Many key roads are being invested and built in
the locality. Industrial zones, tourist sites and service are
planned for construction in Van Truc Lake area. Aquaculture
areas are being developed and red dragon fruit tree farming is
being implemented. Hence, local people have many more
opportunities to seek employment, do business and increase
income. Many businesses and individuals will go to the district
to seek investment opportunities in the coming time.

The district will focus on reviewing and planning
socioeconomic development and mobilizing all investment
resources for constructing synchronous infrastructure,
protecting the environment, completing the National Target
Program on New Countryside Construction. The locality will
review and restructure agriculture and aquaculture production
to match local conditions, ensure production development,
adapt to climate change, strengthen transfer of scientific and
technical production advances.

At the same time, the district attaches importance to
planning worker training, arranging and employing workers,
and improving the quality of human resources, especially in
potential and advantageous areas. Lap Thach pays attention to
education - training, healthcare, culture, social security and
employment policies; speed up administrative reform and
launch the single-window mechanism from the district to
commune/town; and strengthen the defense, ensure political
security and social order and safety.

how has lap thach district carried out investment
promotion?

Investment promotion is considered a groundbreaking
step toward rapid and sustainable socioeconomic
development. Thus, Lap Thach district has, and will, directed
all sectors and all levels of government to adopt solutions to
create an open and transparent investment environment,
coordinated with relevant departments, agencies and the
Provincial People’s Committee to court investors to the
district. It has compensated and cleared the ground for
building industrial zones for investment projects and for
socioeconomic development. At the same time, the district has
invested in building technical infrastructure outside industrial
zones and social infrastructure for industrial zones.

Lap Thach district has executed the Resolution No. 04-
NQ/TU dated October 20, 2017 of the Provincial Party
Committee on urban infrastructure construction investment
in Vinh Phuc to 2025; built synchronous and modern social
and economic infrastructure systems; and concentrated
resources to build large, important and essential works for
socioeconomic development and local people's livelihood
improvement. The district has carried out key projects like
squares and green parks, a traffic route from Hop Chau -
Dong Tinh to Lap Thach Town, upgraded Provincial Road
305 and Provincial Road 305C from Van Quan commune to
Lap Thach Town.

It has improved the outcome of domestic and foreign
investment attraction, given priority to attracting high-tech,
environment-friendly investment projects, resolutely turned
down projects that reportedly use outdated technologies,
consume excessive energy, and cause environmental and
ecological pollution.

thank you very much!
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Agribank Vĩnh Phúc được thành lập
năm 1997, qua hơn 22 năm xây
dựng, trưởng thành và phát triển,
với sự phấn đấu không mệt mỏi
của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên,

Agribank Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua khó
khăn, nhanh chóng triển khai kiện toàn bộ máy
tổ chức, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo hoạt
động kinh doanh. Đến nay, Agribank Vĩnh Phúc
có 280 cán bộ, nhân viên với trình độ chuyên
môn nghiệp vụ tinh thông, trình độ chuyên môn
cao. Cơ cấu tổ chức mạng lưới phát triển, gồm
06 chi nhánh loại II; 02 phòng giao dịch.

Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy
động đạt 8.104 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2018,
so với ngày đầu thành lập tăng 49 lần; tổng dư
nợ đạt 8.390 tỷ, tăng 12% so với năm 2018, so
với ngày đầu thành lập tăng 35 lần; tỷ lệ nợ xấu
0,56 %. Về thị phần của Agribank Vĩnh Phúc
trên địa bàn thì nguồn vốn chiếm tỷ trọng 11%.

Đồng thời, Agribank Vĩnh Phúc đang cung
cấp đến khách hàng hơn 200 sản phẩm dịch vụ
ngân hàng hiện đại, bảo mật bằng nhiều kênh,
từ các kênh truyền thống đến các kênh phân
phối hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng
trên địa bàn như: Dịch vụ trả lương và các
khoản thu nhập khác cho cán bộ, công nhân
viên qua tài khoản Agribank, cấp thẻ tín dụng
có hạn mức phù hợp, sử dụng dịch vụ Internet
Banking của Agribank để thực hiện các giao
dịch chuyển khoản, đặc biệt là chức năng nộp
thuế điện tử…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt sứ mệnh chủ lực
trong hỗ trợ phát triển “tam nông”, Agribank
Vĩnh Phúc  triển khai mạnh mẽ các chương
trình cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-
CP và triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị
định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
nông thôn… giúp các doanh nghiệp, hộ nông
dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu
nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Qua đó,
góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ở địa phương, tạo đòn bẩy thúc
đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông
nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới...
Tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay nông
nghiệp, nông thôn đạt 6.980 tỷ đồng, chiếm trên
83% trong tổng dư nợ cho vay.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh
doanh, Agribank tỉnh Vĩnh Phúc luôn là
một trong những đơn vị đi đầu trong
công tác an sinh xã hội, tài trợ cho y tế,
giáo dục và các sự kiện quan trọng của
tỉnh, chăm sóc các gia đình thương binh
liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng nhà
tình thương, tình nghĩa, xây nhà cộng
đồng, chăm lo tết cho người nghèo... với
tổng số tiền đóng góp và tài trợ an sinh xã
hội chỉ tính riêng trong năm 2019 lên đến
gần 600 triệu đồng.

Với những đóng góp cho sự phát triển
và sự nghiệp đổi mới của tỉnh, Agribank
tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Đảng,
Nhà nước, các bộ, ngành tặng nhiều bằng
khen, giấy khen: Tập thể thuộc Khối thi
đua Ngân hàng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2018, Đảng bộ Chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Vĩnh Phúc đã đạt tiêu chuẩn
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm
2019…

Trong thời gian tới, Agribank tỉnh
Vĩnh Phúc xác định sẽ tiếp tục đầu tư
mạnh cho sự phát triển kinh tế của địa
phương, đặc biệt là lĩnh vực “tam nông”,
giữ vững và phát huy thương hiệu
Agribank Vĩnh Phúc là ngân hàng đóng
vai trò chủ lực trên thị trường tài chính,
đồng hành cùng sự phát triển không
ngừng của địa phương.n

agriBanK 

Đồng hành cùng sự phát triển của
tỉnh Vĩnh Phúc

Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển
nông thôn (Agribank)
Việt Nam là định chế
tài chính lớn nhất nước
ta hiện nay do Nhà
nước sở hữu 100% vốn
điều lệ, có sứ mệnh đặc
biệt là chủ lực trong hỗ
trợ phát triển “tam
nông”. Trong 22 năm
có mặt trên địa bàn
tỉnh, Agribank Vĩnh
Phúc giữ vững vai trò,
vị thế chủ lực, chủ đạo
trên thị trường tiền tệ
tín dụng, nhất là đối với
nông dân, nông thôn
nói riêng và sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã
hội nhanh, bền vững
của tỉnh nói chung.



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Vĩnh Phúc là cơ sở đào tạo công lập đa
ngành, đa cấp học có chức năng, nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở
trình độ cao đẳng và các trình độ thấp
hơn trong các ngành kinh tế, công nghệ,
xây dựng, dịch vụ theo cơ cấu khung của
hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời
trường là cơ sở 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 Vĩnh Phúc
nói riêng và cả nước nói chung.

TS. Nguyễn Văn Đạt, Phó Hiệu trưởng phụ trách
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc cho biết:
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc được
thành lập tại Quyết định số 8254/QĐ-BGDĐT ngày
28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ
sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Từ khi
thành lập đến nay, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà
trường đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu.
Nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ kinh tế, kỹ
thuật trình độ cao đẳng, trung cấp và trình độ thấp hơn
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc và cả
nước. Những cựu học sinh, sinh viên của trường đã phát
huy tốt phẩm chất, năng lực gặt hái được thành công trong
quản lý, sản xuất và đã trở thành cán bộ chủ chốt cơ quan,
đơn vị, doanh nhân thành đạt. Với uy tín, chất lượng đào
tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc khẳng
định là địa chỉ đào tạo tin cậy của người học, các cơ quan,
doanh nghiệp, ngày càng thu hút được nhiều học sinh, sinh
viên tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh trong khu vực theo học.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 20 ngành cao đẳng, 26
ngành trung cấp, 12 ngành sơ cấp thuộc các lĩnh vực: Điện
- Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật nông
nghiệp, Kinh tế và Dịch vụ, du lịch. Trong đó nhà trường
được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt 5 nghề
trọng điểm, gồm: 2 nghề cấp Quốc gia là Công nghệ kỹ
thuật điều khiển và tự động hóa, Truyền thông và mạng
máy tính; 1 nghề cấp khu vực ASEAN là Điện công nghiệp;
2 nghề cấp quốc tế là Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và
Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Quy mô đào tạo trên 3000 học
sinh, sinh viên hệ chính quy; 39 sinh viên Lào; liên kết đào
tạo ngắn hạn 104 học sinh, sinh viên; liên kết đào tạo đại
học tại chức. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp hàng năm
đạt trên 98%. 

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ
giảng viên nhà trường được quan tâm. Nhờ đó số
lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên được nâng lên nhanh chóng với 100%
giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện nhà trường
có tổng số 174 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
trong đó, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 5
tiến sĩ, 88 thạc sĩ, 61 người có trình độ đại học, 2
người có trình độ cao đẳng…

Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) không
ngừng được nhà trường đẩy mạnh, góp phần tích
cực vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội
ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế
của nhà trường. Giai đoạn 2016-2019, nhà trường
thực hiện 8 đề tài cấp tỉnh; 30 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. Đồng thời 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,… 

TS. Nguyễn Văn Đạt 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 - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
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. Bước sang giai
đoạn mới, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Vĩnh Phúc 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 Vĩnh Phúc nói riêng
và cả nước nói chung.n

trường cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

Không ngừng nâng cao chất lượng
đào tạo 
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Với những
thành tích đóng
góp cho sự
nghiệp giáo dục
đào tạo, Trường
Cao đẳng Kinh
tế - Kỹ thuật
Vĩnh Phúc vinh
dự được tặng
thưởng Huân
chương Lao
động hạng nhất,
Huân chương
Lao động hạng
Nhì, Huân
chương Lao
động hạng Ba,
Cờ thi đua của
Chính phủ,
Bằng khen của
Thủ tướng
Chính phủ,
Bằng khen của
Tỉnh ủy Vĩnh
Phúc, Cờ thi đua
của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc.
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Được thành lập năm 1950 cùng với sự ra đời
của ngành y tế tỉnh nhà. Trải qua nhiều thế hệ
cán bộ, thầy thuốc và lãnh đạo các thời kỳ đã
từng bước đặt nền móng, xây dựng chiến lược
phát triển của bệnh viện hướng tới đối tượng
phục vụ là nhân dân, lấy người bệnh làm trung
tâm, liên tục đổi mới tư duy xây dựng con
người, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có
chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khám chữa
bệnh (KCB) của nhân dân.

NguyệT Thắm

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ y, bác sỹ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng tới công tác
đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, đội
ngũ y, bác sỹ. Bệnh viện luôn kiên định với quan điểm đào tạo con
người làm nòng cốt, đào tạo con người một cách toàn diện theo hình
thức đưa cán bộ thầy thuốc vào những nơi khó khăn, vất vả nhất,
cường độ làm việc áp lực nhất để rèn luyện. Lấy lĩnh vực cấp cứu và
hồi sức làm nền tảng cơ bản để đào tạo, rèn luyện. Qua môi trường ấy,
thầy thuốc của Bệnh viện sẽ có được những kiến thức chuyên môn cơ
bản nhất, đồng thời mang tính khẩn trương, cấp bách, linh hoạt
nhưng lại rất tổng quát. Đây thực sự là môi trường rèn luyện đức tính
kiên nhẫn và tình yêu thương con người mà mỗi thầy thuốc cần phải
có. Sau 1 đến 2 năm, tiếp tục được đào tạo chuyên sâu hơn theo từng
lĩnh vực. Trong đó, chú trọng đến đào tạo chuyển giao kỹ thuật,
phương châm là học đến đâu thực hành đến đó. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh
Phúc không chỉ đào tạo các thầy thuốc thực hành đơn thuần mà còn
trở thành những thầy thuốc có khả năng giảng dạy. Hiện nay, Bệnh
viện là cơ sở thực hành chính của các trường đại học y danh tiếng như:

Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Thái Nguyên… Năm
2020, Bệnh viện chính thức nhận phối hợp đào tạo những bác sỹ nội
trú đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội về lĩnh vực cấp cứu hồi sức
và ngoại khoa.

Ứng dụng tiến bộ khoa học vào công tác khám
và điều trị

Cùng với việc tập trung phát triển đội ngũ y bác sỹ giỏi chuyên
môn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đặt lên hàng đầu là đầu tư trang thiết bị máy
móc hiện đại, giúp cho người dân tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến
nhất trong khám và điều trị bệnh. Năm 2017, Bệnh viện được tiếp
nhận một số trang thiết bị y tế mới hiện đại như: Hệ thống chụp MRI
1.5 Tesla; hệ thống SPECT/CT2 dãy; hệ thống thăm dò điện sinh lý
tim; hệ thống chụp can thiệp tim mạch… Bên cạnh trang thiết bị y tế
được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, Bệnh viện tích cực, chủ
động từ nguồn xã hội hóa. Các trang thiết bị được đầu tư đã đóng góp
quan trọng trong cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao, phát triển chuyên
môn của bệnh viện. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc là
một trong những bệnh viện hàng đầu về cấp cứu, hồi sức và ngoại
khoa. Riêng về lĩnh vực tim mạch, mặc dù Bệnh viện đi sau nhưng đã
tiếp cận rất nhanh và là một trong số các bệnh viện vệ tinh của Bệnh
viện Tim Hà Nội. 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn xác định nhiệm vụ

trọng tâm là lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài
lòng của người bệnh, rèn luyện kỹ năng phong cách phục vụ, tổ
chức làm việc khoa học hiệu quả. Bệnh viện đã tích cực triển
khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác quản lý, điều hành, liên thông được với phần mềm giám định
bảo hiểm y tế (BHYT) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện
kết xuất dữ liệu BHYT hàng ngày. Đồng thời, bệnh viện cũng
triển khai thực hiện kết nối với Bệnh viện Bạch Mai thông qua
Telemedicine. Tất cả các khoa, phòng khám đều áp dụng phần
mềm công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, lưu trữ hồ
sơ… Bên cạnh đó, Bệnh viện có đội ngũ chuyên trách tiếp đón,
hướng dẫn người bệnh, kể cả ngoài giờ hành chính. n

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Nỗ lực hết mình vì sức khỏe nhân dân

Với nỗ lực không mệt mỏi vì sức
khỏe người dân, Bệnh viện Đa khoa

tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được Chủ
tịch Nước trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì (năm 2010) và Huân
chương Lao động hạng Nhất (2015);
hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được
các cấp, các ngành khen thưởng. 

Phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da bằng laser đường hầm nhỏ
dưới hướng dẫn của siêu âm



nâng tầm thương hiệu bằng những dự án lớn
Công ty CP đầu tư Lạc Hồng giờ là cái tên được người dân

Tam Đảo cũng như du khách đến thăm Vĩnh Phúc đều biết
đến nhiều nhất. Bởi, Công ty đã gắn bó và rót hàng nghìn tỷ
đồng đầu tư vào những siêu dự án phát triển du lịch, dịch vụ
cho tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Tam Đảo nói riêng, như: Hệ
thống cáp treo Tây Thiên tại Khu danh thắng di tích quốc gia
đặc biệt Tây Thiên, Khách sạn Lâu đài Tam Đảo, Venus hotel
Tam Đảo, Khu nhà ẩm thực Tam Đảo, Công viên Quảng
trường Tam Đảo,... 

Điển hình phải kể đến dự án Venus hotel Tam Đảo. Đây là
dự án được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng đi
vào hoạt động từ tháng 5/2019, gồm 198 phòng nghỉ, mỗi
không gian đều được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo sự tinh xảo và
hài hòa cùng tổ hợp tiện ích như: Nhà hàng Venus, nhà hàng
lẩu nướng Hàn Quốc, khu hội thảo, bể bơi bốn mùa, spa &
massage, fitness center, karaoke, khu vui chơi trẻ em… Venus
hotel đã đem lại cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng
lý tưởng khi ghé thăm thị trấn mờ sương. Những địa điểm
như Rock Café, Quán Gió… đã và đang trở thành điểm check-
in thu hút đông đảo du khách khi đến du lịch Tam Đảo.

Không chỉ vậy, ngay từ cung đường phía dưới đi lên khu
du lịch Tam Đảo, du khách có thể nhìn thấy một tòa lâu đài
tọa lạc ở vị trí đắc địa trên đỉnh núi. Quang cảnh xung quanh
tòa lâu đài chẳng khác gì trời Âu. Khu vực này, trước đây là

nền của dinh toàn quyền Đông Dương. Lâu đài Tam Đảo
được thiết kế cực kì công phu và cẩn trọng. Phía bên ngoài
Tamdao Castle có thiết kế khá sang trọng như biệt thự nước
ngoài. Những bức tường gỗ sẫm màu, mái nhọn được lợp đá
Ardoise và tháp cao vút ẩn hiện trong màn sương mù. Bên
trong là những tượng chiến binh La Mã, các thần Hy Lạp như
thần Venus, Cupid, Mars,... Tất cả được làm từ đá cẩm thạch
nguyên khối với tạo hình kinh điển và vô cùng sống động. 

Trước đó, điểm nhấn trong việc đầu tư có tầm nhìn xa,
phù hợp với xu thế phát triển của lãnh đạo Công ty CP đầu tư
Lạc Hồng là Dự án Cáp treo Tây Thiên sau 8 tháng thi công
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2012. Cáp treo Tây
Thiên có chiều dài 2.500 m; có 2 ga là: Nhà ga đi ở khu vực
Đền Cậu và nhà ga đến dưới chân đền Quốc Mẫu. Cáp treo
Tây Thiên có 60 cabin, công suất đạt 2.500 khách/giờ. Tổng
vốn đầu tư của dự án gần 400 tỷ đồng.

Cùng với các nhà đầu tư khác, các dự án của Lạc Hồng đã
và đang hoạt động hiệu quả, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu
tham quan, nghỉ dưỡng của đông đảo du khách khi đến với
tỉnh Vĩnh Phúc.

“Cùng nhau phát triển - Giữ trọn niềm tin”
Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đứng đầu của

cả nước trong việc thu hút doanh nghiệp, doanh nhân góp
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành
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công ty cP Đầu tư lạc hồng

Những dự án góp phần
thay đổi diện mạo 
du lịch Vĩnh Phúc

ENTERPRISE

Trong những năm gần đây, du lịch Vĩnh Phúc đã thực
sự “thay da đổi thịt”, khoác trên mình nhiều sắc màu
mới, đó là các công trình, dự án phục vụ cho du lịch đã
và đang được đầu tư tại đây. Trong đó, đặc biệt phải kể
đến những dự án của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng
như: Cáp treo Tây Thiên, các dự án tại Tam Đảo, Dự án
Khu đô thị Chùa Hà Tiên, TP.Vĩnh Yên,…

Ngô hà



và địa phương đã có rất nhiều ưu đãi,
“trải thảm đỏ” thuận lợi cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư vào tỉnh.
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đã có những bước phát triển mạnh mẽ
cả về vị thế, thương hiệu và uy tín trên
thị trường.

Với Công ty CP đầu tư Lạc Hồng,
Vĩnh Phúc coi đây là một trong những
nhà đầu tư chiến lược của tỉnh. Tỉnh đã
không ngừng nỗ lực cải thiện môi
trường đầu tư, tạo môi trường cạnh
tranh lành mạnh, thuận lợi nhất cho
doanh nghiệp. Không chỉ vậy, những
công tác như giải phóng mặt bằng hay
cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành
chính… cũng được tỉnh hỗ trợ thực hiện
nhanh chóng. 

Đáp lại sự cầu thị đó, là một trong
những nhà đầu tư gắn bó, tâm huyết với
Vĩnh Phúc, những năm qua, các dự án
bất động sản nghỉ dưỡng do Lạc Hồng
đầu tư hiệu quả đã góp phần thay đổi
diện mạo, tạo sức hút lớn cho du lịch,
dịch vụ huyện Tam Đảo nói riêng và

tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Với cơ sở trang bị hiện
đại, đa tiện ích, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp,
nhiệt tình và mến khách, các nhà hàng, khách sạn
được xây dựng không chỉ đảm bảo về quy mô,
tính đồng bộ, hiện đại, tạo bước đột phá, động lực
thúc đẩy phát triển du lịch Tam Đảo. 

Không chỉ vậy, Chủ trương hoạt động theo
hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn
liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng,
các dự án của Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng tại
Vĩnh Phúc còn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh
tế, tạo nhiều công việc ổn định cho người lao
động trong vùng. Nhiều gia đình có thêm thu
nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Các dự án
cũng góp phần phát triển du lịch bền vững.

Thời gian tới, với phương châm “Cùng nhau
phát triển - Giữ trọn niềm tin”, Công ty CP Đầu
tư Lạc Hồng sẽ luôn không ngừng phấn đấu vượt
qua mọi thử thách để khẳng định uy tín, thương
hiệu và luôn là đối tác tin cậy cho các chủ đầu tư
và khách hàng, từng bước khẳng định thương hiệu
và vị thế của mình trên thị trường bất động sản
nghỉ dưỡng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành
du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam
nói chung.n
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Nắm bắt
được xu thế
phát triển

kinh tế của đất
nước, nhu cầu
hưởng thụ ngày
càng cao của người
dân, Công ty CP
Đầu tư Lạc Hồng đã
xác định mục tiêu
đầu tư các dự án bất
động sản du lịch,
nghỉ dưỡng là những
sản phẩm được ưu
tiên phát triển
trong tương lai.

lac hong inVestment 
Joint stocK comPany

Projects that change
the face of Vinh Phuc
tourism
In recent years, Vinh Phuc tourism has seen really
transformational changes because of new tourism projects.
Typical projects invested by Lac Hong Investment Joint
Stock Company included Tay Thien Cable Car, projects in
Tam Dao, Ha Tien Pagoda Urban Area in Vinh Yen City.

Ngo ha

lifting the brand name with big projects
Lac Hong Investment Joint Stock Company is now the most well-known name to

Tam Dao people as well as tourists visiting Vinh Phuc province because it has invested a
lot in super tourism and service development projects in Vinh Phuc province in general
and Tam Dao district in particular like Tay Thien cable car system at Tay Thien Special
National Monument, Tam Dao Castle Hotel, Venus Hotel Tam Dao, Tam Dao
Culinary Area and Tam Dao Square Park.

The prime example is Venus Hotel Tam Dao. This over VND400 billion project,
which went into operation from May 2019, has 198 rooms. Each space is meticulously F



cared for, built with sophistication and
harmony with utilities such as Venus
Restaurant, Korean Hotpot Restaurant,
conference area, four-season swimming pools,
spa & massage, fitness center, karaoke and
playground for children. The hotel is an ideal
experience for any tourist visiting the misty
town of Tam Dao. Rock Café, Quan Gio and
other places have been becoming check-in
points for many tourists when they come to
Tam Dao.

Furthermore, right from the road below
leading to Tam Dao, visitors can see a castle
located on the top of the mountain. The
landscape scenery looks like castles in Europe.
The castle was built on the foundation of the
former palace of Indochinese Governor
General. It was designed extremely elaborately
and carefully. Outside Tamdao Castle is
featured a quite luxurious design like foreign
villas. Darkened wooden walls, pointed roofs
covered with Ardoise stone and soaring towers
loomed in the mist impress all visitors here.
Inside the castle is Roman warrior statues,
Greek gods such as Venus, Cupid and Mars. All
are made from monolithic marble with classic

and extremely vivid shape.
Previously, Tay Thien Cable Car Project,

completed and put into service after eight months
of construction in February 2012, illustrated the
company’s investment foresight. The cable car
system is measured 2,500 meters in length and has
two stations: Cau Temple and Quoc Mau Temple.
It has 60 cabins, capable of serving 2,500
customers an hour. The total investment capital
for this project is nearly VND400 billion.

Together with other investors, Lac Hong
Investment Joint Stock Company’s effective
projects helped meet sightseeing and recreational
needs of tourists coming to Vinh Phuc province.

“Growing together - Keeping total
faith”

Vinh Phuc is one of the biggest recipients of
investment capital in the country. All levels,
sectors and localities have introduced various
incentives for businesses and investors. Many local
businesses have made strong growth in position,
brand and reputation in the market.

Vinh Phuc province considers Lac Hong
Investment Joint Stock Company one of strategic
investors. The province has continuously spared
no effort to improve the investment environment
and provide a healthy and enabling competitive
environment for businesses. Moreover, site
clearance, administrative procedures are also
facilitated quickly by the province.

As one of the most committed and
enthusiastic investors in Vinh Phuc, in the past
years, vacation property projects invested by
Lac Hong Investment Joint Stock Company are
effectively helping change the look and add to
the appeal of tourism and services in Tam Dao
district in particular and Vinh Phuc province in
general. With modern facilities, multiple
utilities, professional, enthusiastic and
hospitable employees, its big modern
restaurants and hotels are motivational for
tourism development in Tam Dao.

Besides, in the light of sustainable
socioeconomic development policy that links
corporate interests with community benefits, its
projects have also helped facilitate economic
restructuring and created more jobs for local
workers. Many families earn significant money
each month. Its projects have also contributed to
sustainable tourism development.

In the coming time, with the working
principle of “Growing together - Keep total faith",
Lac Hong Investment Joint Stock Company will
always strive to overcome all challenges to affirm
its prestige, brand and partnership to investors
and customers, gradually assert its brand and
position in the vacation property market, and
develop the tourism industry of Vinh Phuc
province in particular and Vietnam as a whole.n
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Grasping the
country’s
economic

development trends
and increasing
enjoyment demand of
the people, Lac Hong
Investment Joint
Stock Company is
determined to invest
in tourism and resort
property projects
for future
development.

F



Đ
ến nay, tất cả các tuyến xe buýt do Công ty cổ phần Vận tải
ô tô Vĩnh Phúc quản lý đều được thay thế xe mới 100% và
được nhân dân đi lại trên các tuyến xe đánh giá cao. 

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, loại xe
buýt được Công ty đưa vào sử dụng là loại xe Daewoo B60 và Samco B51,
chất lượng cao, có nhiều ưu điểm vượt trội so với dòng xe cũ. Đặc biệt loại
xe này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4, thân tiện với môi trường, hạn chế tối
đa lượng khí thải ra môi trường. Bên cạnh đó, tần suất xuất bến của các xe
sẽ được thay đổi tùy vào lượng khách. Lúc cao điểm từ 5-20 phút sẽ có 1
chuyến, còn lúc thấp điểm từ 30-40 phút sẽ có 1 chuyến.

Hơn nữa, loại xe buýt mới rất rộng, được bố trí 25 chỗ ngồi, 26 chỗ
đứng (loại B51) và 26 chỗ ngồi, 34 chỗ đứng (loại B60) nên tạo sự di chuyển
thông thoáng thuận tiện, giải quyết nhu cầu cấp thiết phục vụ nhân dân.
Trên tất cả các xe được trang bị đầy đủ nội quy đối với hành khách đi xe,
búa thoát hiểm, có hệ thống điều hòa, camera giám sát 12 mắt bao quát mọi
vị trí trên xe. Đồng thời, trên các xe còn được trang bị hệ thống maica thông
báo điểm dừng lên xuống cho khách. Điểm mới này sẽ giúp hành khách
xuống đúng điểm cần xuống.

Giám đốc Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết : “Để mang đến sự hài lòng
cho hành khách, Công ty đã mạnh dạn đầu tư hoàn toàn xe buýt mới, chất
lượng cao. Tôi tin chắc rằng, với hệ thống xe mới cộng với thái độ phục vụ
văn minh, lịch sự của lái xe, nhân viên phục vụ sẽ đem đến cho hành khách
sự thoải mái, hài lòng.”

Với việc thay thế và đưa vào sử dụng xe buýt mới, chất lượng cao tạo
điều kiện cho nhân dân trong và ngoài tỉnh đi lại thuận lợi. Những ưu điểm
của hệ thống xe buýt mới sẽ góp phần giải quyết tốt bài toán ách tắc giao
thông, giảm tải phương tiện cá nhân, cải tạo môi trường sống cho nhân dân
trong tỉnh Vĩnh Phúc.n
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công ty cổ Phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc

Góp phần giải quyết bài toán
ách tắc giao thông

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại
của nhân dân, ngày

01/7/2019, Công ty cổ phần
Vận tải ô tô Vĩnh Phúc và
Công ty liên doanh vận tải

hành khách Vĩnh Phúc thực
hiện khai trương, đưa vào

khai thác và sử dụng 100%
xe buýt mới chất lượng cao

trên 6 tuyến VP03,
VP04,VP05, VP08, VP07,

VP09. Đây chính là những
nỗ lực vượt bậc của Công ty

cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh
Phúc nhằm đảm bảo giao

thông an toàn, thông suốt. 

Duy aNh



T
ập đoàn Quế Lâm là một trong
những đơn vị đi đầu tại Việt
Nam trong lĩnh vực sản xuất
các loại phân bón hữu cơ và
các loại phân bón có nguồn

gốc từ hữu cơ. Khởi nguồn từ một cơ sở sản
xuất tại KCN Tân Phú Trung (Củ Chi,
TP.Hồ Chí Minh), đến nay, Công ty CP Tập
đoàn Quế Lâm đã có 7 nhà máy sản xuất
phân bón hữu cơ trải đều trên khắp cả nước,
13 công ty thành viên chuyên sản xuất và
phân phối sản phẩm hữu cơ trong nước và
quốc tế. Tập đoàn có năng lực sản xuất phân
hữu cơ lên đến 1 triệu tấn/năm, góp phần
không nhỏ trong việc cải tạo đất đai, môi
trường, hạn chế thoái hóa, ô nhiễm đất đai,
đáp ứng yêu cầu bón phân cân đối, khoa học
trong trồng trọt. Không chỉ vậy, những năm
gần đây, Tập đoàn đã liên kết với các đơn vị
sản xuất từ việc đầu tư giống, quy trình chăm
bón đến tiêu thụ để tạo ra chuỗi giá trị nông
sản hữu cơ bền vững, sạch, có lợi cho sức
khỏe con người. 

Năm 2006, sau khi khảo sát hầu hết các
tỉnh thành phía Bắc và xét thấy Vĩnh Phúc
vừa có tiềm năng đất đai, lợi thế về vị trí địa lý
và đặc biệt là sức thu hút mạnh mẽ, cầu thị,
mến khách của Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân trong tỉnh, nên Tập đoàn Quế
Lâm đã đi đến quyết định đầu tư và làm nền
tảng để đột phá nhân rộng. Do đó, Tập đoàn

đã xây dựng một nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ
vi sinh có công nghệ hiện đại vào loại bậc nhất đầu
tiên tại miền Bắc, đặt tại Vĩnh Phúc và giao cho Công
ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc quản lý (Nhà
máy có diện tích 9.500m2, công suất 30.000
tấn/năm). Trong suốt 12 năm phát triển, Tập đoàn
Quế Lâm luôn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác tích
cực và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh cùng
các sở, ban, ngành và bà con nông dân trong tỉnh
Vĩnh Phúc. 

Theo ông Nguyễn Thanh Vĩnh, Tổng Giám đốc
Tập đoàn Quế Lâm, Vĩnh Phúc có nguồn than bùn
dồi dào, các nguồn phế phụ phẩm từ trồng trọt và
chăn nuôi, rất thuận lợi cho việc cung cấp nguyên
liệu làm phân hữu cơ vi sinh. Vĩnh Phúc cũng là vị trí
trung tâm của khu vực phía Bắc, có hệ thống đường
giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm
phân bón phân phối cho thị trường 25 tỉnh phía Bắc.
Đặc biệt, Tập đoàn nhận được rất nhiều chính sách
ưu đãi, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sở,
ban, ngành của tỉnh.

Đáp lại sự quan tâm đó, những năm qua, Tập
đoàn Quế Lâm nói chung và Công ty TNHH MTV
Quế Lâm Phương Bắc nói riêng đã thực hiện nhiều
chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh.
Công ty đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông -
Khuyến ngư của tỉnh tổ chức nhiều mô hình trồng
lúa hữu cơ, rau hữu cơ tại thị trấn Thanh Lãng (Bình
Xuyên), xã Nguyệt Đức (Yên Lạc), thị trấn Thổ
Tang, xã Ngũ Kiên (Vĩnh Tường), thanh long ruột
đỏ tại huyện Lập Thạch… Qua đó, thúc đẩy ngành
nông nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển.
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Công ty tnHH MtV Quế LâM PHương BắC

Cùng nông dân phát triển nông nghiệp
hữu cơ bền vững - bảo vệ môi trườngЉ

ENTERPRISE

Là đơn vị thành viên
của Tập đoàn Quế
Lâm, Công ty TNHH
MTV Quế Lâm
Phương Bắc có
nhiệm vụ sản xuất,
cung ứng và phát
triển thị trường khu
vực các tỉnh phía
Bắc. Đây cũng là đơn
vị tiên phong trong
việc ứng dụng các
công nghệ hiện đại
trong sản xuất phân
hữu cơ vi sinh và
đồng hành cùng
người dân phát triển
nền nông nghiệp
hữu cơ toàn diện.



Không chỉ vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường các tỉnh phía
Bắc và thực hiện chủ trương đường lối của Nhà nước về nông nghiệp
hữu cơ, Tập đoàn Quế Lâm đã tiếp tục chọn Vĩnh Phúc để xây dựng,
mở rộng nhà máy số 2, Quế Lâm Biotech. Dự án đặc biệt nhận được
sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh,
UBND và HĐND cũng như các ban ngành tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự
án xây dựng nhà máy phân bón thứ 8 của Tập đoàn, được đầu tư bằng
các công nghệ cao, hiện đại, nhằm nâng cao năng suất lao động và chất
lượng sản phẩm phân bón, đáp ứng tiêu chuẩn của nền nông nghiệp
hữu cơ bền vững. 

Nhà máy sau khi được đầu tư xây dựng sẽ có dây chuyền sản xuất
và thiết bị, công nghệ hiện đại bậc nhất của Tập đoàn Quế Lâm và là
một trong những nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ hiện đại và quy
mô lớn nhất ở khu vực phía Bắc. Tất cả các dây chuyền sản xuất phân
bón tại nhà máy Quế Lâm Biotech đều được tự động hóa từ khâu xử lý
nguyên liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất cho đến đóng bao sản
phẩm đều được tự động hóa và sử dụng robot với công nghệ tiêu
chuẩn châu Âu.

Theo ông Khắc Ngọc Bá, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV
Quế Lâm Phương Bắc, khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ cho ra các
dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, đặc biệt là các dòng sản
phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng có
hàm lượng dinh dưỡng cao, cân đối phù hợp với nhiều loại cây trồng
khác nhau và nhiều vùng đất khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu ngày

càng cao của người tiêu dùng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Không chỉ vậy, khi đi vào hoạt động, Nhà máy cũng tạo việc làm

cho khoảng 400 lao động địa phương với mức lương trung bình
8.000.000 đồng/người/tháng. Đóng góp vào ngân sách hàng năm,
những năm đầu tiên khoảng 12 tỷ đồng/năm, và từ năm thứ 10 trở đi
có thể lên tới hơn 20 tỷ đồng/năm. Bằng công nghệ vi sinh, Công ty
TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc xử lý các phế phụ phẩm trong
trồng trọt chăn nuôi giúp cải tạo môi trường, tạo ra các sản phẩm chất
lượng cao trong chuỗi nông nghiệp hữu cơ như phân hữu cơ vi sinh,
hữu cơ sinh học tại Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Bắc...

Các nhà máy cũng như dự án của Tập đoàn Quế Lâm tại Vĩnh
Phúc đã tạo tiền đề nâng cao giá trị hàng hoá, đem lại nguồn lợi lớn
cho nông dân; từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về
phương pháp canh tác từ vô cơ sang hữu cơ, làm giảm rõ rệt việc sử
dụng các hoá chất, thuốc trừ sâu, diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp.
Điều đó đã đem lại lợi ích kép, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người tiêu dùng và góp phần cải tạo, bảo vệ, phát triển nền nông
nghiệp theo hướng bền vững.

Thời gian tới, Ccông ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nông
dân nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng để tạo ra các sản phẩm có
chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, mang lại lợi ích cho người tiêu
dùng, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ trong lành,
bền vững. Đây cũng chính là tầm nhìn và sứ mệnh của Tập đoàn Quế
Lâm nói chung và Công ty Quế Lâm Phương Bắc nói riêng.n
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As a member of Que Lam Group, Que Lam
North Co., Ltd manufactures, supplies and
develops the market in northern provinces of
Vietnam. The company pioneers in applying
modern technologies to produce microorganic
fertilizers and supporting people to develop
comprehensive organic agriculture.

ue Lam Group is one of leading producers of organic
fertilizers in Vietnam. Starting from a manufacturing
facility in Tan Phu Trung Industrial Park (Cu Chi
district, Ho Chi Minh City), Que Lam Group Joint
Stock Company has seven organic fertilizer

manufacturing factories across the country and 13 member
companies specialized in manufacturing and distributing organic
products domestically and internationally. The group can
manufacture up to 1 million tons of organic fertilizers a year, thus

Ngoài sản xuất, cung ứng và phát triển thị trường phân bón hữu cơ tại khu vực 25
tỉnh khu vực miền Bắc, Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc đã bước đầu tham
gia vào lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản hữu cơ phục vụ người tiêu

dùng. Công ty liên kết với một số hộ nông dân ở ở Tân Cương (Thái Nguyên) sản xuất
chè hữu cơ; nông dân ở Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thái Bình... sản xuất rau, lúa hữu
cơ, tạo thành chuỗi giá trị kinh doanh nông sản hữu cơ.

Que lam north co., ltd

Working together with Farmers to
Promote Sustainable Organic
Agriculture, Environmental Protection 

F



making a significant contribution to improving soil and environment,
limiting degradation and soil pollution, and supporting fertilizer
application and cultivation science. Besides, in recent years, the group
has cooperated with producers to invest in seeding, fertilization and
consumption to create a sustainable, organic and healthy agricultural
value chains.

In 2006, after surveying most of northern provinces and cities, the
ground found that Vinh Phuc has land potential, geographical
advantages and especially the hospitality of Vinh Phuc Party
Committee, government and people. Thus, Que Lam Group decided
to make investment in the province and prepare for broad expansion.
The firm built a cutting-edge microbiological organic fertilizer factory
in northern Vinh Phuc province and assigned to Que Lam North Co.,
Ltd to manage the factory which covers an area of 9,500 square meters
and manufacture 30,000 tons of products a year. In the past 12 years,
Que Lam Group has always received the active assistance, cooperation
and support from provincial local authorities and farmers.

Mr. Nguyen Thanh Vinh, General Director of Que Lam Group,
said, Vinh Phuc has abundant sources of peat and agricultural by-
products - the input of microorganic fertilizers. Situated at the heart of
the northern region, Vinh Phuc province has a convenient road
system for transporting fertilizer products to 25 northern provinces
and cities. Especially, the group has received a lot of preferential
policies and supports from local authorities.

In response, Que Lam Group in general and Que Lam North in

particular have carried out many organic agricultural development
programs in the province in recent years. The company has
cooperated with the Vinh Phuc Agriculture and Fisheries Extension
Center to launch many organic rice and organic vegetable models in
Thanh Lang Town (Binh Xuyen District), Nguyet Duc Commune
(Yen Lac District), Tho Tang Town and Ngu Kien Commune (Vinh
Tuong District), red flesh dragon fruit trees in Lap Thach District,
thus promoting province’s rural agricultural development.

Furthermore, to meet market demands in northern provinces
and implement State policies on organic agriculture, Que Lam Group
again chose Vinh Phuc to build and expand the second factory, Que
Lam Biotech. The project received special attention and support from
central and local authorities. This is the group's 8th fertilizer plant,
invested with cutting edge technology to improve labor productivity
and product quality to meet sustainable organic agricultural
standards.

Once completed, the facility will be powered by the most modern
production line and equipment of Que Lam Group and will be one of
the largest and most modern organic fertilizer plants in the northern
area. All fertilizer production lines at the Que Lam Biotech Factory are
automated, from input processing to production and packaging. The
robots use European standard technologies.

Mr. Khac Ngoc Ba, General Director of Que Lam North Co., Ltd,
said, when the plant goes into operation, it will turn out high-quality
fertilizers, especially bioorganic fertilizers, biological fertilizers,
biomineral fertilizers for various crops and soil to meet growing
demands of consumers in the current era of international economic
integration.

The factory will employ about 400 local workers, each of whom is
estimated to be paid an average monthly salary of VND8 million, pay
about VND12 billion a year to the State Budget in the first years and
more than VND20 billion after 10 years. Using microbiological
technology, Que Lam North Co., Ltd treats by-products in livestock
farming to improve the environment and create high-quality
products in the organic agriculture chain such as microorganic
fertilizers and bio-organic fertilizers in Vinh Phuc and northern
provinces.

Que Lam Group’s factories and projects in Vinh Phuc have
created a premise to increase commodity value and increase benefits
for farmers; gradually changed public awareness of inorganic and
organic farming methods. Organic farming significantly reduces the
use of chemicals, pesticides and herbicides in agricultural production.
This brings in double benefits, ensures food safety and hygiene for
consumers and helps improve, protect and develop sustainable
agriculture.

In the coming time, the company will support farmers in general
and Vinh Phuc province in particular to create high-quality products,
bring benefits to consumers, and build a sustainable organic
agriculture. This is also the vision and mission of Que Lam Group in
general and Que Lam North Co., Ltd in particular.n
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In addition to manufacturing, supplying and developing the organic fertilizer market
in 25 northern provinces, Que Lam North Co., Ltd has started manufacturing and

processing organic agricultural products for consumers. The company has
cooperated with farming households in Tan Cuong (Thai Nguyen) to produce organic
tea, with farmers in Vinh Phuc, Thai Nguyen, Thai Binh and other provinces to
produce organic vegetables and rice to form the organic agricultural value chain.

ENTERPRISE
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thưa ông, sau 70 năm từ một tỉnh thuần nông, Vĩnh
phúc đã nỗ lực trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công
nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu
của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước. là người
con quê hương, ông cảm nhận như thế nào về thành công
này của địa phương?

Cách đây 22 năm khi mới tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc là vùng
thuần nông, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống người dân gặp
không ít khó khăn. Tuy vậy, với sự năng động sáng tạo của chính
quyền, sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của nhân dân, Vĩnh
Phúc đã dần phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng,
tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển. Đặc biệt, từ
khi lãnh đạo tỉnh có chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang
phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc đã có sự đột phá mạnh mẽ.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Honda, Toyota - hai
thương hiệu lớn của Nhật Bản đã lựa chọn Vĩnh Phúc đặt nhà
máy khi đầu tư vào Việt Nam. Honda và Toyota đã tạo đà cho
các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ phát triển
theo. Cùng với đà phát triển đó, Vĩnh Phúc đầu tư mạnh cho các
dự án hạ tầng, toàn tỉnh hiện có 18 khu công nghiệp, thu hút
hàng loạt doanh nghiệp đến từ các thị trường lớn như Mỹ, Đức,
Ý, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan... đến đầu tư.

Chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Vĩnh Phúc,
bản thân tôi thấy rất vui mừng và tự hào. Nhất là khi, Công
ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh của chúng tôi có cơ
duyên ra đời bởi chính sự phát triển công nghiệp của tỉnh
nhà. Chúng tôi tự hào là đối tác của Toyota và Honda ngay
từ những ngày đầu họ đầu tư vào Vĩnh Phúc. Trải qua hơn
22 năm, Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh vẫn
là đối tác tin cậy của Toyota và Honda trong công tác xử lý
môi trường. 

tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh cũng đi kèm với
áp lực về vấn đề xử lý môi trường, đặc biệt là môi trường
công nghiệp. Công ty đã đồng hành cùng địa phương xử lý
vấn đề này như thế nào?

Việc phát triển và đô thị hóa nhanh mang lại những thành
tựu về phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Tuy nhiên, chúng ta
đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề
môi trường. Môi trường sống ngày càng xuống cấp nghiêm
trọng đặt ra các yêu cầu về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử
lý chất thải… Trước thực trạng đó, lãnh đạo địa phương đã đặt
niềm tin, giao cho Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp
Xanh thực hiện nhiệm vụ xử lý rác thải công nghiệp phát sinh
từ quá trình sản xuất công nghiệp. Để khẳng định vị thế của
mình, Công ty đã đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại quy mô và
đồng bộ với tổng mức đầu tư gần trăm tỷ đồng. Năm 2012,
Công ty đã mạnh dạn đầu tư Trung tâm tái chế phế thải và xử
lý chất thải tại thôn Thanh Cao, Xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên.

công ty tnhh môi trường công nghiệP xanh

Đồng hành cùng sự phát triển
của địa phương

Với sự chủ động trong xúc tiến đầu tư, cởi
mở trong các chính sách, Vĩnh Phúc luôn duy
trì sức hút trước các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Tuy nhiên, bên cạnh thành công trong
thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc phải đối mặt với sức
ép lớn về vấn đề môi trường. Công ty TNHH
Môi Trường Công nghiệp Xanh đã ra đời để giải
bài toán cân bằng giữa phát triển và môi trường
của địa phương. Đó là chia sẻ của ông Đỗ Vĩnh
Thành – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Môi
trường Công nghiệp Xanh nhân kỷ niệm 70
năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đỗ Vĩnh
Thành nhấn mạnh: “Công ty đã đồng hành
cùng địa phương ngay từ những ngày đầu có
doanh nghiệp đến đầu tư, giúp các nhà đầu tư,
đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài có được địa
chỉ tin cậy để hợp tác trong việc xử lý chất thải
công nghiệp, từ đó họ yên tâm sản xuất kinh
doanh tại địa phương”. Hoàng Thắm thực hiện. F
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Đây là cơ sở xử lý rác thải công
nghiệp và rác thải nguy hại đầu
tiên của tỉnh Vĩnh Phúc. Sự ra
đời của cơ sở xử lý chất thải để
đồng hành cùng địa phương
trong giai đoạn này được đánh
giá đúng hướng, là nơi tái tạo
nguồn tài nguyên mang lại hiệu
quả kinh tế - xã hội cho tỉnh
Vĩnh Phúc. Sau 7 năm hoạt
động, Trung tâm tái chế phế thải
và xử lý chất thải đã góp phần
tích cực trong việc xử lý chất thải
công nghiệp, chất thải nguy hại
cho tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng
lân cận.

Với 3 lò đốt chất thải được
đầu tư hiện đại, công suất xử lý
đạt 144 tấn chất thải/ngày, hệ
thống xử lý nước thải nguy hại
120 m3/ ngày và các hệ thống xử
lý phụ trợ khác, tổng công suất
xử lý gần 100.000 tấn rác
thải/năm. Công ty TNHH Môi
trường Công nghiệp Xanh được
đánh giá là điểm sáng trong công
tác bảo vệ môi trường của tỉnh.
Công ty đã được UBND tỉnh
Vĩnh Phúc, Bộ Xây dựng, Bộ Tài
nguyên và Môi trường tặng
nhiều bằng khen và cờ thi đua.
Đặc biệt năm 2018, Công ty vinh
dự được nhận Cờ thi đua của
Chính phủ. 

Ông có chia sẻ hay kiến
nghị gì với các cấp chính
quyền địa phương nhằm đồng
hành hỗ trợ hơn nữa cho
doanh nghiệp? 

Vĩnh Phúc là lá cờ đầu của
Việt Nam trong thu hút đầu tư
FDI và hiện nay, địa phương
vẫn duy trì được sức hút trước
các nhà đầu tư FDI và DDI. Để
có được thành công này, Vĩnh
Phúc đã tạo được sự thống nhất
của cả hệ thống chính trị; chủ
động xúc tiến đầu tư tới các thị
trường tiềm năng; thực hiện
nhiều chính sách, cơ chế mở hỗ
trợ tối đa cho doanh nghiệp.
Đặc biệt, chính quyền tỉnh luôn
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
ngay từ những ngày đầu tiếp cận
và khi doanh nghiệp đi vào hoạt
động, chính quyền vẫn luôn
đồng hành cùng doanh nghiệp
để họ yên tâm tập trung đầu tư,
mở rộng sản xuất. Với Công ty
TNHH Môi trường Công
nghiệp Xanh, chúng tôi luôn
nhận được sự quan tâm và chỉ
đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo
chính quyền địa phương, các
ban ngành của tỉnh để Công ty
hoạt động thuận lợi nhất.
Chúng tôi mong rằng những nỗ
lực của Công ty luôn được lãnh
đạo tỉnh ghi nhận cũng như tiếp
tục tạo điều kiện tốt nhất để
Công ty hoạt động ổn định,
phát triển, mở rộng hơn nữa và
song hành cùng quá trình phát
triển công nghiệp của tỉnh, góp
phần vào mục tiêu phát triển
bền vững, bảo vệ môi trường.
Với tôi, Vĩnh Phúc luôn là
mảnh đất lành để đầu tư.

trân trọng cảm ơn ông!

Hình thành và phát triển trên nền
tảng gần 60 năm kinh nghiệm
nghề nuôi ong gia truyền. Trải
qua gần 20 năm xây dựng và
trưởng thành, Công ty Cổ phần
Ong Tam Đảo (HONECO) đã trở
thành một trong những công ty
hàng đầu về nuôi và khai thác ong
mật từ thiên nhiên. Với sứ mệnh
“Vì sức khỏe cộng đồng”, Ban
lãnh đạo HONECO đã không
ngừng tiếp cận và ứng dụng khoa
học công nghệ vào sản xuất, chế
biến, bảo quản sản phẩm nhằm
nâng tầm giá trị sản phẩm hướng
tới thị trường xuất khẩu. 

NguyệT Thắm

Bà Lê Thị Nga - Tổng Giám đốc Công ty chia
sẻ: “Tôi đã nhiều lần trực tiếp đến gặp lãnh đạo
tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ
Khoa học và Công nghệ để đề nghị và trình bày
dự án với mong muốn không ngừng thay đổi, đưa
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao
chất lượng sản phẩm Ong Tam Đảo. Đến cuối
năm 2017, HONECO đã ký hợp đồng thực hiện
dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất
các sản phẩm mới từ mật ong và hoa quả” với Bộ
Khoa học và Công nghệ thuộc chương trình đổi
mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và nhận
chuyển giao công nghệ chế biến sản phẩm mới từ
mật ong và hoa quả của Viện Công nghiệp thực
phẩm (Bộ Công Thương). Đây là bước phát triển
đột phá và đi đầu trong công nghệ chế biến từ mật
ong, HONECO luôn đồng hành cùng các nhà

công ty cổ Phần ong
tam Đảo 

Ứng dụng
nghiên cứu
khoa học 
để nâng tầm
sản phẩm

F
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khoa học cho ra đời các dòng sản phẩm chế biến từ mật ong và
hoa quả tự nhiên, nói không với chất bảo quản và hương liệu.
HONECO phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên
gia hàng đầu của Viện Công nghiệp thực phẩm như Tiến sĩ
Trương Hương Lan - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng cùng nhiều
chuyên gia thực phẩm khác, đặc biệt, có sự hướng dẫn tận tình
của PGS.TS thực phẩm Nguyễn Thu Hiền - Đại học Bách khoa
Hà Nội, đã cho ra đời sản phẩm mang tên Tacumin”.

Tacumin là một trong những sản phẩm nhận được sự đánh
giá cao của giới chuyên môn và người tiêu dùng. Bà Lê Thị Nga
cho biết: “Vùng đất Tam Đảo (Vĩnh Phúc) quanh năm khí hậu
ôn hòa, không chỉ nuôi dưỡng những cánh rừng bạt ngàn với
nhiều loại hoa quý, cho ong thợ khai thác được nguồn mật
thơm ngon, sánh vàng, bổ dưỡng mà còn nuôi dưỡng và vun
trồng nên cây nghệ Tam Đảo - loại củ thảo dược quý được ca
tụng trong làm đẹp cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày,
tá tràng. Trên cơ sở đó, HONECO cùng các nhà khoa học
nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm Tacumin, kết hợp 3 nguồn
dưỡng chất quý mà thiên nhiên Vĩnh Phúc ban tặng là mật ong
sánh vàng, ngọt ngào, giàu dưỡng chất; sữa ong chúa tươi là
“thần dược” đối với sức khỏe và sắc đẹp; Curcumin - tinh chất
quý giá nhất làm nên công năng tuyệt vời của củ nghệ vàng”.

Trong chế biến các sản phẩm từ mật ong thì nguồn nguyên
liệu quyết định đến chất lượng sản phẩm. Công ty đã áp dụng
phương pháp nuôi ong theo thùng kế; lựa chọn giống ong ngoại
có khả năng thích nghi rộng, tích tụ đàn lớn, dự trữ nhiều mật
cho năng suất mật và sữa ong chúa đạt ở mức cao. Cùng với đó,
Công ty đã giao cho gần 50 đội nuôi ong quản lý, di chuyển
20.000 đàn ong ngoại, ong nội đi khắp các tỉnh trong cả nước
tìm kiếm nguồn mật, nguồn hoa có giá trị quý như hoa vải, hoa
nhãn, hoa chôm chôm, nhiều loại hoa rừng, hoa bạc hà, hoa

dược liệu quý ở vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Lục Ngạn (Bắc
Giang), Mộc Châu, Sông Mã (Sơn La) và các tỉnh Lâm Đồng,
Bến Tre, Tây Ninh, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Giang… mỗi
năm cho thu từ 600-700 tấn mật ong các loại, từ 1,8-2,5 tấn sữa
ong chúa và phấn hoa, sáp ong, ấu trùng ong. Hiện HONECO
có hơn 20.000 đàn ong,  gần 50 trang trại nuôi ong cùng 3 nhà
xưởng hiện đại có diện tích gần 20.000m2.

Sản phẩm của Công ty được tôn vinh ở nhiều giải thưởng
lớn như Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2017, Sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017, 2019,
sản phẩm chất lượng cao ASEAN 2018, sản phẩm vàng vì sức
khỏe cộng đồng 2019 và nhiều giải thưởng khác. Mới đây, tại
cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch
tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019”, sản phẩm “Tacumin và các sản
phẩm chế biến từ Ong Tam Đảo” vinh dự được trao giải Nhất...  

Không chỉ khẳng định thương hiệu tại thị trường trong
nước với hơn 30 nhà phân phối, trên 500 đại lý, cửa hàng bán lẻ
trên toàn quốc, sản phẩm của HONECO còn vươn ra thị trường
thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và hứa hẹn sẽ
phủ sóng tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới. Năm 2019,
HONECO đã ghi dấu ấn khi xuất khẩu thành công 60 tấn mật
ong vào thị trường Mỹ. Năm 2020, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục
xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản và Hàn
Quốc khoảng 300 tấn mật ong thành phẩm chất lượng cao. 

HONECO tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị sản xuất
hiện đại, phối hợp với các nhà khoa học để nghiên cứu, đưa ra
thị trường các dòng sản phẩm mới hướng về nâng cao giá trị,
tăng tính năng sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ nuôi ong theo quy
trình kỹ thuật mới. HONECO sẽ là mắt xích kết nối Nhà nước,
Nhà nông, Nhà khoa học để tạo ra giá trị kinh tế cao từ giọt mật
ong vàng.n

Lô hàng chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ 



Với bàn tay của các kiến trúc sư tài hoa
đến từ EPEL Architecture - thương hiệu
thiết kế đến từ Pháp nổi tiếng với nhiều
công trình khách sạn và trường học 5 sao -
DIC Star Hotels & Resorts Vĩnh Phúc là
một kiến trúc duyên dáng hình khối elip
và vành khăn mềm mại đầy sáng tạo.

L à khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao đầu tiên tại
TP.Vĩnh Yên, DIC Star Hotels & Resorts Vĩnh
Phúc tọa lạc tại vị trí trung tâm trong Khu đô thị
Nam Vĩnh Yên hiện đại nhất tỉnh Vĩnh Phúc, bên
Đầm Vạc - lá phổi xanh của thành phố. Nơi đây

cách Thủ đô Hà Nội khoảng 50 phút chạy xe, cách sân bay Nội
Bài 30 phút chạy xe, giáp với Quốc lộ 2A. Khách sạn cũng nằm
gần tuyến đường cao tốc Hà Nội - Việt Trì. 

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc liền kề sân golf 18 lỗ tiêu
chuẩn quốc tế Heron Lake, cách Thiền viện Trúc lâm Tây
Thiên và Tam Đảo 20 phút lái xe. Với 208 phòng nghỉ và
Trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố, DIC Star Hotels &
Resorts Vĩnh Phúc là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách muốn
lưu trú và là nơi lý tưởng để tổ chức đa dạng các sự kiện.
Trong mỗi chuyến công tác hay nghỉ dưỡng, nơi đây sẽ là
điểm dừng chân lý tưởng và thư giãn dành cho du khách với
bể bơi bốn mùa ngoài trời, phòng gym hiện đại, nhà hàng sang
trọng với ẩm thực đa dạng Âu - Á, quầy bar với âm nhạc đầy

cảm hứng và menu đồ uống đẳng cấp trên tầng thượng.
Nhà hàng Bình Minh là một tiện ích nổi bật của khách sạn,

với tường kính ôm trọn tầm nhìn ra cảnh quan Đầm Vạc,
phục vụ buffet sáng hàng ngày và phục vụ ăn gọi món với thực
đơn phong phú, có thể phục vụ cùng lúc hơn 300 khách.
Phòng tiệc lớn Đầm Vạc có sức chứa lên tới 1.000 khách, lớn
nhất tại Vĩnh Yên hiện nay, sở hữu thiết kế linh hoạt cho khả
năng chia tách thành 3 phòng hội thảo nhỏ hơn và sân khấu di
động với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng tối tân. Đây sẽ là
lựa chọn lý tưởng cho một lễ cưới sang trọng mà ấm cúng, hay
lễ kỷ niệm nhiều ý nghĩa hoặc hội nghị khách hàng, team
building sôi nổi của công ty, ghi lại những sự kiện mang dấu
ấn đặc biệt trong cuộc sống. 

Thời gian qua, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương
đi đầu về thu hút vốn FDI khu vực phía Bắc. Đặc biệt, các khu
công nghiệp này đều gần TP.Vĩnh Yên. Do đó, nhu cầu về một
không gian nghỉ ngơi, làm việc, hội thảo tiện nghi chuẩn quốc
tế cho đối tượng khách công vụ quốc tế đang là ưu tiên hàng
đầu về hạ tầng lưu trú tại địa phương. 

Mặt khác, nắm bắt xu thế du lịch ven đô ngày càng phát
triển, Vĩnh Phúc và TP.Vĩnh Yên sở hữu nhiều điểm tham
quan, du lịch. Đặc biệt, thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ
khoảng 1 giờ đồng hồ đã trở thành điểm đến thú vị của các gia
đình, các nhóm bạn trẻ ham mê du lịch trải nghiệm trong
những dịp cuối tuần. 

Khách sạn chuẩn 5 sao DIC Star Vĩnh Phúc với tiện ích và
dịch vụ đẳng cấp không chỉ đáp ứng được nhu cầu của người
dân địa phương, giới kinh doanh và khách du lịch hiện tại mà
về lâu dài, đây sẽ là nhân tố thúc đẩy một lượng khách lớn từ Hà
Nội và vùng lân cận về du lịch, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc.n
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Vành khăn kiêu kỳ ven Hà Nội



Designed by talented architects from EPEL
Architecture - a French brand famous for
designing many 5-star hotels and schools,
DIC Star Hotels & Resorts Vinh Phuc is a
charming architecture in the shape of a
creative ellipse block and soft brim.

B
eing the first 5-star resort and hotel in Vinh Yen
City, DIC Star Hotels & Resorts Vinh Phuc is
located in a central position in the most modern
urban area in the south of Vinh Yen City, Vinh
Phuc Province beside Dam Vac - the green lung

of the city. It is about a 50-minute drive from Hanoi, the
capital of Vietnam, a 30-minute drive from Noi Bai
International Airport. The hotel lies adjacent to National
Highway 2A and near the Hanoi - Viet Tri Highway.

DIC Star Hotels & Resorts Vinh Phuc is adjacent to the 18-
hole Heron Lake international standard golf course, a 20-minute
drive from Truc Lam Zen Monastery and Tam Dao. With 208
rooms and the largest conference center in Vinh Yen City, DIC
Star Hotels & Resorts Vinh Phuc is a perfect choice for guests
seeking a hideaway and an ideal place for a variety of events. On
every business trip or vacation, this place will be an ideal and
relaxing stop for travelers with outdoor four-season swimming
pools, modern gyms, luxurious restaurants serving diverse
European and Asian cuisine, and bars with inspirational music
and top-tier drinks menu.

Binh Minh Restaurant is an outstanding utility of the
hotel, with glass transparent walls enabling customers to
extend their panoramic view of Dam Vac landscape. Serving
daily breakfast buffets and rich menus, the restaurant can
serve more than 300 guests at the same time. Dam Vac
banquet hall can serve up to 1,000 guests, the largest in Vinh
Yen today. It can be flexibly split into three smaller conference
rooms with mobile stages with state-of-the-art audio
equipment and lighting equipment. This will be the ideal
choice for a luxurious but cozy wedding, or meaningful
celebrations or customer conferences, exciting team buildings
for companies.

Vinh Phuc has been one of the biggest recipients of FDI in
the north. Particularly, as all industrial parks are near Vinh
Yen City, the demand for world-class accommodation,
working space and conference space for international business
travelers is a top priority of accommodation infrastructure in
the locality.

On the other hand, capturing the growing trend of
suburban tourism development, Vinh Phuc province and
Vinh Yen City is developing many tourist attractions. With
just one-hour travelling time from Hanoi, this place has
become an interesting destination for families and youth
during weekends.

The 5-star DIC Star Vinh Phuc Hotel, featured with high-
class amenities and services, will not only meet needs of local
people, businesses and tourists but also serve as a driving
factor to draw tourists from Hanoi and surrounding areas to
tourist attractions and resorts in Vinh Phuc in the long run.n
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Supercilious Brim in Hanoi suburbs



động được ký hợp đồng lao động) với thu nhập
ổn định bình quân trên 8,5 triệu
đồng/người/tháng.

Với những nỗ lực đóng góp trong ngành
gạch ốp lát, Á Mỹ đã vinh dự đón nhận danh hiệu
Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu danh tiếng Việt
Nam 2019, Top 10 thương hiệu chất lượng châu
Á 2019... 

Chinh phục và sức lan tỏa
Khẳng định đẳng cấp và tạo sức lan tỏa trên

thị trường, Ông Trần Tuấn Đại, Phó Chủ tịch
HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Công nghiệp Á Mỹ cho biết, hiện nay,
AMYGRES có hệ thống 48 nhà phân phối trải dài
khắp các vùng miền Việt Nam. Gạch ốp lát cao
cấp AMYGRES đã "chinh phục" loạt các công
trình lớn do các tập đoàn hàng đâu trong nước
làm chủ đầu tư như: Grand World Phú Quốc của
Vincity Tây Mỗ, hay AEON Hải Phòng, Casino
Hội An, Casino Hồ Tràm, Vinhomes Ocean Park
Gia Lâm, Crown Phú Quốc, BRG, FLC,...

Không chỉ tiêu thụ nội địa, AMY tìm đường
chinh phục thị trường quốc tế. Trước sự bão hòa
chung của ngành gạch toàn cầu, AMYGRES vẫn
tự tin vượt qua sức ép cạnh tranh từ các ông lớn.
Từ tháng 8/2018 đến nay, AMY đã xuất khẩu đến
những thị trường khó tính như Đài Loan,
Philippines, Hàn Quốc, Mỹ, vượt qua những
hàng rào kỹ thuật, khẳng định vị thế của sản
phẩm Việt trên đấu trường quốc tế. Trong năm
2020, AMY triển khai sản xuất sản phầm sàn gỗ
công nghiệp SPC, hứa hẹn dẫn dắt xu hướng mới
trong thị trường ngành ốp lát Việt Nam.n

tạo đẳng cấp “thương hiệu”
Cho đến nay, Á Mỹ đã phát triển xây dựng tổ hợp các nhà máy như: Nhà máy

gốm AMY Hoa Sơn khởi công tháng 9/2016 với công suất 100 triệu viên/năm, sau 3
tháng khởi công và đi vào hoạt động đã cho ra những sản phẩm đầu tiên; Nhà máy
gốm AMY Thọ Xuân được thành lập và xây dựng ngày 22/9/2017 với công suất 100
triệu viên/năm; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng ACT được thành lập ngày
9/9/2016, là công ty thương mại của Á Mỹ. Ngoài ra, Công ty cũng là nhà phân phối
độc quyền của các hãng nổi tiếng trên thế giới về các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn
thiện (gạch ốp lát khổ lớn nhập khẩu, thiết bị vệ sinh Claytan - Malaysia, Tres, GRB -
Tây Ban Nha, Scarabeo - Italy).

Đặc biệt, dự án nhà máy gạch ốp lát AMYGRES được khởi công ngày 8/2/2017 và
chỉ với 166 ngày xây dựng, nhà máy đi vào sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường.
Đây là một kỉ lục trong ngành gạch ốp lát Việt Nam. Đến nay, Công ty hoàn thiện 6
dây chuyền sản xuất nâng tổng công suất hiện tại lên 17 triệu m2/năm. 

Các sản phẩm gạch AMY sử dụng công nghệ nung 2 lần cho xương chắc, chịu
được cường độ cao. Nguyên liệu xương được tuyển chọn cẩn thận, đảm bảo cho chỉ
tiêu chất lượng sản phẩm. Công nghệ in KTS hiện đại nhất hiện nay cùng với mực in
nhập khẩu chất lượng tốt cho màu sắc sản phẩm sắc nét, hình ảnh sâu, họa tiết chân
thực. Công nghệ phủ men với nhiều hiệu ứng bề mặt đa dạng tạo ra nhiều dòng sản
phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm gạch ốp lát AMYGRES có những bộ sưu tập rất đa dạng các bề mặt
như mài bóng nano, hiệu ứng sugar, mài lappato, matt satin, matt rustic, phủ chống
trơn anti slip, glue & grit… Đa dạng về kích thước như: 30x60cm, 40x80cm, 60x60
cm, 80x80 cm, 15x80 cm, 20x90 cm, 15x90 cm, 20x120 cm, 30x120 cm, 60x120 cm.
Theo định hướng phát triển, trong thời gian tới, AMY sẽ tập trung sản xuất các sản
phẩm kích thước lớn, dòng sản phẩm Porcelain cao cấp, hướng tới các khách hàng,
dự án lớn trong nước và quốc tế.

Năm 2019, Á Mỹ đạt sản lượng sản xuất gạch ốp lát trên 15 triệu m2 (tính đến
tháng 11/2019). Doanh thu ước tính trên 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên
50 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty tạo việc làm cho gần 900 lao động (100% công nhân lao
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thương hiệu gạch ỐP lát amygres

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Muốn xây dựng
thương hiệu, căn bản

phải chú trọng đến yếu tố “con
người” là trung tâm, “chất
lượng và mẫu mã sản phẩm” là
cốt lõi. Theo đó, trong quá
trình hoạt động, Công ty luôn
chú trọng xây dựng văn hóa
trong doanh nghiệp và luôn
thường xuyên khuyến khích cán
bộ công nhân viên đưa ra sáng
kiến cải tiến quản lý, đổi mới
công nghệ, nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh... 

ÔnG trần tuấn ĐạI 

Phó chủ tịch hĐQt, Phó tổng giám ĐỐc
công ty cổ Phần công nghiệP á mỹ

Tọa lạc tại KCN Thái Hòa - Liễn Sơn (thị trấn Hoa Sơn,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), Công ty cổ phần Công
nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) sau hơn 4 năm hình thành và
phát triển đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Thị trường
ngày càng được mở rộng, thương hiệu được đánh giá cao,
doanh thu đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng,...

Bích hạNh



building classy brand
So far, AMY has built tile factory complexes. For example, AMY Hoa Son ceramic file factory, which

was built in September 2016 and started commercial operation after three months of construction, has an
annual capacity of 100 million bricks. AMY Tho Xuan ceramic file factory was built on September 22, 2017,
to produce 100 million units a year. ACT Construction and Investment Co., Ltd, established on September
9, 2016, is a trading company of AMY GRUPO. In addition, the company is also an exclusive distributor of
globally reputed brands of finished construction materials (large-size imported tiles and sanitary equipment
from Claytan of Malaysia, Tres and GRB of Spain, and Scarabeo of Italy.)

Particularly, AMYGRES ceramic tile factory project was started construction on February 8, 2017 and
finished and put into operation after just 166 days of construction - a record time in Vietnam’s ceramic tile
industry. Up to now, the company has completed six production lines to increase its current capacity to 17
million square meters a year.

AMY bricks use double-firing technology for strong structures to withstand high intensity. Structural
materials are carefully selected, stably arranged to ensure product quality. The most modern digital printing
technology and imported premium inks make sharp colors, deep images and authentic textures. Enamel
coating technology, with a variety of surface effects, creates a wide range of highly applicable products to
meet customer needs.

AMYGRES ceramic tile collection has very diverse surfaces such as nano polishing, sugar effect, lappato
grinding, matt satin, matt rustic, anti-slip coating, glue & grit. The collection is diverse in sizes such as 30x60
cm, 40x80 cm, 60x60 cm, 80x80 cm, 15x80 cm, 20x90 cm, 15x90 cm, 20x120 cm, 30x120 cm, and 60x120
cm. According to the company’s development orientation, in the coming time, AMY will focus on making
large-sized products, high-class porcelain product lines for big domestic and international customers and
projects.

In 2019, AMY made over 15 million square meters of ceramic tiles (as of November 2019), earned
estimated revenue of over VND1,000 billion, and paid over VND50 billion to the State budget. Currently,
the company is employing nearly 900 full-time workers paid over VND8.5 million per month on average.

With its efforts in the ceramic tile industry, AMY was named the Top 10 tile brand, the well-reputed
brand in Vietnam 2019, and the Top 10 Asian quality brand in 2019.

Conquest and spread
Affirming the class and creating pervasive power in the market, AMYGRES

currently has 48 distributors across Vietnam, added Mr. Tran Tuan Dai.
AMYGRES premium tiles have conquered a series of big projects invested by
leading domestic corporations such as Grand World Phu Quoc in Vincity Tay
Mo, AEON Hai Phong, Hoi An Casino, Ho Tram Casino, Vinhomes Ocean
Park Gia Lam, Crown Phu Quoc, BRG and FLC.

Not only for domestic consumption, AMY is seeking ways to make inroads
in the global market and export its products to other countries around the world.
In spite of the saturation of the global tile industry, AMYGRES is still confident
to overcome competitive pressures from the big companies. Since August 2018,
AMY has exported its products to demanding markets such as Taiwan, the
Philippines, South Korea, and the United States, passed technical barriers, and
confirmed the position of Vietnamese products in the international arena. In
2020, AMY will produce SPC laminate flooring products, which promise to lead
a new trend in the Vietnamese flooring industry.n
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amygres ceramic tile Brand

Strong Spread
Located in Thai Hoa - Lien Son Industrial Park (Hoa Son town, Lap
Thach district, Vinh Phuc province), Asia US Industrial Joint Stock
Company (AMY GRUPO), founded in 2015, has obtained many great
achievements: expansive market, well-established brand name and
revenue of over VND1,000 billion.

Bich haNh

To build a
brand name,

the human factor is
crucial and product
quality and product
design is core. Thus,
the company always
focuses on building a
good corporate culture
and encourages its
employees to come up
with initiatives for
better management,
technological
innovation, and
business performance.

mr. tran tuan DaI

Vice chairman of the Board of
directors and dePuty general
director of asia us industrial

Joint stocK comPany



Japfa hợp tác vì sự thịnh vượng chung



Được thiên nhiên ưu ái ban tặng khung cảnh non thủy hữu tình, Flamingo 

Đại Lải Resort tự hào là một trong 10 khu resort đẹp nhất thế giới.

Nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng được nâng tầm bởi không gian nghệ thuật độc đáo.
Nơi tình yêu thăng hoa mở lối với những tiệc cưới trong mơ.
Nơi khơi nguồn cảm hứng để đón mừng thành công cùng đồng nghiệp và đối tác

FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT
Vương quốc của hoa hồng, tình yêu và nghệ thuật

NGHỈ DƯỠNG HOLISTAY VILLA: TỪ 4,200,000VND++/VILLA

TOUR NGHỆ THUẬT ART IN THE FOREST: TỪ 450,000VND++/NGƯỜI

TIỆC CƯỚI TRONG MƠ: TỪ 790,000VND++/NGƯỜI

HỘI HỌP VÀ NGHỈ DƯỠNG: TỪ 1,550,000VND++/NGƯỜI

Hotline: (+84) 98 600 9393
Email: sales@flamingogroup.vn
Website: resort.flamingodailai.com



là doanh nghiệp quân đội , Gaet đã phát huy bản sắc
văn hóa người lính phù hợp với văn hóa doanh nghiệp như
thế nào trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ
như hiện nay?

Là một người người lính thực hiện nhiệm vụ kinh tế thì điều
quan trọng nhất đối với tôi là xây dựng “chữ tín”. Đó cũng là
con đường kinh doanh, là bản sắc “doanh nhân áo lính” mà tôi
luôn gìn giữ. Nhờ đó, trong những năm qua, GAET đã trở
thành điểm sáng của Quân đội trong thực hiện song song hai
nhiệm vụ Quốc phòng và Kinh tế. Dù hoạt động ở bất cứ lĩnh
vực nào GAET luôn đạt được kết quả nổi bật, góp phần không
nhỏ trong hoạt động xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng,
xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chữ tín ở đây không chỉ là giữ tín nhiệm với đối tác bạn
hàng mà còn là giữ chữ tín đối với mỗi cán bộ, công nhân viên
chức, người lao động trong đơn vị - những người đồng hành vì
sự phát triển của doanh nghiệp. 

Tôi nghĩ rằng, thành tựu mà GAET đạt được trong quá
trình xây dựng và phát triển không đến từ một cá nhân nào mà
là sự đóng góp công sức của lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân
viên, người lao động qua các thời kỳ. Chính tinh thần đoàn kết
và sức mạnh tập thể đã giúp GAET vượt qua mọi khó khăn,
thách thức. Bản thân tôi cũng như bất cứ ai, dù ở vị trí công tác
nào cũng phải luôn nỗ lực cống hiến, làm việc với tinh thần
trách nhiệm cao nhất cho những chặng đường phát triển tiếp
theo của GAET. Trên nền tảng truyền thống được kế thừa, vốn
tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi cần có tư duy mới,
nhãn quan mới, cách làm mới; luôn năng động, sáng tạo, chung
sức đồng lòng vì sự phát triển của ngành công nghiệp quốc
phòng, Quân đội và đất nước trong thời kỳ mới.

Ông có thể chia sẻ về lĩnh vực hoạt động được cho là thế
mạnh, mang nét đặc trưng thương hiệu Gaet?

GAET là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực,
bên cạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế còn thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của một doanh nghiệp Quốc phòng – An ninh, Tổng
công ty GAET tập trung vào 2 nhiệm vụ chính trị trọng tâm
chiến lược là hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh vật
liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Đây là hai lĩnh vực hoạt động
quan trọng của GAET, góp phần tạo dựng được niềm tin và
thương hiệu GAET, đưa GAET trở thành doanh nghiệp vững
mạnh trong Quân đội.

Đối với lĩnh vực thương mại quân sự, theo đúng chủ
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gaet
Văn hóa doanh nghiệp mang đặc trưng
của “Người lính trên mặt trận kinh tế”

ENTERPRISE

Là một doanh nghiệp Quốc phòng – An
ninh trực thuộc Bộ Quốc phòng, thương

hiệu Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công
nghiệp Quốc phòng (GAET) và hình ảnh

doanh nhân, Thượng tá Phan Tiến Thọ
không chỉ tỏa sáng trong cộng đồng

doanh nghiệp Việt Nam mà còn tạo sức
lan tỏa mạnh mẽ trên trường quốc tế. 

Thượng tá, Tổng Giám đốc Phan Tiến
Thọ đã có những trải lòng đầy tâm huyết

về những thành công cũng như định
hướng phát triển thương hiệu GAET

trong thời kỳ hội nhập quốc tế.



trương, định hướng lâu dài của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty
GAET tập trung vào 3 lĩnh vực chính, đó là: Thực hiện mua
sắm trang thiết bị mới, hiện đại phục vụ cho Quân đội huấn
luyện, sẵn sàng chiến đấu; chuyển giao công nghệ, sửa chữa,
cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị và khí tài quân sự và là đơn
vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm
công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất, góp phần
quan trọng trong thực hiện chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ
quốc từ sớm, từ xa. Cùng với đó, Tổng công ty đã thực hiện
tốt chức năng đề xuất, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng tiếp
cận và lựa chọn các đối tác uy tín trên thế giới trong lĩnh vực
trang thiết bị quân sự góp phần hiện đại hóa nền công nghiệp
quốc phòng Việt Nam. Nhờ đó, vai trò và vị thế của
GAETđược khẳng định, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và
các quân binh chủng trong toàn quân tin tưởng và đánh giá
cao, các đối tác bạn hàng lớn trong và ngoài nước tín nhiệm. 

Đối với hoạt động kinh doanh VLNCN, GAET đã tạo niềm
tin và ghi dấu ấn tại các công trình trọng điểm quốc gia như:
Hầm đường bộ đèo Hải Vân, thủy điện Sơn La, thủy điện Đồng
Nai 3, thủy điện Đồng Nai 4, thủy điện Buôn Kuốp- Đắc Lắc,
đường Hồ Chí Minh… và được đánh giá là 1 trong 20 nhà cung
cấp dịch vụ tiêu biểu của ngành Dầu khí Việt Nam. 

Với các ngành nghề kinh doanh khác như: thương mại, đào
tạo nghề, xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, vận tải…
Tổng công ty GAET đã khẳng định được năng lực cạnh tranh và
chỗ đứng trên thị trường.

Với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ
động hội nhập góp phần quan trọng xây dựng ngành công
nghiệp quốc phòng, xây dựng Quân đội "cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đóng góp tích cực vào sự nghiệp
phát triển kinh tế đất nước, GAET đã được Đảng, Nhà nước,
Quân đội ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
như: Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động
hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo
vệ Tổ quốc hạng Nhất…

thưa ông, vừa được vinh danh Doanh nhân Việt nam
tiêu biểu – trao Cúp thánh Gióng 2019, ông cảm nhận như
thế nào về giải thưởng cũng như sự ghi nhận này?

Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp
Thánh Gióng là một giải thưởng danh giá. Sự đánh giá và
ghi nhận trên sẽ là động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi cần phải
tiếp tục hoàn thiện và nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để giữ
vững những thành quả đạt được, đồng thời phát huy hơn

nữa năng lực, trí tuệ, công sức của mình đóng góp cho sự
phát triển của GAET nói riêng và sự nghiệp phát triển quốc
phòng cùng nền kinh tế nước nhà nói chung. Với niềm tự
hào của một người lính, chúng tôi những người lính
GAETsẽ luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế
hoạch mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó. 

Vậy Gaet có định hướng phát triển như thế nào để
tiếp tục nêu cao và sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ hồ trên
mặt trận kinh tế?

Thực tiễn hoạt động những năm qua đã khẳng định tính
hiệu quả của GAET với vai trò là một doanh nghiệp quân đội
trên mặt trận kinh tế. Sự kiện Tổng công ty về trực thuộc Bộ
Quốc phòng (4/2017) trong bối cảnh Quân ủy Trung ương, Bộ
Quốc phòng đang đẩy mạnh việc điều chỉnh sắp xếp, đổi mới
doanh nghiệp quân đội một lần nữa đã minh chứng cho sự phát
triển bền vững của GAET trong những năm qua. Đây là dấu
mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và bước phát triển
mới của GAET. Ở một vị thế mới, Tổng công ty Kinh tế Kỹ
thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) đặt mục tiêu giữ vững
vị trí là một doanh nghiệp Quốc phòng – An ninh mạnh trong
Quân đội cùng với việc đổi mới, tái cấu trúc nâng cao vị thế và
năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế của đơn vị đối với thị
trường quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại
của Nhà nước, Quân đội. Để thực hiện tái cấu trúc hiệu quả,
thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ Quốc phòng và Kinh tế, GAET
đã có định hướng chiến lược cụ thể nhằm tạo ra những lợi thế
cạnh tranh bền vững cho Tổng công ty như: Tập trung phát
triển hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh VLNCN;
đẩy mạnh các ngành nghề kinh doanh có lợi thế và khả năng
cạnh tranh trên thị trường, lược bớt những ngành nghề kinh
doanh không có lợi thế; quyết liệt trong công tác sắp xếp, đổi
mới doanh nghiệp theo hướng rút gọn các cơ quan, đơn vị trực
thuộc hoạt động không hiệu quả, gắn với điều chỉnh tổ chức, lực
lượng trong đơn vị; nghiên cứu sáp nhập, cơ cấu lại các đơn vị
có cùng chức năng, ngành nghề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động, tập trung, bảo đảm vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Tổng công ty trực tiếp điêù hành hoạt động sản xuất,
kinh doanh, đồng thời thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt, định hướng
và kiểm soát chặt chẽ các đơn vị thành viên thông qua chiến
lược kinh doanh, tài chính, nhân sự chủ chốt, đầu tư, đào tạo,
caỉ tiêń công nghê.̣ Các đơn vị thành viên được tổ chức tinh gọn
và có sự liên kết chặt chẽ để cùng tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm.

trân trọng cảm ơn ông!
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GAET đạt hàng loạt các giải thưởng uy tín, tiêu biểu như: Sao Vàng Đất Việt, Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN;
Top 20 Nhãn hiệu cạnh tranh; Sản phẩm Vàng- Dịch vụ Vàng; Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng năm, Top 10 doanh

nghiệp tín nhiệm nhất cùng hệ thống ngành kinh tế…Cá nhân Tổng giám đốc Phan Tiến Thọ liên tục được cấp
trên ghi nhận khen thưởng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2015), Chiến sĩ thi đua toàn quân (2016,

2019); Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Lao
động giỏi" giai đoạn 2012 – 2017; Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc
vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (2014 - 2019); Bằng khen của Bộ
Quốc phòng trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2009 -2019… Đặc biệt trong năm 2017, trong vai
trò là người điều hành doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Phan Tiến Thọ đã được bình chọn trong top 10 Doanh nhân
trẻ xuất sắc toàn quốc – Giải Sao Đỏ của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; năm 2019 nhận Giải thưởng Doanh
nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2019 do VCCI trao tặng.



B
à Trịnh Thị Hà - Chủ tịch
HĐQT Công ty TNHH Xây
dựng và Thương mại Thân
Hà cho biết: Từ một doanh
nghiệp nhỏ được thành lập

trong thời kỳ đầu tái lập tỉnh Vĩnh
Phúc, với xuất phát điểm khá thấp do
chưa có kinh nghiệm và nguồn lực còn
hạn chế, tuy nhiên trong quá trình hoạt
động kinh doanh nhờ phát huy tâm
huyết, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, Công
ty đã từng bước vượt qua khó khăn thử
thách, có được những bước tăng trưởng
nhanh chóng.

Trong suốt quá trình hình thành và
phát triển, Công ty TNHH Xây dựng và
Thương mại Thân Hà đã tham gia thi
công nhiều công trình xây dựng trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và một số
tỉnh lân cận. Các công trình do Công ty
thi công đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng
được mọi yêu cầu kỹ mỹ thuật, được các
chủ đầu tư đánh giá cao. Bên cạnh đó,
nhận thấy tiềm năng của Vĩnh Phúc,
Công ty mở rộng kinh doanh đa ngành
như kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà

hàng, bất động sản… Hiện nay, Công ty có hệ
thống khách sạn Ngọc Hà 1 tại phường Phúc
Thắng, Ngọc Hà 2 tại Khu du lịch Đại Lải, Ngọc
Hà 3 tại thành phố Vĩnh Yên với hệ thống
phòng nghỉ sang trọng, tiện nghi, không gian
thoáng mát. Cùng với đó là hệ thống nhà hàng,
dịch vụ ẩm thực cao cấp phục vụ các hội nghị,
tiệc cưới… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
du khách và người dân trên địa bàn, trở thành
điểm đến của du khách trong và ngoài nước. 

Song song với hoạt động kinh doanh, Công
ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thân Hà
cũng rất chú trọng chăm lo lợi ích của người lao
động cũng như cộng đồng và coi đó là một yếu
tố quan trọng trong triết lý kinh doanh. Đến
nay, Công ty đã tạo việc làm cho hàng trăm lao
động, đóng góp vào việc giải quyết việc làm tại
địa phương. Đồng thời, với mục đích san sẻ
trách nhiệm với cộng đồng, Công ty luôn tích
cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm
xã hội thiết thực như chương trình “Bát cháo
tình thương” trên địa bàn thành phố Phúc Yên;
ủng hộ kinh phí cho các vùng sâu, vùng xa bị
bão lũ; trao tặng Nhà chữ thập đỏ cho gia đình
bà Nguyễn Thị Nguyên (xã Xuân Lôi, huyện Lập
Thạch) trị giá 40 triệu đồng; trao bò cho các hộ
gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh để họ có
chiếc “cần câu cơm” kiếm kế sinh nhai… cùng
nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác
trên khắp cả nước. 

Với những thành tích đã đạt được trong sản
xuất kinh doanh cùng nhiều nỗ lực vì hạnh phúc
cộng đồng, Công ty TNHH Xây dựng và
Thương mại Thân Hà đã vinh dự được trao tặng
những giải thưởng: Doanh nghiệp xuất sắc của
tỉnh, được chọn vào Top doanh nghiệp xuất sắc
dự Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 (Diễn
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương).
Bản thân bà Trịnh Thị Hà được trao danh hiệu
Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc, Doanh
nhân Việt Nam tiêu biểu. Đây là động lực to lớn
để Công ty tiếp tục vươn lên phát triển ổn định,
bền vững, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh
tế - xã hội đầy khởi sắc của tỉnh Vĩnh Phúc nói
riêng và cả nước nói chung.n

66 VIetnam busIness forum FEB 15 - 29, 2020

ENTERPRISE

công ty tnhh xây dựng Và thương mại thân hà

Chăm lo lợi ích người lao động
và cộng đồng

Là một trong
những doanh
nghiệp uy tín

hàng đầu tại tỉnh
Vĩnh Phúc trong
lĩnh vực xây dựng,
kinh doanh dịch vụ,
du lịch, Công ty
TNHH Xây dựng
và Thương mại
Thân Hà đã có
nhiều đóng góp
song hành cùng
sự phát triển
kinh tế - xã hội
địa phương.






