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Ảnh bìa: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân giao lưu cồng chiêng cùng các nghệ
nhân tại lễ khai mạc  Tuần Văn hóa, Du lịch
tỉnh Hòa Bình 2019
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VCCI và AHRC thúc đẩy hợp tác về 
an sinh xã hội

Mới đây, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Quang Vinh -
Tổng thư ký VCCI đã có buổi tiếp đón và làm việc với
đoàn đại biểu Ủy ban Nhân quyền Australia (AHRC) do
bà Natasha De Silva - Quản lý Chính sách cấp cao làm
trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, bà Natasha De Silva bày tỏ mong muốn
AHRC sẽ nhận được sự tư vấn, hợp tác hiệu quả của
VCCI trong các lĩnh vực phát triển bền vững, phát triển
nguồn nhân lực, an sinh xã hội… 

Tổng thư ký VCCI Nguyễn Quang Vinh bày tỏ sự
hoan nghênh về chuyến thăm của đoàn đại biểu AHRC và
cho biết thêm, năm 2020 sẽ là năm quan trọng của VCCI
với vai trò Chủ tịch của Hội đồng Tư vấn kinh doanh
(ASEAN BAC). Giống như một số quốc gia khác, Việt
Nam đang phải triển khai các kế hoạch kinh tế trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh
hợp tác với các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm
rất quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Quang Vinh cũng nhấn mạnh vai trò của
phát triển bền vững trong các lĩnh vực giáo dục, phát
triển con người, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực dệt may, da giày,
thủy sản... Đây là những vấn đề hết sức quan trọng đối
với sự phát triển của Việt Nam nói chung và sự phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. 

Kết thúc buổi họp, đại diện AHRC và VCCI thống
nhất sẽ bắt đầu triển khai, tổ chức một số sự kiện, chương
trình hợp tác trong năm 2020 về các vấn đề có liên quan.

VCCI, AHRC to Step up Cooperation in
Social Security

Recently, at the headquarters of the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI), Mr. Nguyen Quang Vinh -
General Secretary of VCCI - hosted a working meeting with
the delegation of the Australian Human Rights Commission
(AHRC) led by Senior Policy Executive Natasha De Silva.

At the meeting, Madam Natasha De Silva hoped that
AHRC will receive VCCI's effective advice and cooperation
in sustainable development, human resource development
and social security among others.

VCCI General Secretary Nguyen Quang Vinh
welcomed the AHRC visit, adding that 2020 will be an
important year for VCCI, which is the Chairman of the
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC). Like
some other countries, Vietnam is having to carry out its
economic plans in the midst of coronavirus outbreak.
Therefore, promoting cooperation with international
organizations to exchange experiences is very important
and always a top priority of VCCI.

He also stressed the role of sustainable development in
the fields of education, human development, business
support, especially for small and medium enterprises
engaged in apparel, footwear, and seafood. These are very
important issues for the development of Vietnam in general
and the development of the business community in
particular.

At the end of the meeting, the representatives of AHRC
and VCCI agreed to kick off some cooperation events and
programs in 2020.

H.L
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Việt Nam đang xây dựng kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội mới cho giai đoạn từ
năm 2021 tới 2025 và chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội mới cho giai đoạn từ năm
2021 tới 2030. Chiến lược và kế hoạch này
được kỳ vọng đặt ra những mục tiêu phát
triển đầy tham vọng – phù hợp với vị thế
một quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu
trong những năm gần đây.

Quỳnh Anh

Tuy nhiên, theo ông Donald Lambert, chuyên gia
phát triển khu vực tư nhân (ADB), để thành công
với chiến lược đề ra, Việt Nam sẽ cần áp dụng
những cách thức tiếp cận mới để tài trợ cho phát
triển.

Cần 22 tỷ USD trong vòng 5 năm tới
Ông Donald Lambert đánh giá, Việt Nam đạt được nhiều

thành tựu tính từ kế hoạch 5 năm trước đây. Năm 2015, Việt
Nam là nước đứng thứ 5 nhận hỗ trợ phát triển chính thức
rộng lớn nhất, và đủ tiêu chuẩn được nhận hỗ trợ ưu đãi nhất
từ ADB và các nhà tài trợ khác. 

“Câu chuyện giờ đây đã khác. Năm 2018, thu nhập bình
quân đầu người của Việt Nam đã gia tăng với tốc độ tăng trưởng
kép hằng năm là 6,3%, đưa Việt Nam trở thành một trong
những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Việt Nam
hiện đã xác lập vững chắc vị thế quốc gia thu nhập trung bình và
là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của dòng vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài”, ông Donald Lambert khẳng định.

Tuy nhiên, ông Donald Lambert cho rằng, thành công này
cũng có nghĩa các nhà tài trợ sẽ bắt đầu phân bổ các khoản
viện trợ không hoàn lại và các nguồn vốn hỗ trợ nhiều ưu đãi
cho các quốc gia có nhu cầu cấp bách hơn. Điều này đã và
đang diễn ra. Năm 2017, Việt Nam đã “tốt nghiệp” phân loại
quốc gia được hỗ trợ ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và 18
tháng sau cũng ra khỏi danh mục phân loại tương đương của
ADB.

ADB và các nhà tài trợ khác đang cố gắng giảm nhẹ quá
trình chuyển đổi này bằng cách kết hợp các khoản viện trợ
không hoàn lại với vốn vay cho Việt Nam để giảm chi phí vay
vốn ròng. Bên cạnh đó, năm 2019, ADB đã phê duyệt một
chính sách định giá mới, mang lại lợi ích tạm thời cho các
quốc gia, giống như Việt Nam, vừa ra khỏi danh mục hỗ trợ
ưu đãi nhất. Mặc dù hữu ích, những biện pháp này vẫn mang
tính chất tạm thời và vốn đã hạn chế sẽ không cung cấp mô
hình tài trợ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tiếp theo
của Việt Nam như trước đây.

Hơn nữa, các nhu cầu tài trợ này rất đáng kể. ADB đã ước
tính rằng Đông Nam Á sẽ cần đầu tư trung bình 210 tỷ USD
mỗi năm cho đến năm 2030. Việt Nam sẽ cần một phần lớn
trong số này, với ước tính của Trung tâm hạ tầng toàn cầu thì
Việt Nam cần đầu tư 110 tỷ USD từ năm 2021 đến 2025 cho
cơ sở hạ tầng và để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
Dựa trên những xu hướng trong quá khứ, nguồn vốn thiếu
hụt dự kiến khoảng 22 tỷ USD.

Ông Donald Lambert đánh giá, 22 tỷ USD trong vòng 5
năm là một con số lớn, nhưng không phải là không thể đạt
được. Trên thực tế, Việt Nam đang ở vào vị thế tốt hơn so với
nhiều nước. Trong khi Philippines, Ấn Độ và các quốc gia
châu Á khác đã tài trợ một phần lớn cơ sở hạ tầng của mình từ
nguồn vốn tư nhân, thì khu vực tư nhân từ trước tới nay mới
chỉ tài trợ 10% cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Điều này có nghĩa
là còn rất nhiều dư địa cho Việt Nam – nhất là với câu chuyện
tăng trưởng ngoạn mục của mình – để thu hút thêm đầu tư
cho cơ sở hạ tầng.

Chiến lược mấu chốt để Việt Nam 
đạt được các mục tiêu phát triển



Ba khuyến nghị chiến lược quan trọng
Ông Donald Lambert nêu ra ba khuyến nghị chiến lược giúp

Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.
Chiến lược đầu tiên là sử dụng xúc tác nhiều hơn cho hỗ trợ
phát triển. Điều này đòi hỏi một tư duy khác. Việt Nam không
còn là một quốc gia thu nhập thấp nữa, nhưng cũng chưa sẵn
sàng tự tài trợ thông qua đầu tư tư nhân và thị trường vốn
trong nước. Một giai đoạn chuyển tiếp là cần thiết khi Việt
Nam sử dụng sự trợ giúp của các nhà tài trợ để làm xúc tác cho
đầu tư tư nhân, và nếu không có xúc tác này, đầu tư tư nhân sẽ
không tự đến.

Tuy nhiên, giai đoạn chuyển tiếp này sẽ đòi hỏi các công cụ
mới. Điều này bao gồm phát hành các khoản bảo lãnh đối ứng
cho ADB và các đối tác phát triển khác để họ có thể sử dụng xếp
hạng tín nhiệm quốc tế cao của mình nhằm giảm rủi ro cho các
dự án.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên ưu tiên sử dụng hỗ trợ phát
triển để tăng cường cho khu vực tài chính, cung cấp những cơ
chế dự phòng hoặc các hoạt động tăng cường khác nhằm giúp
các doanh nghiệp nhà nước được giao các dự án lớn dễ dàng tiếp
cận nguồn vốn với chi phí phù hợp, và cho phép các đối tác phát
triển phát hành trái phiếu liên kết tiền đồng để giảm chi phí vốn
cho các bên vay của Việt Nam. Đây là tất cả những biện pháp mà
ADB và các bên khác đã áp dụng ở nhiều quốc gia thu nhập
trung bình khác. Nhưng theo chế định hoặc theo chính sách, hiện
tại những biện pháp này vẫn chưa thể áp dụng tại Việt Nam.

Sử dụng hỗ trợ phát triển mang tính xúc tác để thu hút đầu tư
tư nhân có mối quan hệ chặt chẽ với ưu tiên chiến lược thứ hai:

Thông qua đạo luật mạnh về đầu tư theo phương thức đối tác
công - tư (PPP) có thời gian rất ngắn. Quốc hội đã xem xét dự
thảo lần thứ nhất của luật và hy vọng có thể thông qua dự thảo
lần thứ hai trong tháng 5 này. Các hoạt động tham vấn cần tập
trung vào những nội dung chính còn thiếu những phần hấp dẫn,
vốn cần thiết để thu hút đầu tư quốc tế.

Ưu tiên chiến lược cuối cùng là huy động tốt hơn các thị
trường vốn trong nước. Việc thông qua Luật Chứng khoán mới
vào tháng 11/2019 là một bước đi hữu ích, cũng như những thay
đổi pháp lý gần đây khuyến khích các công ty tìm đến thị trường
trái phiếu thay vì ngân hàng để tài trợ cho các khoản nợ dài hạn.

Tuy nhiên, ông Donald Lambert cho rằng, vẫn cần phải làm
nhiều hơn nữa. Các quỹ hưu trí tư nhân, quỹ đầu tư và công ty
bảo hiểm, tất cả đều cần lớn mạnh để tạo ra nền tảng vững chắc
cho nhu cầu trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, quỹ hưu trí nhà
nước – cơ quan bảo hiểm xã hội – trước hết phải có khả năng
quản lý thận trọng và thứ hai là bắt đầu đầu tư vào nợ doanh
nghiệp. Việt Nam cần thành lập một cơ quan xếp hạng tín dụng,
và Chính phủ nên chủ động tiếp thị cơ hội đầu tư này tới những
tổ chức xếp hạng quốc tế. Những bước đi này sẽ giúp thị trường
trái phiếu doanh nghiệp phát triển, tạo ra cơ hội cho trái phiếu dự
án, đặc biệt nếu có sẵn các cơ chế nâng hạng tín nhiệm cho
những công cụ này.

Một chiến lược thận trọng triển khai hỗ trợ phát triển mang
tính xúc tác, củng cố các hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác
công - tư, và sử dụng tốt hơn nữa nguồn vốn trong nước sẽ giúp
thiết lập cơ sở nguồn lực cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
tới đây của Việt Nam và những kế hoạch tiếp theo.n
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Vietnam is drafting a new socioeconomic
development plan for the period from 2021 to
2025 and a new socioeconomic development
strategy for the period from 2021 to 2030. The
strategy and the plan are expected to set
ambitious development goals consistent with
the country’s remarkable position achieved in
recent years.

Quynh Anh

However, according to Mr. Donald Lambert,
Principal Private Sector Development Specialist,
Southeast Asia Department of the Asian
Development Bank (ADB), Vietnam will need to
adopt new approaches to finance development to

realize its ambition.

US$22 billion in need in five years

Mr. Donald Lambert said, Vietnam has achieved substantial
progress in the 5-year-ago plan. In 2015, Vietnam was the fifth
largest recipient of official development assistance (ODA) and
qualified for some of the most concessional assistance from ADB
and other donors.

“The story is different now. In 2018, Vietnam's per capita
income increased at a compound annual growth rate of 6.3%,
making Vietnam one of the fastest growing economies in the world.
Vietnam has now firmly established its status as a middle-income
country and one of the most attractive destinations for foreign direct
investment,” he said.

However, he noted that this success also means that donors will
start to allocate grants and other concessional funds to countries
with more urgent needs. This has been going on. In 2017, Vietnam
“graduated” from the World Bank’s concessional country
classification and 18 months later from ADB’s equivalent grouping.

ADB and other donors have been trying to cushion this
transition by blending grants with its lending to Vietnam to reduce
net borrowing costs. Additionally, in 2019, ADB approved a new
pricing policy that provided a temporary benefit to countries, like
Vietnam, that are recent graduates from the most concessional

Key Strategy for Vietnam to
Achieve Development Goals

(continued on P.59)
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POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Ông có đánh giá như thế nào về hoạt động xúc tiến,
thu hút đầu tư và kết quả đạt được của tỉnh Hòa Bình
những năm gần đây?

Đến hết ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh có 570 dự án,
trong đó 39 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 573,2 triệu USD,
sử dụng 425 ha đất và 531 dự án DDI với tổng vốn đăng ký
69.369 tỷ đồng, sử dụng khoảng 37.567 ha đất.

Thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã
có nhiều quan tâm, trực tiếp chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu
quả công tác thu hút đầu tư, đồng thời đã có nhiều buổi làm
việc, tiếp xúc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để quảng
bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh. 

Các dự án đầu tư quan trọng được các cấp tập trung thực
hiện, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính
(TTHC), tạo thuận lợi để các nhà đầu tư sớm hoàn thành dự
án, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những khó khăn, vướng
mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đều được tỉnh chỉ đạo giải
quyết kịp thời, giao việc cụ thể cho từng cơ quan thông qua
các buổi làm việc, đối thoại.

Thông qua các kênh thông tin, được sự chỉ đạo của các
lãnh đạo trong các buổi tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư
có tiềm năng, các cơ quan tham mưu đã chủ động liên hệ,
cung cấp thông tin, làm việc với nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh
Hòa Bình đến năm 2030 (Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày
01/8/2016) và tháng 10/2018, khi tuyến đường cao tốc Hòa
Lạc - thành phố Hòa Bình khánh thành đã mở ra nhiều cơ hội,
điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh. Nhiều nhà đầu tư
lớn, có uy tín đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư và thực hiện
đầu tư vào Hòa Bình như Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn FLC,
Tập đoàn Lã Vọng,... Ngoài ra, tỉnh đã kết nối các buổi làm
việc với một số nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,...

và các đại sứ, tham tán Việt Nam tại một số quốc gia trên thế
giới đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Các cuộc đối thoại
giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư chưa đạt hiệu
quả cao do sự thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật, sự
phối hợp chưa chặt chẽ giữa một số sở, ngành dẫn đến việc giải
quyết vướng mắc cho nhà đầu tư còn nhiều bất cập, nhà đầu tư
chưa thực sự hài lòng. Công tác lập và quản lý quy hoạch còn
thiếu tầm nhìn, dẫn đến việc các nhà đầu tư phải thực hiện
nhiều thủ tục trước khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
chủ trương thực hiện dự án (như: Bổ sung dự án vào quy hoạch
ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương;
chuyển mục đích sử dụng rừng, đất nông nghiệp, thỏa thuận
chuyển nhượng đất,...). Mặt khác, hiện nay tỉnh Hòa Bình chưa
xây dựng các tiêu chí thu hút đầu tư để ưu tiên đầu tư vào các
lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng, do đó chưa có các sản phẩm
hàng hóa, dịch vụ có giá trị khác biệt, tính cạnh trạnh cao.

Một hạn chế phổ biến tại các tỉnh vùng miền núi như Hòa
Bình là sự thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là về
điện, giao thông và nước chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến
đầu tư trong và ngoài tỉnh để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
đến tìm hiểu, triển khai thực hiện dự án; tập trung nguồn lực
để giảm bớt những hạn chế, khó khăn do khách quan và chủ
động xây dựng các chương trình thu hút đầu tư cụ thể nhằm
khai thác hiệu quả thế mạnh, tiềm năng của tỉnh.

Ông nhìn nhận ra sao về quá trình triển khai của các
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cụ thể với 9 dự án được
trao Quyết định chủ trương đầu tư và 15 nhà đầu tư ký
kết thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư
(XTĐT) năm 2018 đang thực hiện ra sao? 

Hội nghị XTĐT tỉnh Hòa Bình năm 2018 là cơ hội lớn để
tỉnh tiếp xúc, giới thiệu tiềm năng phát triển về các lĩnh vực
thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài. Tại Hội nghị, đã có 09 dự án được trao Quyết định chủ
trương đầu tư dự án và 15 dự án đã được ký Bản ghi nhớ. Đến
thời điểm hiện tại, đã có 08/09 dự án được phê duyệt chủ
trương đầu tư đang thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng;
01/09 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất giai đoạn thử
nghiệm. Đối với các dự án được ký Bản ghi nhớ, hiện nhà đầu
tư đang tích cực phối hợp thực hiện các thủ tục lập quy hoạch
xây dựng, thẩm định thiết kế thi công, bổ sung quy hoạch tại
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Nhằm theo dõi tình hình, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các
cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết các thủ tục đầu tư
theo quy định để dự án được triển khai đúng tiến độ kế hoạch

Hòa BìnH

Tạo thuận lợi tối đa
cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã
tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ
trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển
khai dự án, tổ chức nhiều hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Văn
Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Hoà Bình đã chia sẻ cụ thể
về các nội dung trên. Ngô Khuyến
thực hiện.
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đề ra, tháng
10/2018, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
Hòa Bình đã ban
hành Quyết định số
993-QĐ/TU, đã giao
nhiệm vụ, trách
nhiệm cho các đồng
chí lãnh đạo tỉnh
trực tiếp chỉ đạo giải
quyết việc triển khai
thực hiện các dự án
được phân công.
Ngoài ra, UBND
tỉnh đã đưa nội
dung giải quyết khó
khăn, vướng mắc
cho các doanh
nghiệp, nhà đầu tư
đối với các dự án
đầu tư trên địa bàn
vào các cuộc họp
giao ban hàng tháng
với các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho
các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động.

Ông đánh giá sao về chất lượng, hiệu quả công tác thủ
tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực thu hút
đầu tư của tỉnh những năm gần đây?

Năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa
bàn tỉnh tiếp tục được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác
định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, then chốt. 

Riêng các TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất của các địa phương và quy hoạch xây dựng
được công khai tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên
cứu, tìm hiểu đầu tư. Theo thống kê về tình hình tiếp nhận và
giải quyết TTHC của Trung tâm Phục vụ Hành chính công
tỉnh Hòa Bình, trong năm 2019 có 81,97% hồ sơ giải quyết
xong trước thời hạn quy định; 17,84% hồ sơ giải quyết đúng
thời hạn quy định và 0,18% hồ sơ giải quyết quá hạn; nguyên
nhân quá hạn chủ yếu do chậm thao tác phần mềm trên hệ
thống điện tử mặc dù bộ phận chuyên môn đã hoàn thành văn
bản xử lý công việc.

Theo đó, năm 2019, tỉnh Hòa Bình thu hút được 62 dự án
đầu tư, trong đó có 56 dự án đầu tư trong nước và 06 dự án
đầu tư nước ngoài; tăng 10,71% so với năm 2018. UBND tỉnh
Hòa Bình đã giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và
du lịch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu
tư nghiên cứu, khảo sát, lập dự án để đảm bảo các thủ tục cấp
phép đầu tư thực hiện đầy đủ.

Để cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh, những năm tới,
Hòa Bình cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải 
pháp nào?

Thời gian tới, tỉnh cần tập trung giải quyết linh hoạt, có
hiệu quả mục tiêu, giải pháp đã đề ra; kịp thời giải quyết có
hiệu quả đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo,
điều hành phù hợp với thực tế.

Để hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh dự
kiến sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để nắm bắt

tình hình hoạt động, giải quyết các khó khăn, vướng mắc;
khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, đổi
mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa
các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả
sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động của các
quỹ khoa học và công nghệ.

Do địa bàn chủ yếu là đồi núi nên quỹ đất sạch của tỉnh
còn rất hạn chế. Để thu hút đầu tư, thời gian tới, Hòa Bình sẽ
tiếp tục rà soát, xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai,
không triển khai để tạo quỹ đất sạch, xây dựng môi trường
đầu tư thuận lợi để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư có năng
lực, quan tâm công tác thu hút các nhà đầu tư chiến lược
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Đối
với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ
tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tháo gỡ
khó khăn cho các nhà đầu tư. Tỉnh hiện đang nghiên cứu
nguồn lực xây dựng quy hoạch để làm cơ sở xác định khu đất
có giá trị thương mại cao cần đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
nhằm tìm ra nhà đầu tư có năng lực và tạo nguồn thu cho
ngân sách địa phương.

Tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục ghi nhận những góp ý của các
doanh nghiệp, nhà đầu tư để xây dựng các giải pháp thực tế
nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Trong năm 2020, tỉnh sẽ phấn đấu không còn hồ sơ giải
quyết quá hạn, tăng số lượng hồ sơ giải quyết nhanh hơn 30%
so với thời gian quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt
động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và
Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhằm hỗ trợ, giải
quyết hồ sơ nhanh và hiệu quả nhất cho công dân; bố trí đào
tạo và sắp xếp đội ngũ các cán bộ, công chức có trình độ
chuyên môn, có năng lực, có tư cách đạo đức tốt, có trách
nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến
người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện, đặc biệt là đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến,
tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn ông!
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POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Would you tell us about investment
attraction of Hoa Binh province in recent
years?

Hoa Binh province had 570 projects as of
December 31, 2019, including 39 FDI projects
with a total registered fund of US$573.2 million
which hired 425 ha of land, and 531 DDI
projects with VND69,369 billion of investment
capital, which leased about 37,567 ha of land.

Leaders of the Provincial Party Committee
and the Provincial People’s Committee of Hoa
Binh province have focused on investment
management to improve the effect of
investment attraction and hosted many working
meetings with domestic and foreign investors to
promote and introduce local potential.

Authorities of all levels have actively
supported important investment projects by
reducing the time needed to complete
administrative procedures, facilitating investors
to soon launch their projects and start business
operations. Their hardships have been timely
addressed by the province. Every agency is
assigned specific tasks at working meetings with
investors and businesses.

Advisory agencies have worked closely with
domestic and foreign investors through its
information channels and meetings. In 2016,
the Prime Minister approved the Master Plan
for Hoa Binh Lake National Tourist Area
Development to 2030 (Decision 1528/QD-TTg
dated August 1, 2016). In October 2018 when
Hoa Lac - Hoa Binh Expressway was opened,
Hoa Binh province had a lot of opportunities
and conditions to draw investment projects to
the province. Many big reputable investors came to study the local
investment environment and made investments in Hoa Binh
province such as Vingroup, FLC Group and La Vong Group. In
addition, the province received several investors from South Korea,
Japan and Taiwan as well as ambassadors and counselors of
Vietnam in some countries around the world to introduce the local
investment environment.

However, the province’s investment promotion still encounters
many limitations. Troubleshooting dialogues with investors are still
ineffective because of poor uniformity of legal regulations, lax
coordination of relevant bodies, resulting in ineffective,
unsatisfactory settlement of matters faced by investors. Planning
and management still lack visibility, forcing investors to fulfil many
procedures before being approved by competent authorities to
launch their projects (e.g. supplementing projects to sectoral

planning; local land-use planning; land-use
purpose conversion planning). Besides, Hoa
Binh province has not developed investment
attraction criteria to give priority to its potential,
strong areas to make locally distinctive products
and services of high value and competitiveness.

A common constraint in mountainous
provinces such as Hoa Binh is technical
infrastructure, especially for electricity,
transportation and water supply, is not enough to
meet business needs of businesses and investors.

In the coming time, the province will
continue to accelerate investment promotion
inside and outside the province to create
conditions for investors to study and launch
their projects; focus resources to reduce
constraints and difficulties due to objective
reasons; and proactively develop detailed
investment attraction programs to effectively
tap local strengths and potential.

What do you think about the progress of
investment projects in the province,
specifically nine projects licensed and 15
investors signing cooperation agreements at
the Hoa Binh Investment Promotion
Conference in 2018?

Hoa Binh Investment Promotion
Conference 2018 was a great opportunity for
the province to meet and introduce local
development potential and strengths to
domestic and foreign investors. At the event,
nine projects were awarded investment licenses
and 15 investors signed memorandums of
understanding (MOU). Up to now, eight out of

nine licensed projects are carrying out land clearance and
construction procedures and one has already gone into production
in a pilot phase. For MOU-signed projects, investors are actively
coordinating with relevant bodies to carry out procedures of
construction planning, construction design appraising and
planning adjustment.

In order to monitor their project progress, directly inspect and
urge competent agencies to support and resolve investment
procedures for them to launch their projects on schedule, in
October 2018, the Standing Board of the Hoa Binh Provincial Party
Committee issued Decision 993-QD/TU to assign tasks and
responsibilities to provincial leaders to direct settlement of their
assigned projects. In addition, the Provincial People’s Committee
added the content of solving difficulties and obstacles of investment
projects for local businesses and investors to monthly briefings

Hoa BinH

Creating Most Favorable Conditions
for Businesses and Investors

Hoa Binh
province has
stepped up
measures to

support investors
to accelerate their

projects and
launched various

activities to
facilitate business

operations of
local enterprises
in the past years.
Mr. Nguyen Van

Phuc, Deputy
Director of Hoa

Binh Department
of Planning and

Investment,
shared about the
above contents.

Ngo Khuyen
reports.
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with departments, agencies and sectors to promptly remove and
facilitate investment projects to come into operation soon.

What do you think about the quality of administrative
procedures concerning investment attraction in recent years?

In 2019, public administration reform in the province
continued to be a top concern.

Particularly, administrative procedures regarding investment,
land and construction continued to be paid high attention to. Local
land-use plans and construction plans are publicized to facilitate
enterprises to study and explore investment opportunities.
According to statistics on reception and settlement of
administrative procedures released by the Hoa Binh Public
Administration Service Center, in 2016, as many as 81.97% of
records were completed ahead of regulatory time; 17.84% of
records were handled in time; and just 0.18% of records were
overdue. The reason for lateness was largely attributed to slow
software operation on the electronic system although departments
in service already completed processing documents.

Accordingly, in 2019, Hoa Binh province attracted 62
investment projects, including 56 domestic investment projects
and six foreign investment projects, 10.71% more than in 2018.
The Provincial People’s Committee assigned the Investment, Trade
and Tourism Promotion Center to support businesses and
investors to research, survey, and formulate projects to ensure
investment licensing procedures fully implemented.

What are tasks and solutions Hoa Binh province will focus
on to increase its PCI rankings?

In the coming time, Hoa Binh province needs to flexibly and
effectively realize its goals and solutions; promptly and effectively
address and propose solutions for practical direction and
administration.

In order to better support local businesses, the province will
continue to host direct dialogues with them to grasp their

operational situations, deal with their hardships; encourage them to
innovate and develop science and technology. Hoa Binh will also
create favorable conditions to promote cooperation between
research organizations and businesses, and improve the effective
use of scientific research funds and the operation of science and
technology funds.

As a mountainous province, Hoa Binh has a limited available
land fund. In order to attract investment, in the coming time, the
province will continue to review and handle slow-moving projects
to reclaim available land fund for effective projects invested by
competent investors. The province expects to draw strategic
investors in order to make a remarkable outcome in investment
attraction. As for licensed projects, the province will continue to
accelerate their progress and remove difficulties against investors.
In addition, the locality is currently studying planning resources to
formulate a basis for identifying high-value commercial land that
needs to be tendered to select competent investors and generate
revenue for local budget.

In 2020 and beyond, Hoa Binh will continue to listen to
opinions from businesses and investors to improve the business
investment environment of Hoa Binh province.

In 2020, Hoa Binh province will strive to have no overdue
records filed by investors and enterprises and shorten the time
of settling administrative procedures by 30%; continue to
improve the operational quality of the Hoa Binh Provincial
Public Administration Center and district-level Public
Administration Center in order to support and resolve
submitted records in the most rapid and effective way for
citizens; training public servants in professional qualifications,
competence, ethics and responsibility to perform tasks;
strengthen inspection and supervision of administrative
procedure simplification, promote information technology
application, provide online public services and maximize
convenience for people and businesses.

Thank you very much!
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Hòa BìnH

Khai TháC 
lợi Thế 
VươN lêN
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến tìm
hiểu, đầu tư tại Hòa Bình và hầu hết các
doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư tại
tỉnh hiện đang hoạt động hiệu quả, góp
phần quan trọng đối với sự phát triển kinh
tế – xã hội. 

Phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn
Hòa Bình là tỉnh kề cận, nằm trong vùng

Thủ đô Hà Nội, có nhiều lợi thế và cơ hội
phát triển. Tỉnh có vị trí địa lý tương đối
thuận lợi so với các tỉnh Tây Bắc, vì vậy, thời
gian tới tỉnh cần xác định những mục tiêu
phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn nữa; khai
thác hiệu quả nguồn lực tự nhiên, đất đai, văn
hóa, con người để phát triển lâu dài và bền
vững; tận dụng các lợi thế mới để tạo ra bước
phát triển mạnh mẽ về du lịch, văn hóa. Phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
cung ứng sản phẩm có chất lượng cho vùng
Thủ đô. Thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng theo
chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân khi thăm 

và làm việc tại tỉnh Hoà Bình ngày 6/12/2019.

Hòa Bình đang vươn lên 
Tỉnh Hòa Bình có vị trí quan trọng ở vùng Tây

Bắc, có nhiều tiềm năng, lợi thế, đang phát triển vươn lên
và có nhiều hứa hẹn; nhân dân có truyền thống đấu tranh

cách mạng lâu dài, đoàn kết, cần cù chịu khó. 
Hòa Bình đã xác định được hướng đi phù hợp, hiệu quả, đó là

quy hoạch phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả có múi, mang lại giá
trị kinh tế cao. Nhờ vậy, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện,
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 20%. Xây dựng nông thôn mới đã trở

thành phong trào thi đua sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng,
hiện đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Bộ mặt của tỉnh không ngừng đổi mới, nhiều công trình, dự án
được đầu tư xây dựng, đường sá đi lại thuận tiện, phục vụ sản

xuất và đời sống của nhân dân. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng
vượt mức kế hoạch đề ra. 

Phát biểu của Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
trong dịp đến thăm và làm việc 

tại tỉnh Hòa Bình ngày 14-15/5/2017
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Tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển lớn
Hoà Bình cần tập trung phát triển vào 4 lĩnh vực lớn: Thứ nhất, với

điều kiện tự nhiên, văn hóa đặc sắc, tỉnh cần tập trung phát triển du lịch
theo hướng vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa xây dựng các khu nghỉ
dưỡng cao cấp; thứ hai, tỉnh cần tập trung phát triển nông - lâm nghiệp
gắn với chế biến công nghệ cao; thứ ba, tiếp tục phát triển công nghiệp trên
các lĩnh vực giàu tiềm năng, đi sâu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, tập
trung vào các ngành nghề giải quyết nhiều việc làm gắn với bảo vệ môi
trường; bốn là phát triển đô thị, xây dựng Hòa Bình thành đô thị xanh,
sạch, hiện đại là môi trường sống lý tưởng của vùng tiệm cận Thủ đô.

Liên kết để phát triển
Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh sản

xuất cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết vùng
nguyên liệu, chú trọng xây dựng thương hiệu; triển khai
những giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản
phẩm; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói
chung và sản phẩm cam nói riêng; hỗ trợ tìm đầu ra bền
vững cho sản phẩm, chú trọng hướng xuất khẩu, đặc biệt là
tăng cường tiếp thị, quảng bá, xây dựng và giữ gìn thương
hiệu cam Cao Phong bằng các sản phẩm có chất lượng ổn
định và mẫu mã đẹp trong bối cảnh hội nhập.

Tái cơ cấu nông nghiệp bền vững
Từ khi tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các công trình trọng điểm và hoàn

thiện một số thiết chế hạ tầng đối ngoại và nằm trong vùng Thủ đô thì
tỉnh đã phát huy được lợi thế, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
có những bước đi bền vững, nhất là tỉnh đã có những vùng cây hàng hóa
cung cấp sản phẩm cho khu vực và cả nước.

Ưu tiên bảo vệ nguồn sinh thủy, môi trường
Hòa Bình là thượng nguồn các con sông lớn, cung cấp nguồn nước sạch cho sản

xuất, sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, do đó yêu
cầu bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu đối
với tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của toàn vùng. Tỉnh cần tiếp tục
bảo vệ, phát triển, làm giàu vốn rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hòa Bình ngày 11/12/2018

Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
khi thăm mô hình trồng cam tại Khu 3, thị trấn Cao Phong, 

huyện Cao Phong ngày 10/11/2019

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường khi thăm và làm việc tại tỉnh ngày 26/5/2019

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 
khi làm việc tại tỉnh Hòa Bình ngày 11/12/2018



Ông có thể cho biết một số kết quả đạt
được của ngành công thương Hòa Bình năm
2019. Để đạt được sự tăng trưởng này,
ngành đã tập trung vào những giải pháp
nào?

Trong năm 2019, giá trị sản xuất công
nghiệp của tỉnh Hòa Bình ước đạt 37.399 tỷ
đồng, tăng 15%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt
31.662 tỷ đồng, tăng 19,03%; tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu ước đạt 1.426,9 triệu USD,
tăng 27% so với cùng kỳ. 

Để đạt được sự tăng trưởng này, ngành
Công Thương đã tập trung triển khai hiệu quả
kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành Công Thương theo hướng thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng
lực cạnh tranh của ngành. Thực hiện đơn giản
hóa các thủ tục hành chính và từng bước triển
khai dịch vụ công trực tuyến để tạo các điều
kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Chỉ đạo
và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan
thực hiện các biện pháp về rút ngắn thời gian
tiếp cận điện năng để giảm thời gian tiếp cận
điện cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh
công tác xúc tiến thương mại với các hoạt động
chủ yếu là: tổ chức hội chợ, triển lãm, kết nối
cung cầu, Tuần lễ giới thiệu sản phẩm...

Việc phát triển các khu, cụm
công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và làng nghề của Hòa
Bình góp phần quan trọng vào
sự tăng trưởng kinh tế công
nghiệp của tỉnh nhà. Ông có thể
cho biết một số kết quả cụ thể ?

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
quy hoạch 21 cụm công nghiệp
(CCN), 8 khu công nghiệp (KCN)
với tổng diện tích 2133 ha, có 16
CCN, 8 KCN trong quy hoạch đã
được UBND tỉnh Hòa Bình quyết
định thành lập và lập quy hoạch
chi tiết 1/500 với tổng diện tích
1940,67 ha. Hiện có có 8 CCN, 4
KCN đang được triển khai đầu tư
hạ tầng kỹ thuật. 

Tính đến thời điểm hiện tại,
có 6 cụm và 5 khu đi vào hoạt
động, thu hút 67 dự án thứ cấp
đầu tư sản xuất kinh doanh với
tổng diện tích đã cho thuê là
259,611 ha. Tổng số vốn đăng ký

đầu tư khoảng 6.748 tỷ đồng; tạo
việc làm trên 19.000 lao động; tỷ lệ
lấp đầy bình quân các CCN đi vào
hoạt động đạt khoảng 33% và KCN
đạt khoảng 69%.

Về làng nghề, trên địa bàn tỉnh
đã có 11 làng nghề, làng nghề truyền
thống được UBND tỉnh công nhận.
Trong đó, có 2 làng nghề thuộc
nhóm ngành nghề sản phẩm chế
biến; 7 làng nghề truyền thống thuộc
nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ,
mây tre đan, gốm sứ, dệt may, thêu
ren, đan lát; 2 làng nghề trong nhóm
ngành nghề sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ; tạo việc làm cho trên 700
lao động địa phương.

Hoạt động hợp tác quốc tế
đang được các địa phương quan
tâm nhằm tăng cường thu hút
đầu tư.Vậy tỉnh Hòa Bình đã làm
gì để thúc đẩy các hoạt động này?

Để tăng cường thu hút nguồn
vốn đầu tư, ngành Công Thương
đã và đang tập trung vào một số
giải pháp sau:

Xây dựng và ban hành kế
hoạch nhằm phân công nhiệm vụ
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ngànH Công THương Hòa BìnH

Tăng trưởng mạnh mẽ

POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Tăng trưởng mạnh về
sản xuất công nghiệp
cũng như kim ngạch
xuất khẩu, ngành công
thương tỉnh Hòa Bình
đã đóng góp tích cực
vào sự phát triển kinh
tế - xã hội. Ông Vũ
Xuân Khải, Phó Giám
đốc Sở Công Thương
tỉnh Hòa Bình đã chia
sẻ với Tạp chí Vietnam
Business Forum về
những giải pháp và
định hướng phát triển
của ngành. Diệu Thảo
thực hiện. 
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cụ thể đối với từng ngành, đơn vị, địa phương trong công tác
hội nhập kinh tế quốc tế: Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày
15/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác hội nhập
kinh tế quốc tế tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch
số 33/KH-UBND ngày 28/2/2019 về thực hiện Hiệp định đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP) trên
địa bàn tỉnh cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các
hiệp định CPTPP, EVFTA mà Việt Nam đã tham gia.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề, tạo

điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào
chuỗi liên kết ngành theo chiều dọc giữa các doanh nghiệp
FDI và doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp
đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông
tin, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các
doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đồng thời luôn sẵn sàng tiếp đón
các nhà đầu tư khi đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư
kinh doanh vào tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

With strong growth in industrial production
and export value, the industry and trade
sector of Hoa Binh province has contributed
positively to local socioeconomic
development. Mr. Vu Xuan Khai, Deputy
Director of the Department of Industry and
Trade of Hoa Binh province, shared with
Vietnam Business Forum Magazine about
solutions and development orientations of the
sector. Dieu Thao reports.

Could you please elaborate on some remarkable results
achieved by the industry and trade sector of Hoa Binh
province in 2019? To achieve this growth, what solutions has
the sector focused on?

In 2019, Hoa Binh province’s industrial production value was
estimated at VND37,399 billion, 15% higher than a year earlier.
The province’s retail revenue of consumer goods and services sold
was forecast to rise 19.03% year on year to VND31,662 billion. Its
import and export value totaled US$1,426.9 million, representing a
year on year growth of 27%.

In order to achieve this growth, the industry and trade sector
effectively acted to carry out the Industry and Trade Restructuring
Project to promote economic restructuring and improve growth
quality, labor productivity and sectoral competitiveness. The sector
simplified administrative procedures and gradually deployed
online public services to create the most favorable conditions for
businesses. It directed and instructed relevant agencies and units to
implement measures to shorten the time to access electricity for
enterprises and stepped up trade promotion activities, mainly
organizing trade fairs, exhibitions, supply and demand matches
and product launch weeks.

How has the development of Hoa Binh industrial zones
and handicraft villages contributed to the province's industrial
and economic growth? Could you give some specific results?

Hoa Binh province is home to 21 industrial clusters (ICs) and
eight industrial parks covering a total area of 2,133 ha. The

province also planned to build 16 industrial clusters and eight
industrial parks with a total area of 1,940.67 ha. Currently, eight
industrial clusters and four industrial parks are undergoing
technical infrastructure investment.

Up to now, six industrial clusters and five industrial parks in
operation have attracted 67 secondary projects, which hired a total
area of 259.611 ha, registered to invest VND6,748 billion, and
employed over 19,000 workers. The average occupancy rate in
industrial complexes and industrial parks is 33% and 69%,
respectively.

Regarding cottage industries, Hoa Binh province has 11
cottage industry villages recognized by the provincial People's
Committee, including two villages making processed products;
seven villages engaged in wooden, bamboo, rattan, ceramics, textile,
embroidery and knitting industries; and two villages
manufacturing handicrafts. These villages employ over 700 local
workers.

How has the province focused on international
cooperation to court more investors? What has Hoa Binh
done to promote this activity?

To draw more investment funds, the industry and trade sector
has been focusing on the following solutions:

Building and launching plans to assign specific tasks to each
branch, unit and locality in international economic integration:
Plan 76/KH-UBND dated June 15, 2017, of the People's
Committee on deployment of international economic integration
of Hoa Binh province in 2017-2020; Plan 33/KH-UBND dated
February 28, 2019, on implementation of the Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in
Hoa Binh province and information of CPTPP and EVFTA
agreements that Vietnam signed.

Organizing theme-based conferences and seminars with local
enterprises and industrial production facilities, enabling small and
medium-sized enterprises to participate in vertical chains between
FDI enterprises and local enterprises.

Organizing meetings with investors and enterprises doing
business in the province to capture their situations and timely
direct relevant bodies to eliminate difficulties and obstacles against
them; welcoming investors to study and explore business
investment opportunities in the province.

Thank you very much!

Hoa BinH indusTry and Trade seCTor

Robust Growth



Nhiều giải pháp được triển khai
Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu,

chi ngân sách nhà nước năm 2019, Sở Tài chính đã
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2019 (Quyết định số 01/QĐ-
UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh).

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành
trong công tác thu ngân sách nhà nước, từng cơ quan,
đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; trong
đó, phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp,
thời gian thực hiện. Các sở, ban, ngành và UBND các
huyện, thành phố tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện
quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả theo Kế hoạch, các văn
bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Các
cơ quan, đơn vị phân công lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo
thực hiện Kế hoạch, nâng cao chất lượng tham mưu và
tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp;
đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng,
Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội thực
hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài chính
đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-STC ngày
30/01/2019 về kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2019. Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho
từng phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ,
mục đích là nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2019 với kết quả cao nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài chính
cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai
thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự toán thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2019 cũng như việc tổ chức thực
hiện công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019.

Tính đến hết tháng 10/2019, thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn thực hiện đạt 2.627 tỷ đồng, tương
đương 85% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng
69% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 100% so với
thực hiện cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa
thực hiện đạt 2.420 tỷ đồng, bằng 81% dự toán Thủ
tướng Chính phủ giao, đạt 66% chỉ tiêu Nghị quyết
HĐND tỉnh, bằng 95% so với cùng kỳ.

Vẫn còn những khó khăn
Hòa Bình là một tỉnh miền núi còn nhiều khó

khăn, kinh tế - xã hội còn kém phát triển, thu ngân
sách nhà nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 30%
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Phấn đấu thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách

POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Dưới sự chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND
tỉnh, cùng với sự nỗ lực quyết
tâm của tập thể lãnh đạo, cán

bộ, công chức ngành tài
chính Hòa Bình, nhiệm vụ tài

chính năm 2019 đã đạt được
kết quả tích cực, có ý nghĩa
quan trọng, góp phần thúc
đẩy thực hiện hiệu quả các

mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh nhà.

Ông Bùi Văn Đức,  Giám đốc Sở Tài chính



nhu cầu chi, ngoài ra cơ cấu thu còn chưa bền vững,
chủ yếu phụ thuộc và số thu nộp của Công ty Thủy điện
Hòa Bình (chiếm khoảng 30% tổng thu), thu từ khai
thác tài nguyên đất đai, khoáng sản (chiếm khoảng
25%),… số thu ngân sách dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố bên ngoài như: Thời tiết, lượng nước về hồ thuỷ điện
Hòa Bình, thị trường bất động sản,…

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt thấp so
với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao chủ yếu do số thu
nộp của Công ty Thủy điện Hòa Bình đạt thấp, nước đầu
nguồn ít về, mực nước trên lòng hồ xuống thấp, sản lượng
điện sản xuất 10 tháng đầu năm đạt 7,9 tỷ kwh, giảm 1,9 tỷ
kwh so với cùng kỳ năm 2018, và chỉ bằng 65% so với kế
hoạch giao. Ngoài ra, thực hiện thu thuế bảo vệ môi
trường đối với xăng dầu đạt thấp do sản lượng kê khai tính
thuế của các doanh nghiệp đầu mối giảm nhiều so với
năm 2018 (kê khai tại các địa phương khác nơi đóng trụ sở
chính). Dự kiến hai khoản thu trên trong năm 2019 có thể
hụt thu khoảng 400 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến khả năng
cân đối của ngân sách địa phương.

Như vậy, có thể thấy nguy cơ hụt các khoản thu từ
thuế, phí là hiện hữu, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp tích
cực, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Trên cơ
sở đó, Sở Tài chính dự kiến tham mưu báo cáo UBND tỉnh
một số giải pháp để nhằm bù đắp số hụt thu từ Nhà máy
Thủy điện Hoà Bình và thuế bảo vệ môi trường.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách như mục tiêu
đặt ra, Sở Tài chính xác định rõ quan điểm: Muốn tăng
thu ngân sách phải nâng cao nội lực của nền kinh tế, đặc
biệt là dự báo khả năng thu ngân sách.Thời gian tới, ngành
Tài chính chú ý nhiều hơn đến nhóm nhiệm vụ thu ngân
sách; cơ cấu, sắp xếp, đào tạo, tuyển dụng lại đội ngũ cán
bộ để nâng cao năng lực dự báo, đổi mới tư duy và cách
tiếp cận gắn với nêu cao trách nhiệm của đảng viên và
lãnh đạo quản lý.

Đồng thời, tạo dư địa thông qua việc tham mưu về cơ
chế chính sách, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết, chú
trọng đến nuôi dưỡng nguồn thu; tham mưu về các loại
phí tại cửa khẩu; cùng với các ngành, địa phương quan
tâm đến các doanh nghiệp đến đầu tư tại Hòa Bình, có cơ
chế đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp tăng
thu, giảm chi trên cơ sở giao ngân sách sát với thực tế,
tạo tính chủ động cho từng địa phương, đơn vị. Bên
cạnh đó, cùng với ngành thuế và các ngành liên quan
tích cực chống thất thu, nợ đọng thuế và quản lý tài sản
công; đánh giá lại các công việc đã thực hiện cũng như
các cuộc giao ban trong khối tài chính để tìm kiếm các
giải pháp hiệu quả trong quản lý tài chính – ngân sách
trên địa bàn tỉnh.n

TíCH CựC Hỗ TRợ PHáP Lý CHO
DOANH NgHIệP

Thực hiện Nghị định số
68/2008/NĐ-CP, Luật hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số
55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của
Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP), hàng
năm, Sở Tư pháp đều tham mưu cho
UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp (Kế hoạch
số 173/KH-UBND ngày 14/10/2019 về
triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Trong giai đoạn 2011-2019, Sở Tư
pháp đã tổ chức 03 hội nghị chuyên đề
hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
và một cuộc đối thoại trực tiếp giữa
các chuyên gia đầu ngành của tỉnh về
chính sách thuế, xây dựng và đầu tư
cho doanh nghiệp. Đồng thời, hàng
năm nếu doanh nghiệp có phản ảnh,
kiến nghị đều kịp thời giải quyết hoặc
phối hợp với các ngành có liên quan
giải quyết triệt để những vướng mắc
và yêu cầu của doanh nghiệp.n



Trong những năm qua, ngành Xây dựng Hòa
Bình đã tham mưu hiệu quả thực hiện quy
hoạch một số đô thị trên địa bàn, công sở, nhà ở
và hạ tầng kỹ thuật làm đẹp không gian và cảnh
quan đô thị. Công tác quản lý đầu tư xây dựng,
công tác quản lý giá xây dựng, quản lý vật liệu
xây dựng chặt chẽ.

Quy hoạch đi trước một bước
Về công tác quy hoạch, hiện nay tỉnh Hòa Bình đã thực

hiện triển khai các dự án trên cơ sở quy hoạch xây dựng vùng
tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 tại Quyết định số 1314/QĐ-
UBND ngày 25/9/2012 và các quy hoạch chung xây dựng tại
các khu vực có động lực phát triển như thành phố, các thị trấn
với tỉ lệ 100% thị trấn và thành phố đều được phủ kín quy
hoạch chung. Đối với khu vực ngoài thành phố và thị trấn
ngành Xây dựng đã có tham mưu thực hiện lập quy hoạch tại
các khu vực có nhiều các nhà đầu tư quan tâm như khu vực
dọc hai bên đường láng Hòa Lạc -TP.Hòa Bình, khu vực tiếp
giáp Hà Nội (quy hoạch chung thị trấn Lương Sơn mở rộng ra
xã Hòa Sơn). Hiện tại đang tiến hành công tác quy hoạch
chung khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình dự kiến trình Bộ Xây
dựng thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý I
năm 2020; quy hoạch cảng Thung Nai , huyện Cao Phong...

Về công tác tham mưu: Ngoài các nội dung công việc tham
mưu UBND tỉnh thực hiện quy hoạch chung các vùng động
lực, Sở Xây dựng đã tham mưu trong công tác quản lý ban
hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây
dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số
57/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và Quyết định số
55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc ban hành quy
định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đẩy mạnh cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được lãnh đạo Sở quan

tâm, chỉ đạo thường xuyên, đây là một trong những công tác trọng
tâm của ngành Xây dựng được đưa vào các công trình hành động,
nghị quyết... , thường xuyên phổ biến trong các cuộc họp, gắn công tác
CCHC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, nhận
thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC ngày càng
được nâng cao.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các
đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt công tác CCHC theo chương trình kế
hoạch CCHC của tỉnh và của Sở, trình UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 348/QĐ-UBND ngày 26/02/2019; Quyết định số 1385/QĐ-
UBND ngày 02/7/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải
quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tổ chức thực hiện Quyết định số
251/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND về việc ban hành quy
trình Quy định thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ
4 trên địa bàn tỉnh;

Đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND
ngày 21/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC; Quyết định số
637/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc công bố danh mục TTHC bị
bãi bỏ thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019; kế hoạch rà soát,
đánh giá TTHC năm 2019; kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm
soát TTHC năm 2019, tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giản
hóa TTHC lĩnh vực xây dựng theo Báo cáo số 2355/BC-SXB ngày
16/8/2019 về  kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; đã trình
UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019 của
Sở Xây dựng tại Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của
UBND tỉnh;

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án Văn phòng điện tử,
phần mềm một cửa, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
Trong năm 2019 (01/01/2019-12/11/2019) Sở Xây dựng đã tiếp nhận
mới 1.124 TTHC và 68 TTHC năm 2018 chuyển sang, đã giải quyết và
trả 1.127 TTHC đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định . Lập kế
hoạch và báo cáo CCHC theo quy định.n
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Chú trọng công tác quy hoạch 
phát triển đô thị



Những ứng dụng, chuyển giao
tiến bộ khoa học kỹ thuật đã
đem lại hiệu quả kinh tế cao
trong các lĩnh vực: công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,

xây dựng, y tế, giáo dục. Đặc biệt, trong sản
xuất nông nghiệp, KH&CN đã tạo bước đột
phá về năng suất, chất lượng của sản phẩm,
nâng cao giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích
canh tác.

Ông Bùi Văn Chủm, Phó Giám đốc Sở
KH&CN cho biết: “Để KH&CN phát huy
được vai trò nền tảng và động lực cho sự phát
triển kinh tế xã hội, tỉnh Hòa Bình xác định
rõ phát triển KH&CN, trong đó có việc xây
dựng tiềm lực KH&CN của tỉnh là trách
nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. 

Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND
ngày 11/01/2018 quy định chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển KH&CN trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình với mục tiêu hỗ trợ doanh
nghiệp trong các lĩnh vực: hoạt động đầu tư
đổi mới công nghệ, đăng ký xác lập quyền sở
hữu công nghiệp, hoạt động tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo. Qua đó tạo cơ chế khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ,
thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025” tại Quyết định số 844/QĐ-
TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2017-2020 tại Kế hoạch số 67/KH-UBND
ngày 06/6/2017 với mục tiêu thúc đẩy hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Hàng năm Sở KH&CN hỗ trợ các doanh
nghiệp tham gia các sự kiện KH&CN như Chợ
Công nghệ và thiết bị, trình diễn cung - cầu
công nghệ (hỗ trợ Công ty CP Inca Viet Nam
tham gia gian hàng Hội nghị giao ban vùng
Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2018 tại
Lào Cai và chương trình KH & CN phát triển
nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ -
Tây Nguyên năm 2018; hỗ trợ Hợp tác xã
Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình tham gia sự
kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ
và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển

giao công nghệ địa phương năm 2019 tại Gia Lai”)…
Qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia
nhằm quảng bá sản phẩm, tiếp cận công nghệ mới,
xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về hỗ trợ ươm tạo và thành lập doanh nghiệp
KH&CN, trong giai đoạn 2014-2019, đã có 11 doanh
nghiệp KH&CN được thành lập trên địa bàn tỉnh.
Năm 2019, Sở đã hướng dẫn Công ty Cổ phần
nghiên cứu phát triển dược liệu Hòa Bình nhận
chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu
nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước
(Nghiên cứu thành phần hóa học, đánh giá hoạt tính
sinh học của một số hợp chất chính phân lập được
từ cây xạ đen tại tỉnh Hòa Bình); Công nhận kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với
đề tài: “Nghiên cứu sản xuất đệm lót sinh học từ phế
phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia
súc quy mô công nghiệp” do Công ty Cổ phần giống
và thức ăn chăn nuôi T&T 159 Hòa Bình triển khai
thực hiện bằng nguồn vốn tự có. Qua đó, tiếp tục hỗ
trợ 2 doanh nghiệp này thành lập doanh nghiệp
KH&CN, nâng cao hiệu quả ứng dụng nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất kinh
doanh, chuyển giao công nghệ.

Sở còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải thưởng
chất lượng Quốc gia: Hỗ trợ Công ty Đầu tư xây dựng
và thương mại Lâm Bình tham gia và đạt giải thưởng
chất lượng Quốc gia năm 2017; hỗ trợ Công ty TNHH
sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam - Hòa Bình
đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2018…n
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KHoa HọC và Công ngHệ 

Nền tảng và động lực phát triển kinh tế

Cùng với
quá trình
phát triển
của nền
khoa học
và công
nghệ
(KH&CN)
cả nước,
ngành
KH&CN
Hòa Bình
đã có
bước phát
triển
nhanh
chóng,
khẳng
định vai
trò, vị trí
với những
đóng góp
quan
trọng
trong phát
triển kinh
tế - xã hội
của tỉnh. 

Ông Bùi Văn Chủm, 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ



Ông có thể cho biết Hòa Bình đã có
những nỗ lực thế nào nhằm thúc đẩy
phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp
trên địa bàn?

Trong 5 năm qua, tỉnh Hòa Bình đã rà
soát, điều chỉnh và lập mới 9 quy hoạch phát
triển các sản phẩm, cụ thể như: quy hoạch
thủy sản, quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch
vùng sản xuất rau an toàn tập trung, quy
hoạch vùng sản xuất cam an toàn tập trung,
quy hoạch vùng và khu ứng dụng nông
nghiệp công nghệ cao... 

Tỉnh cũng chủ động xác định, lựa
chọn các sản phẩm để phát triển, ban hành
25 đề án phát triển ngành, lĩnh vực và sản
phẩm. Tại cấp tỉnh đã ban hành 5 đề án:
Cải tạo vườn tạp, Phát triển trồng Bưởi đỏ,
Khuyến nông trọng điểm, Chăn nuôi bền
vững và Phát triển nông sản chủ lực theo
chuỗi giá trị và chương trình giống cây con
chất lượng cao. Các huyện/thành phố đã
ban hành 19 đề án phát triển sản phẩm
dựa vào tiềm năng thế mạnh của địa
phương, đồng thời lồng ghép nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương
trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tái
cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường
phát triển các hình thức tổ chức kinh tế
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm để hình thành nền sản xuất
nông nghiệp hàng hóa bền vững. 

Ngoài sử dụng hiệu quả nguồn ngân
sách Trung ương, tỉnh đã bố trí trung bình
20 tỷ đồng/năm để thực hiện các nghị quyết,
chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, qua
đó đã thúc đẩy phát triển sản xuất hình
thành các vùng sản xuất tập trung.

Có thể khẳng định trong những năm
gần đây, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều nỗ lực
thực hiện đồng bộ các giải pháp và tạo được
bước chuyển đáng kể trong quá trình tái cơ
cấu sản xuất nông nghiệp; qua đó từng bước
xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện
đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, sản
xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi
thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên
nhiên; có năng suất, chất lượng, hiệu quả,
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong
nước và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư
(XTĐT) tỉnh Hoà Bình ngày 11/12/2018,

Thủ tướng Chính phủ đã gợi mở: Hòa
Bình cần chú trọng phát triển ứng dụng
công nghệ cao, nông sản có lợi thế cạnh
tranh…; những gợi mở đó đang được cụ
thể hóa ra sao, thưa ông?

Phát triển nông nghiệp công nghệ
cao, nông sản lợi thế được luôn được tỉnh
Hòa Bình quan tâm thực hiện. Điều đó đã
được thể hiện trong quy hoạch phát triển
vùng thủ đô Hà Nội; quy hoạch phát triển
ngoài vùng động lực của tỉnh; quy hoạch 3
vùng và 11 khu ứng dụng nông nghiệp
công nghệ cao.

Sau những gợi mở của Thủ tướng tại
Hội nghị XTĐT tỉnh Hòa Bình năm 2018,
tỉnh đã xác định danh mục 18 loại dự án ưu
tiên khuyến khích đầu tư, xác định 14 vùng
có nhu cầu liên kết sản xuất với các doanh
nghiệp; ban hành danh mục 5 sản phẩm
chủ lực khuyến khích đầu tư (gạo chất
lượng cao; cam, bưởi; đại gia súc; cá nuôi
lồng; gỗ xây dựng); ban hành danh mục
ngành hàng, lĩnh vực ưu đãi liên kết sản xuất
gắn với tiêu thụ nông sản (sản phẩm trồng
trọt: rau an toàn, cây ăn quả có múi, mía ăn
tươi, cây dược liệu, lúa chất lượng cao; sản
phẩm chăn nuôi: trâu, bò lai, dê lai, lợn bản
địa, gà thả vườn, cá nuôi lồng; sản phẩm lâm
nghiệp: cây gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ).

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn, Sở Nông nghiệp&Phát
triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các
sở, ngành chủ động hướng dẫn doanh
nghiệp trong chuyển đổi mục đích sử dụng
rừng, thực hiện dự án trong phạm vi công
trình thủy lợi, đê điều, hành lang thoát lũ.....
Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 141 dự
án đăng ký đầu tư vào nông nghiệp, trong
đó có 6 dự án FDI, 135 dự án DDI.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông -
lâm nghiệp hiện còn không ít khó khăn,
vậy tỉnh Hòa Bình đã có định hướng gì
để giải bài toán phát triển nông nghiệp -
nông thôn tỉnh nhà giai đoạn hiện nay?

Đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm
nghiệp hiện vẫn còn rủi ro cao do ảnh
hưởng của thiên tai, thị trường, tư duy sản
xuất nhỏ trong khi lợi nhuận thấp hơn so
với các ngành, lĩnh vực khác. Bên cạnh đó
là do đất đai manh mún khó hình sản
xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao,
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Thúc đẩy sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa

POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Tỉnh Hòa Bình đang đẩy
mạnh tái cơ cấu sản xuất

nông - lâm nghiệp, xây
dựng các vùng chuyên

canh, hình thành nhiều
sản phẩm có thương hiệu

trên thị trường. Để tìm
hiểu về vấn đề này, Tạp

chí Vietnam Business
Forum đã có cuộc trao

đổi với ông Vương Đắc
Hùng, Phó Giám đốc Sở

Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn tỉnh

Hòa Bình. Ngô Khuyến
thực hiện.



liên kết sản xuất dễ bị phá vỡ khi giá cả thị trường có đột biến
lớn; nhiều trình tự thủ tục: khảo sát nghiên cứu, chấp thuận
chủ trương đầu tư, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cấp phép
quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt đồ án
quy hoạch, cấp phép xây dựng…

Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn đó, tỉnh Hòa Bình
đang đẩy mạnh phát triển hình thành vùng sản xuất tập trung
nông sản chủ lực tạo ra đủ lượng nông sản phục vụ chế biến, qua
đó phát sinh yêu cầu hợp tác đầu tư các nhà máy chế biến nông
sản. Tỉnh cũng thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi
doanh nghiệp chế biến có hợp đồng liên kết sản xuất nông sản
chủ lực; tăng sức cạnh tranh của nông sản thông qua sản xuất an
toàn, có truy xuất nguồn gốc, được cấp chứng chỉ hướng đến các
thị trường tiềm năng. Qua đó tạo nhu cầu liên kết và thu hút
doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất gắn với xuất khẩu nông
sản; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp thông qua các
kênh thông tin đại chúng, internet, hội chợ, hội nghị, hợp tác
quốc tế, diễn đàn trong và ngoài nước.

Ông đánh giá thế nào về việc huy động nguồn lực của
cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp vào quá trình triển khai
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
(NTm) những năm qua?

Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đồng bộ các
giải pháp như: Ban hành cơ chế chính sách riêng trong xây dựng
NTM để cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xây dựng NTM, đồng thời
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức
của nhân dân trong xây dựng NTM, tự nguyện đóng góp ngày
công, hiến đất, nguyên vật liệu... 

Tuy nhiên việc huy động nguồn lực cộng đồng, nhất là từ
doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn 2011-2020,
tổng nguồn vốn huy động từ để xây dựng NTM đạt 22.295 tỷ
đồng, trong đó nguồn từ doanh nghiệp mới chỉ ở mức 728 tỷ
đồng, chiếm 3,3%; từ cộng đồng dân cư cũng chỉ 2.469 tỷ đồng,
chiếm 11%. Nguyên nhân do kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông
thôn còn thấp, môi trường kinh doanh còn nhiều điểm chưa
thuận lợi; khả năng quản lý nguồn nhân lực, tiếp cận thị trường
hạn chế… nên chưa đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp. Hơn
thế, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn lợi nhuận thấp, nhiều rủi
ro, giá trị gia tăng trong sản phẩm nông nghiệp hàng hóa vẫn còn
thấp. Ngoài ra, hệ thống chính sách chưa đồng bộ; năng lực cán
bộ cơ sở còn hạn chế, vốn thực hiện còn chậm nên chưa phát huy
được tác dụng, chưa thu hút được doanh nghiệp chung tay, góp
sức xây dựng NTM.

Trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com  19

Hoa Binh province is speeding up agricultural
and forestry restructuring, building
specialized cultivated areas and forming
many branded products in the market. To
find out about this issue, Vietnam Business
Forum Magazine has an interview with Mr.
Vuong Dac Hung, Deputy Director of the
Department of Agriculture and Rural
Development of Hoa Binh province. Ngo
Khuyen reports

Could you tell us how Hoa Binh has striven to
promote the development of agriculture and forestry
production in the area?

In the past five years, Hoa Binh province reviewed, adjusted
and established nine new product development plans, namely
aquaculture planning, livestock planning, concentrated organic
vegetable planning, concentrated organic orange production
planning, regional planning and hi-tech agricultural application
area planning.

The province also proactively defined and selected products to
develop and issued 25 projects on sector, field and product
development. At the provincial level, five projects were launched:
Improving mixed gardens, development red pomelo planting,
centralized agricultural extension, sustainable breeding and key
agricultural product development based on value chains and high-
quality seedling programs. Districts/cities issued promulgated 19
product development projects based on the local strengths;
integrated capital of the National Target Program and the
Socioeconomic Development Program with agricultural
structuring; and strengthened forms of economic cooperation
development to establish sustainable commercial agricultural
production.

In addition to effectively using the central budget, the province
has allocated an average of VND20 billion a year to carry out
resolutions and policies on agriculture, thus promoting
development of centralized production regions.

In recent years, Hoa Binh province has made a lot of efforts to
synchronously execute solutions and achieve significant steps in
agricultural restructuring, thus gradually building modern,
sustainable agriculture, increasing added values, and adopting large-
scale agricultural production by promoting comparative advantages
in geographical position and natural resources to meet market needs.

Advancing
Commercial
Agricultural
Production

F



At the Hoa Binh Investment Promotion Conference on
December 11, 2018, the Prime minister suggested that Hoa Binh
should focus on developing high-tech agricultural production
and competitive products. How has the province materialized
those suggestions?

Developing high-tech agriculture and advantageous agricultural
products has always been a focus of Hoa Binh province. This is
reflected in Hanoi region development planning; provincial
momentum development planning, three regional plans and 11 hi-
tech agricultural application zones.

After the Prime Minister put forth suggestions at the Hoa Binh
Investment Promotion Conference in 2018, the province worked out a
list of 18 types of projects prioritized for investment encouragement,
identified 14 regions in need of production linked with enterprises,
launched a list of five key products to encourage investment (high
quality rice; orange and grapefruit; great cattle; fish farming; and
construction timber); promulgated a list of agricultural commodity
lines and domains (cultivated products: organic vegetables, citrus
fruits, sugarcane, medicinal plants, high-quality rice; husbandry
products: buffalo, crossbred cow, crossbred goat, native pig, backyard
chicken, cage fish; forestry products: big timber trees, non-timber
forest products).

In order to foster investment in agriculture and rural areas, the
Department of Agriculture and Rural Development has actively
coordinated with departments and branches to proactively guide
enterprises to change forest use purposes and carry out irrigation
projects. In late 2019, the province had 141 agricultural investment
projects, including six FDI projects, 135 DDI projects.

It is still hard to draw investment capital into agriculture and
forestry. So, how has Hoa Binh province planned to bolster local
agriculture and rural development in the current period?

Agricultural and forestry investment is still at high risk of impacts
from natural disasters and market development, while the profitability
is lower than other sectors. Besides, due to the fragmented land
resulted in difficulty in applying high-tech to agricultural production,
easy break of production linkages in case of strong market price
changes. Besides, there are a lot of procedures to get an investment

license such as study, investment approval, land-use appraisal,
planning license, planning task appraisal, planning project approval
and construction permit granting.

Clearly understanding these advantages and difficulties, Hoa Binh
province is forming key agricultural production areas to ensure
sufficient inputs for local processing factories. The province has also
introduced a lot of incentives and policies for processing enterprises
with contracts to link key agricultural production; and sharpened
competitiveness of certified traceable organic agricultural products to
expand potential markets. Hence, Hoa Binh attracted enterprises to
join forces in agricultural production and export; and sped up
agricultural investment through mass media, internet, trade fairs,
conferences, international cooperation and forums at home and
abroad.

How have you been mobilizing community resources,
especially businesses, for implementing the National Target
Program on New Countryside Construction in recent years?

In recent years, Hoa Binh province has synchronously
implemented such solutions as issuing separate mechanisms and
policies in building new trade centers to improve production and
business environment, attracting enterprises to invest in agriculture
and new countryside construction, promoting communication and
advocacy to raise public awareness in new rural construction.

However, mobilizing community resources, especially from
enterprises, still faces a lot of difficulties. In 2011-2020, the total fund
mobilized for new countryside construction reached VND22,295
billion, of which only VND728 billion came from enterprises,
accounting for 3.3% and VND2,469 billion was sourced from the
community, accounting for 11%, because of poor agricultural and
rural infrastructure, unfavorable business environment, limited
human resource management and market access. Moreover,
agricultural and rural area investment has low profit, high risk, and low
added value. In addition, the inconsistent policy system, limited
capacity of grassroots officials and slowly disbursed funding
discouraged enterprises from joining the cause of new countryside
construction.

Thank you very much!
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Hòa Bình rất có tiềm năng để phát triển các loại
hình sản phẩm du lịch văn hoá, du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và du lịch
cộng đồng,... Từ đó, ngành du lịch tỉnh đã có
những chuyển biến tích cực với nhiều dấu mốc
quan trọng trong phát triển hạ tầng, quảng bá
và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo sức
hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. 

H òa Bình được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan
thiên nhiên hùng vĩ, nhiều sông, núi, hồ
thiên nhiên và danh lam thắng cảnh đẹp. Do
địa hình núi đá vôi đã tạo ra rất nhiều hang
động Karst, thác nước, danh lam thắng cảnh

đẹp; những nơi có nguồn nước khoáng nóng chất lượng như:
Kim Bôi, Lạc Sơn, YênThủy,… có tiềm năng phát triển loại
hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hấp dẫn. Cùng với đó là 4
khu bảo tồn thiên nhiên “Pu Canh, huyện Đà Bắc”; “Hang
Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu; “Ngọc Sơn - Ngổ Luông, huyện
Lạc Sơn và Tân Lạc”; “Thượng Tiến, huyện Kim Bôi” còn
được bảo tồn rất phong phú, đa dạng về hệ động thực vật; hồ
Hòa Bình có diện tích mặt nước 8.000 ha, dung tích 9,5 tỷ m3
nước có nhiều đảo lớn nhỏ tạo nên phong cảnh sông nước
hữu tình có tiềm năng phát triển du lịch đã được Thủ tướng
phê duyệt quy hoạch phát triển thành khu du lịch quốc gia. 

Theo quy hoạch vùng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050, xác định “Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái,
bảo vệ môi trường, đảm trách những chức năng về hạ tầng kỹ
thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ
bảo vệ nguồn nước,…) bảo tồn và phát huy giá trị các di sản
văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc Mường, Thái, Dao,…
phát triển các trung tâm du lịch - đô thị dịch vụ du lịch nghỉ
dưỡng tại hồ Hòa Bình, các huyện Mai Châu, Lương Sơn, Kỳ
Sơn, Kim Bôi,…

Theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày
22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về
phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn xác định mục
tiêu tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo hướng
đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm;
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng
cao đời sống của người dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật
tự an toàn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ
môi trường; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực và
địa phương; mở rộng liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế
để thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển
mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Phấn đấu năm 2020 thu hút
3,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 500 nghìn lượt;
tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2,5 nghìn tỷ đồng; đến năm
2025 đạt 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1 triệu

lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 5,4 nghìn tỷ đồng; năm
2030 đạt 7,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2 triệu
lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 11 nghìn tỷ đồng, đưa du
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Với những tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng,
cùng  bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc và lịch sử lâu
đời của nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng, trong thời gian
tới Hòa Bình sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng và kêu gọi các nhà
đầu tư khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch
sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du
lịch cộng đồng, du lịch thể thao giải trí,… tạo ra nhiều sản
phẩm du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn, chất lượng cao
để Hòa Bình trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du
khách trong nước và quốc tế. n

Huyện Cao Phong thúc đẩy tiềm năng du lịch
Huyện Cao Phong có tiềm năng phát triển du lịch văn

hóa tâm linh với các điểm văn hóa tâm linh như: Đền Bờ xã
Thung Nai; Đền Thượng Bồng Lai, Đền Đông Sơn tại khu
3, thị trấn Cao Phong; Chùa Khánh tại xã Yên Thượng;
Chùa Quèn Ang xã Tân Phong,… đã và đang thu hút nhiều
du khách trong và ngoài nước về tham quan cầu may trong
năm. Huyện còn phát triển mạnh các mô hình du lịch cộng
đồng tại các xã Bình Thanh, Thung Nai, Yên Thượng, du
lịch miệt vườn cam quýt tại thị trấn Cao Phong… vừa góp
phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch,
trong đó chú trọng đến sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo
tính đặc trưng nhằm tạo nên sức hút riêng. 

Đặc biệt, sau 5 lần tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong, nhiều du
khách quan tâm hưởng ứng đến thăm quan mua sắm, góp phần
tích cực vào việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng của huyện đến
với du khách. Việc tiêu thụ cam trên địa bàn và giá bán cam sau
mỗi mùa lễ hội đều tăng và ổn định. Huyện xác định cam là cây
trồng chủ lực phát triển kinh tế - xã hội, do vậy việc bảo vệ và
nâng tầm thương hiệu cho sản phẩm là nhiệm vụ hết sức quan
trọng, quyết định giá trị của sản phẩm. 

Đưa du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn
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Ông có thể cho biết những thành
tựu nổi bật mà KBNN tỉnh đã đạt
được trong những năm qua?

KBNN tỉnh thường xuyên phối hợp
với các cơ quan trong khối tài chính,
ngân hàng, các ban ngành liên quan để
triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trên các mặt công tác về quản
lý các nguồn lực tài chính trung ương,
địa phương, phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội; xây dựng hình ảnh đẹp về người
cán bộ Kho bạc trong thời kỳ mới.

Về công tác thu ngân sách nhà nước:
KBNN Hòa Bình đã tập trung chủ động
phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải
quan, ủy nhiệm, ủy quyền thu qua hệ
thống ngân hàng thương mại (NHTM),
mở tài khoản chuyên thu với tất cả các
NHTM trên địa bàn; đa dạng hóa các
hình thức thu nộp, phát triển và khuyến
khích thu nộp thuế bằng hình thức điện
tử qua hệ thống internet banking, thu
qua ATM, điểm chấp nhận thẻ POS; mở
rộng phạm vi nộp thuế tại Trung tâm
phục vụ hành chính công của tỉnh...

Thông qua việc phối hợp thu, các
bên đã tăng cường kết nối và trao đổi
thông tin, dữ liệu thu ngân sách nhà
nước (NSNN). Việc phối hợp thu còn
giúp giảm tải giao nhận chứng từ giấy
giữa KBNN với cơ quan thu. Cơ quan
thu chỉ cần khai thác dữ liệu của KBNN,
NHTM là có thể nhanh chóng nhận đầy
đủ thông tin về trạng thái chấp hành
nghĩa vụ với NSNN của người nộp thuế
và kịp thời xử lý, điều hành, thông quan
hàng hóa. Cung cấp thông tin số liệu thu
NSNN thường xuyên, liên tục, chính xác
cho các cấp có thẩm quyền phục vụ yêu
cầu công tác chỉ đạo, điều hành thu
NSNN. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi
cho đối tượng nộp thuế để tập trung
nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính
xác các khoản thu, điều tiết kịp thời cho
các cấp ngân sách.

Về công tác chi ngân sách nhà nước:
KBNN Hòa Bình đã bám sát vào sự chỉ
đạo của các cơ quan cấp trên, chủ động
phối hợp với các sở, ban, ngành liên
quan trên từng lĩnh vực công tác để đảm

bảo phân bổ và giải ngân các nguồn vốn
thuộc NSNN một cách hiệu quả. Chủ
động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính để giải quyết việc phân
bổ vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn cho các
dự án kịp thời, giải quyết tình trạng dư
tạm ứng cao, kéo dài và tỷ lệ hoàn ứng
chậm; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê
duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn
thành theo quy định nhằm quản lý chặt
chẽ chế độ quản lý tài chính, góp phần
nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và
hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ông đánh giá thế nào về vấn đề
cải cách thủ tục hành chính liên quan
đến các hoạt động của KBNN Hòa
Bình?

Năm 2019, hệ thống KBNN tiếp tục
thực hiện cải cách, hiện đại hóa để hoàn
thành mục tiêu xây dựng Kho bạc điện
tử theo Chiến lược phát triển KBNN
đến năm 2020. Theo đó, luôn đảm bảo
giữ vững an ninh, an toàn tiền, tài sản
nhà nước giao cho KBNN quản lý; đảm
bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin
KBNN. Với mục tiêu tập trung nhanh,
đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản
thu NSNN, KBNN Hòa Bình tiếp tục
mở rộng tài khoản chuyên thu tại các
NHTM nhà nước. KBNN Hòa Bình đã
thực hiện thông báo và cập nhật danh
sách các tài khoản đến cơ quan thu và
NHTM nơi mở tài khoản; truyên truyền
và đặt biển báo, chỉ dẫn về địa điểm đặt
POS tại trụ sở các đơn vị KBNN. Các
giải pháp nêu trên đã góp phần tập
trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi
trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người
nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả
trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn
chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong
hoạt động giao dịch với KBNN. 

Tăng cường công tác kiểm soát chi
NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài
chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát,
thanh toán vốn đầu tư, thực hiện kiểm
soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban
quản lý dự án (QLDA) gửi đến theo quy

KHo BạC nHà nướC TỉnH Hòa BìnH

làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa”
cho nền tài chính địa phương

Bám sát các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, Kho bạc

Nhà nước (KBNN) tỉnh
Hòa Bình đã xây dựng
định hướng phát triển,

từng bước trưởng thành
vững mạnh, làm tốt vai

trò “tay hòm chìa khóa”
cho nền tài chính địa

phương. Tạp chí
Vietnam Business
Forum đã có cuộc

phỏng vấn ông Lê Hoài
Thanh, Giám đốc Kho

bạc Nhà nước Hòa Bình.
Duy Bình thực hiện.
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Closely following the province’s
socioeconomic development goals, the
State Treasury of Hoa Binh worked out a
development approach to effectively play
its safeguarding role for local finance.
Vietnam Business Forum Magazine has an
interview with Mr. Le Hoai Thanh,
Director of Hoa Binh State Treasury, on
this aspect. Duy Binh reports.

Could you please tell us about outstanding
achievements that Hoa Binh State Treasury has obtained
over the past years?

Hoa Binh State Treasury often cooperates with financial
agencies, banks and related agencies to successfully complete
its assigned tasks of managing central and local financial
resources, serving socioeconomic development and building a
beautiful image of treasury officers in the new period.

On state budget collection: Hoa Binh State Treasury
focuses on actively coordinating with tax authorities and
customs authorities to collect taxes via commercial banks,
open collection accounts with all local commercial banks,
diversify forms of tax collection and encourage electronic tax

Hoa BinH sTaTe Treasury

Excellent Safekeeping
Local Finance

định; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại
KBNN mà không rõ lý do. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ
sơ kiểm soát chi, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt
phương thức “thanh toán trước, kiểm soát chi sau” cho hợp
đồng thanh toán nhiều lần (trừ lần thanh toán cuối cùng), theo
đó đã rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn 1 đến 2 ngày
làm việc. Hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên phần lớn được
thanh toán ngay trong ngày.

KBNN Hòa Bình đã chủ động, tích cực tham mưu cho
UBND tỉnh triển khai Dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ
3, 4. Việc triển khai DVC đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh
mang lại hiệu quả thiết thực đối với các đơn vị sử dụng ngân
sách, nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN. Kết quả đạt
được khá tốt, đến thời điểm hiện tại đã có trên 80% các đơn vị
sử dụng ngân sách trên toàn tỉnh và hơn 90% đơn vị giao dịch
tại cơ quan KBNN tỉnh tham gia sử dụng và nhận được sự
hưởng ứng tích cực của khách hàng.

KBNN Hòa Bình đã chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực
hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống
KBNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Từ tháng 10/2015,
KBNN Hòa Bình đã hoàn thành việc giải thể phòng Giao
dịch, đảm bảo mọi công việc giao dịch hoạt động thông
suốt, không xảy ra ách tắc; các đơn vị tiếp tục duy trì sự
đoàn kết, ổn định. Từ tháng 10/2019, triển khai Đề án
“Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua
hệ thống KBNN” với quy trình giao dịch “một cửa một giao
dịch viên”. Từ tháng 10/2019, thực hiện sáp nhập, chuyển
giao nhiệm vụ của các phòng thuộc KBNN tỉnh, giảm từ 7
phòng xuống còn 5 phòng.

Ông nhận định như thế nào về môi trường đầu tư Hòa
Bình? Cam kết của KBNN Hòa Bình trong việc cải thiện
môi trường đầu tư?

Những năm gần đây, với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy,
chính quyền địa phương đã tích cực cải thiện môi trường đầu
tư, xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, quyết liệt cải
cách hành chính. Chỉ số PCI được cải thiện, đã có nhiều nhà
đầu tư cam kết và ký bản ghi nhớ với các dự án quy mô lớn.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, KBNN Hòa Bình
đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có quan hệ sử dụng NSNN,
qua việc thường xuyên nắm bắt vướng mắc trong kiểm soát thanh
toán để đề xuất với KBNN, UBND tỉnh kịp thời giải quyết; rút
ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán chi trả kịp thời, an toàn
bằng việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với
hệ thống các NHTM, thanh toán điện tử liên kho bạc và thanh
toán điện tử liên ngân hàng.

Thường xuyên phối hợp kịp thời với các chủ đầu tư, các
ban QLDA để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết
khó khăn trong quá trình giải ngân và chi trả ngân sách. Tổ
chức Hội nghị kiểm soát chi NSNN với các chủ đầu tư, ban
QLDA tại tỉnh và tại các huyện nhằm tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, KBNN Hòa Bình chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi chuyên nghiệp, có
tâm, có tầm; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công
chức có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn trong thi hành
công vụ.

Trân trọng cảm ơn ông!

F
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collection and payment via internet banking, ATM
collection, points of sale (POS), and expand tax payment
scope at the Hoa Binh Public Administration Center.

By cooperating in tax collection, relevant parties have
strengthened information and data connection and
exchange to this effect. Collaboration also helps reduce the
burden of paperwork delivery and receipt between the State
Treasury and collecting agencies. Collectors only need to
use data of the State Treasury and commercial banks to
quickly receive full information about the status of
taxpayers' fulfillment of State budget obligations and
promptly handle, administer and clear commodities. Hoa
Binh State Treasury provides regular, continuous and
accurate information on State budget revenue for
competent authorities to direct and administer State budget
revenue, thus creating favorable conditions for taxpayers to
concentrate quickly and account revenue fully, timely and
accurately, and regulate budgets catered to all levels.

On State budget spending: Hoa Binh State Treasury
closely follows directions of superior agencies, actively
coordinates with relevant departments and agencies in each
field of work to ensure the effective allocation and
disbursement of State-funded capital. It actively cooperates
with the Department of Planning and Investment and the
Department of Finance to allocate capital, adjust funding
plans for projects in a timely manner, address high,
prolonged advance balance and slow refund rate; accelerates
the process of inspecting and approving (or submitting to
competent authorities for approval) the final settlement of
completed projects in order to strictly tighten the financial
management regime, improve the effective use of State
budget and public investment.

How do you assess administrative procedure reform
performed by Hoa Binh State Treasury?

In 2019, the State Treasury system advanced
administrative reform and modernization to achieve the
goal of building an electronic treasury as per the State
Treasury Development Strategy to 2020. Accordingly, Hoa
Binh State Treasury always ensured security and safety of
money and property assigned to the State Treasury for
management and guaranteed security and safety of the State
Treasury information system. With the goal of quick,
complete, timely and accurate collection of State budget
revenue, Hoa Binh State Treasury continued to expand
collection accounts at State-owned commercial banks. It
announced and updated the list of accounts to collecting
agencies and commercial banks where its accounts were
opened; informed and placed information signs and
instructions at POS locations at State Treasury units. The
above-mentioned solutions helped it quickly focus on
revenue collection and expenditure tasks, support
taxpayers, ensure safety and performance of State budget
management, and minimize the use of cash in transactions
with the State Treasury.

Hoa Binh State Treasury strengthened control of State
budget spending to ensure financial discipline, especially
the time of controlling and paying investment capital, and
controlling documents as soon as investors or project
management units (PMUs) sent them. It never let any
payment records on backlog at the State Treasury for

unknown reasons. In order to accelerate the progress of
handling expenditure records, the State Treasury reported
the post-audited advance mode for multiple payment
contracts (except for the last payment) to the Ministry of
Finance for approval, hence helping reduce the payment
time to 1-2 business days. Control records of regular
expenditure are mostly handled on the same day.

Hoa Binh State Treasury actively advised the Provincial
People’s Committee to launch online public services at
Level 3 and Level 4. The uniform implementation of
public services in the province produced practical effects
to budget users and improved service quality of the State
Treasury. Up to now, over 80% of State-funded units and
over 90% of transaction units at Hoa Binh State Treasury
used online public services, which were highly appreciated
by customers.

Hoa Binh State Treasury directed and carried out
innovative solutions to rearrange the apparatus of the State
Treasury system in a streamlined, effective manner. From
October 2015, it completed dissolving the Transaction
Office and ensured all works were done smoothly. From
October 2019, it launched the project on unifying control
points of state budget expenditure through the State
Treasury system” with the “one-person-one-window
transaction” service process. In October 2019, it merged and
reorganized tasks of departments of the State Treasury after
reducing departments from 7 to 5.

What do you think about the investment
environment in Hoa Binh province? What are the
commitments of Hoa Binh State Treasury to improving
the investment environment?

In recent years, with high political determination, the
Party Committee and local authorities have actively
improved the investment environment, built open
mechanisms and policies, and drastically reformed
administrative reform. The Provincial Competitiveness
Index (PCI) has been increased. Many investors have
committed and signed memoranda of understanding to
bring large-scale projects to the province.

With its role, functions and duties, Hoa Binh State
Treasury implemented many solutions to provide the most
favorable conditions for businesses and investors to use the
State budget. It quickly grasps difficulty in payment control
to propose solutions to the State Treasury and the
Provincial People's Committee; reduce the control time of
expenditures, conduct timely and safe payments by
deploying centralized electronic bilateral payment with
commercial banks, inter-Treasury electronic payment and
interbank electronic payment.

Hoa Binh State Treasury regularly coordinates with investors
and PMUs to accelerate project implementation and tackle
difficulties in budget disbursement and payment. It organizes
conferences on State budget spending control with local
investors, enterprises and PMUs to help them deal with
difficulties and obstacles. In addition, it focuses on training and
fostering employees working in expenditure control, and strictly
handles employees who appear to be harassing or distressing
customers as they perform their official duties.

Thank you very much!

F
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Việc đẩy mạnh cải hành chính (CCHC)
đã giúp Cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao và phục vụ tốt hơn nhu
cầu người dân và doanh nghiệp (DN). 

Đẩy mạnh CCHC
Thời gian qua, Cục Thuế Hòa Bình đã triển khai

nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính (TTHC), lấy người nộp thuế (NNT)
làm trung tâm cải cách, nhờ đó đã đem lại
nhiều lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời
gian công sức cho DN, được cộng
đồng DN ghi nhận và đánh giá khá
tốt. 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để
NNT thực hiện tốt chính pháp luật
thuế, ngành Thuế triển khai mở
rộng hệ thống Dịch vụ thuế điện
tử www.thuedientu.gdt.gov.vn
(eTax) thay thế hệ thống Khai thuế
điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn),
Nộp thuế điện tử
(nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp
cho các DN, đồng thời bổ sung thêm một
số tính năng mới. Tính đến thời điểm
30/11/2019 có 100% các DN đang hoạt động
thực hiện khai thuế điện tử và 100% các DN đang
hoạt động thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử với ngân
hàng thương mại (NHTM).

Cùng với đa dạng hóa dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá
nhân điện tử và dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
điện tử cũng được triển khai trong năm vừa qua, Cục Thuế
còn phối hợp với Kho bạc Nhà nước tạo điều kiện thuận
lợi cho các NHTM triển khai thu tiền thuế theo thỏa thuận
ký kết giữa ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước và các ngân
hàng; ứng dụng trao đổi thông tin phục vụ cho việc kết nối
thông tin giữa các ngành Thuế - Kho bạc - Tài chính, kết
nối thông tin NNT với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục
được duy trì thực hiện tốt; đồng thời công tác quản lý thuế
được cải cách, hiện đại hoá thông qua việc triển khai hệ
thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung TMS. Hỗ trợ NNT
kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế
điện tử. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do cơ quan
thuế cung cấp đạt trên 90%.

Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra
hợp lý bảo đảm tính hiệu quả, không trùng lắp, không ảnh
hưởng tới sản xuất kinh doanh của DN; thực hiện thanh
tra không quá một lần trong năm. Giảm đáng kể thời gian
thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT, thời gian bình quân 1 cuộc
thanh tra là 32 giờ; thời gian bình quân 1 cuộc kiểm tra là
24 giờ; duy trì, thực hiện nghiêm túc quy định về thanh tra
NNT không quá 1 lần/năm. 

Tạo thuận lợi cho DN
Để đồng hành tháo gỡ khó khăn cho DN, một trong

những giải pháp được cho là nổi bật, quan trọng trong việc
thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thuế tỉnh

Hòa Bình là tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn, CCHC để NNT duy trì,

ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất
kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn

thu bền vững cho ngân sách nhà
nước.

Với những DN thực hiện tốt
chính sách, pháp luật thuế, Cục
Thuế sẽ kịp thời khen thưởng,
tuyên dương. Còn với những đơn
vị cố tình chây ỳ nghĩa vụ thuế, cơ
quan thuế sẽ tiếp tục công khai trên

các phương tiện thông tin đại chúng,
trên website của cơ quan thuế, đảm

bảo tính minh bạch, công bằng và đúng
quy định hiện hành. Không chỉ tuyên

truyền, hỗ trợ và động viên kịp thời, Cục
Thuế thường xuyên phối hợp với các cấp, các

ngành tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cấp có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những chính sách, giải pháp
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT, đặc biệt trong việc cắt
giảm, đơn giản hóa TTHC và thực hiện các chính sách
pháp luật. 

Ngoài ra, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các cơ
quan chức năng như: Báo, Đài Phát thanh Truyền hình địa
phương tuyên truyền kịp thời chính sách pháp luật thuế
đến với NNT, đặc biệt là những chính sách thuế mới, sửa
đổi, bổ sung. Bộ phận "một cửa" trực tiếp nhận và trả các
TTHC thuế, trang bị đầy đủ phương tiện làm việc hiện đại,
bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực trình độ làm việc tại
bộ phận “một cửa” nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
NNT khi đến giao dịch với cơ quan thuế. Thực hiện hỗ trợ,
giải đáp kịp thời những vướng mắc cho NNT trong quá
trình thực thi chính sách pháp luật thuế. Niêm yết công
khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết trên trang web Cục Thuế và tại trụ sở làm việc.n

CụC THuế Hòa BìnH

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp

Năm
2019, Cục Thuế

Hòa Bình thu ngân sách
dự kiến đạt 3.340 tỷ đồng,

đạt 112% dự toán pháp lệnh,
91% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND

tỉnh, 90% dự toán phấn đấu
của Tổng cục Thuế, bằng
103% so thực hiện năm

2018.
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N ăm 2019, các KCN trong tỉnh thu hút được 15 dự
án đầu tư mới, đạt 187,5% so với kế hoạch; doanh
thu thực hiện 16.071 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu
633,17 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước 180 tỷ
đồng; tạo việc làm mới cho 1.583 lao động.

Những năm qua Ban Quản lý các KCN đã thực hiện tốt công
tác quản lý quy hoạch và xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc các doanh
nghiệp đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Ngoài
cấp mới các dự án, Ban Quản lý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư điều chỉnh 15 dự án; quyết định chấm dứt hoạt động, thu
hồi 6 dự án. Trong năm, doanh nghiệp các KCN hoạt động ổn
định, các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đều
tăng so với năm trước. Cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ quy
định về công tác quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và sản
xuất – kinh doanh...

Năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn
đấu hoàn thành chỉ tiêu lấp đầy diện tích KCN bờ trái sông Đà;
70% diện tích KCN Nam Lương Sơn; 50% diện tích các KCN
Mông Hóa, Yên Quang, Lạc Thịnh. Cơ bản hoàn thành Dự án tạo
quỹ đất sạch 52,52 ha để thu hút đầu tư; tăng cường hoạt động hỗ
trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đi vào sản xuất -
kinh doanh.

Để tiếp tục tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và triển
khai tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn,

Ban Quản lý sẽ đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư
quốc tế và tại chỗ; tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn,
công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Theo đó, Ban
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy
trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm
thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công
khai, minh bạch và đúng quy định về thời gian. Phối hợp với các
cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại
các thành phố lớn, trọng điểm. Công tác xây dựng hình ảnh các
KCN, cung cấp các thông tin cần thiết về đầu tư trên các trang
web của tỉnh và các trang web có liên quan đến đầu tư để quảng
bá cho các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đạt hiệu quả cao với chi phí
thấp. Tiếp tục thông qua kênh các nhà đầu tư đã đầu tư tại Hòa
Bình để quảng bá và kêu gọi đầu tư. Nhằm tạo quỹ đất sẵn sàng
phục vụ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá thành hợp lý,
tỉnh thúc đẩy triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng các khu đã
được quy hoạch. Phương thức đầu tư các KCN mới không hoàn
toàn theo cơ chế thị trường mà cần có sự kiểm soát ở mức độ
nhất định về giá cho thuê. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung đầu
tư hạ tầng ngoài hàng rào các KCN mới để đảm bảo kết nối cần
thiết khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Trong thu hút đầu tư,
cần có sàng lọc và yêu cầu rõ ràng về các biện pháp bảo vệ môi
trường, hỗ trợ các công ty đầu tư hạ tầng trong các dự án xử lý
nước thải hoàn chỉnh.n

Ban Quản lý CáC KHu Công ngHiệp Hòa BìnH

Phát huy hiệu quả vai trò kết nối đầu tư
Xác định hoạt động thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh
phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2020 Ban Quản
lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục triển khai nhiều hoạt động xúc tiến và thu hút đầu
tư có trọng tâm, trọng điểm ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh chú trọng xúc tiến đầu
tư tại chỗ để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có được bức tranh toàn cảnh sống động về
môi trường đầu tư kinh doanh tại các KCN trong tỉnh.
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Những năm qua, Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
(Ban QLDA) đã phối hợp với các đơn vị,
chính quyền các địa phương triển khai
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để
sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi
công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các
nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất
lượng, tiến độ dự án.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình giao thông,
cho biết: Năm 2016 được xem là bước ngoặt
của BQL DA khi được kiện toàn từ 2 BQL riêng
biệt. Việc thành lập BQL DA chuyên ngành

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đầu tư công; thu gọn đầu
mối quản lý đầu tư xây dựng, tạo sự chuyên nghiệp hóa công
tác quản lý dự án. BQL DA nỗ lực hoàn thiện tổ chức cơ bản,
đáp ứng yêu cầu công tác. Theo đó, chú trọng các giải pháp
chuyên ngành là nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, đặc
biệt chú ý đến các khâu tư vấn thiết kế, đấu thầu và tư vấn
giám sát, quản lý dự án trong quá trình thi công”.

Trong quá trình thực hiện, Ban QLDA xác định công tác
quản lý tiến độ, chất lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng,
không những để đảm bảo độ bền vững công trình, phát huy
hiệu quả vốn đầu tư, Ban QLDA đã thường xuyên thực hiện
các quy trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu các công
trình dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; chấm xét
thầu đảm bảo chặt chẽ, minh bạch... lựa chọn được nhà thầu
có đủ năng lực, đạo đức nghề nghiệp để triển khai thi công
công trình. Tổ chức quản lý chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào,
như chất lượng công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất
tại hiện trường và hồ sơ thiết kế công trình đảm bảo đúng quy
trình quy phạm, hạn chế các sai sót xảy ra trong quá trình
triển khai các bước tiếp theo. Tập trung phối hợp với các địa
phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tăng cường
kiểm tra, đôn đốc hiện trường; chấn chỉnh các nhà thầu thi
công cũng như tư vấn giám sát tuân thủ các quy trình, quy
phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư xây dựng cơ bản.
Kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào
sử dụng. Có  biện pháp cụ thể xử lý kiên quyết đối với một số
nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng, không đáp ứng
được yêu cầu tiến độ đã cam kết, chất lượng thi công công
trình không đảm bảo. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ khối lượng
nghiệm thu thanh toán, giải ngân kịp thời, đúng quy định,
không để thất thoát vốn đầu tư...

Bên cạnh đó Ban QLDA đã thực hiện công tác quản lý dự
án theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật; công tác
quản lý thực hiện dự án đã bám sát kế hoạch chi tiết của từng
dự án để triển khai, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện các
dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án, thiết kế; công tác tổ
chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp và các gói thầu
phi tư vấn đều đảm bảo đúng trình tự quy định. Tuy nhiên,
công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chưa đáp
ứng tiến độ triển khai thực hiện dự án, trong đó có dự án khởi
công đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt
bằng, do đó một số đoạn tuyến chưa thể triển khai thi công.
Các dự án nằm trên địa bàn nhiều huyện đang được đồng loạt
triển khai nên khối lượng công việc quản lý điều hành dự án
khá lớn.

Từ nay đến hết năm 2020, Ban QLDA phối hợp với các cơ
quan liên quan, các địa phương thực hiện các phương án giải
phóng mặt bằng thuộc các dự án chuyển tiếp năm 2019; đẩy
nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục
thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án đối với dự án xây
dựng cầu dân sinh; tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng
đối với các cầu đã hoàn thành. Đồng thời, đôn đốc các nhà
thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, không để xảy
ra ách tắc giao thông trong quá trình thi công các dự án.n

BQl dự án đầu Tư xây dựng CáC Công TrìnH giao THông 

Đảm bảo tiến độ, chất lượng 
các công trình giao thông



Trong năm 2019, ngành Y tế Hòa Bình tiếp
tục nỗ lực xây dựng, phát triển mạng lưới y
tế rộng khắp, đào tạo đội ngũ nhân lực
chất lượng góp phần đáp ứng nhu cầu bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người
dân trên địa bàn. Xung quanh nội dung
này, Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Trần
Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình
có cuộc trò chuyện với Tạp chí Vietnam
Business Forum. Song Uyên thực hiện.

một vài chia sẻ của ông về kết quả đạt được của ngành Y
tế Hòa Bình trong năm 2019?

Năm 2019, ngành Y tế Hòa Bình tiếp tục hoàn thiện hệ thống
tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đã rút gọn từ 49 xuống còn
29 đơn vị sự nghiệp. 

Bên cạnh chỉ đạo sát sao các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt
các mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ngành
cũng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức giám sát
phát hiện, kịp thời bao vây dập dịch, không để dịch bệnh lớn nguy
hiểm xảy ra; không có vụ ngộ độc lớn gây chết người trên địa bàn. 

Những kết quả đó là nền tảng để ngành tiếp tục thực hiện
thành công các mục tiêu đề ra trong năm 2020, đồng thời hoàn
thành đạt, vượt một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2020 như: Số giường bệnh/vạn dân,
số bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ dân số tham gia BHYT…

Ông có thể cho biết những kết quả đạt được của ngành Y
tế Hòa Bình sau 5 năm thực hiện chính sách thu hút bác sĩ
cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh?

Ngày 03/7/2015, HĐND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Nghị
quyết số 119/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7//2010 về thông qua Đề án đào
tạo bác sĩ, dược sĩ đại học tuyến y tế cơ sở. UBND cũng đã ban
hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/12/2015 để triển khai;
đồng thời ban hành Hướng dẫn số 307/HD-UBND ngày
12/4/2016 thực hiện Nghị quyết số 119. Sau 5 năm triển khai, toàn
tỉnh đã thu hút được 106 bác sĩ ở cả 3 tuyến tỉnh (38 bác sĩ) -
huyện (63 bác sĩ) - xã (5 bác sĩ).

Theo ông, sự phát triển hạ tầng, dịch vụ y tế hiện sẵn sàng
ra sao nhằm đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp trên
địa bàn?

Hiện các cơ sở y tế trong tỉnh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và
con người đã cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của
người dân. Một số đơn vị tuyến huyện đã đầu tư mua sắm trang
thiết bị hiện đại và cử cán bộ tham gia đào tạo chuyển giao kỹ
thuật phục vụ cho việc khám, chẩn đoán và điều trị cho người
bệnh; nhiều kỹ thuật chuyên sâu, vượt tuyến đã được chuyển giao
về tuyến huyện. Đặc biệt Bệnh viện đa khoa tỉnh ngoài trang thiết
bị được đầu tư mua sắm, còn mạnh dạn phát triển xã hội hóa các
trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt khâu khám, chẩn đoán và
điều trị. Công tác đào tạo chuyên môn, đào tạo chuyển giao kỹ
thuật được quan tâm và thực hiện thường xuyên trong các đơn vị
y tế của tỉnh.
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ngànH y Tế Hòa BìnH

Nỗ lực vì sức khỏe người dân

Ngành Y tế Hòa Bình đã phối hợp
với các đơn vị tham mưu thu hút một
số dự án: Dự án Hỗ trợ trang thiết bị

y tế cho 8 bệnh viện đa khoa huyện và
Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu từ
nguồn ODA Nhật Bản; Dự án Tăng
cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số
tỉnh trọng điểm do Liên minh toàn cầu về
Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ;
Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ
và Đồng bằng Sông Hồng vay vốn
WB; Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải
bệnh viện, vay vốn WB… 



What do you think about achievements that Hoa Binh
health sector made in 2019?

In 2019, Hoa Binh Health sector continued to streamline
its organizational system, reducing from 49 to 29 non-business
units.

In addition to closely directing its subordinate units to well
execute targets and key tasks in 2019, the department
effectively prevented diseases, supervised and quickly
contained epidemics, and prevented dangerous epidemic
outbreaks. No one died of food poisoning in the province.

These results are the foundation for the sector to
successfully realize its objectives in 2020 and to fulfill, or even
outdo, targets stated in the Resolution of the 16th Provincial
Party Congress (2016-2020 term) such as patient bed to

resident ratio, doctor to resident ratio,
and health insurance.

Could you please tell us about the
achievements of Hoa Binh health
sector after five years of
implementing the policy attracting
doctors to local public health
facilities?

On July 3, 2015, the Hoa Binh
Provincial People’s Committee issued
Resolution 119/2015/NQ-HDND on
amendments and supplements to
Resolution 151/2010/NQ-HDND dated
July 21, 2010 on approval of the project
on university-level physician and
pharmacist training for grassroots
medical units. The committee also issued
Plan 125/KH-UBND dated December
25, 2015 for implementation of this
resolution and Directive 307/HD-UBND
dated April 12, 2016 on implementation

of Resolution 119. After five years, the province attracted 106
doctors at all three levels (38 at the provincial level, 63 doctors
at the district level and five at the commune level).

How is the infrastructure development and health
services ready to meet the needs of public and businesses
in the province?

Currently, infrastructure, equipment and personnel at
local health facilities basically meet public needs for
healthcare. Some district-level medical units bought modern
equipment and sent officials to attend training courses and
acquire technology for patient examination, diagnosis and
treatment. Many specialized techniques have been transferred

www.vccinews.com  29

Hoa BinH HealTH seCTor

Efforts for Public Health

F

Ông đánh giá sao về chất lượng, hiệu quả công tác cải
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh trên
địa bàn tỉnh?

Từ nhiều năm nay, các đơn vị trong khối khám chữa bệnh
tỉnh Hòa Bình đã áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng
bệnh viện do Bộ Y tế ban hành để đánh giá, xếp loại; đồng
thời, Sở Y tế cũng sử dụng bộ tiêu chí này là thước đo đánh giá
cuối năm cho các đơn vị. Các đơn vị khối khám chữa bệnh đã
tích cực cải tiến chất lượng mọi mặt để mỗi năm đạt được
mức cao hơn năm cũ. Đặc biệt khâu khám bệnh và đón tiếp

người bệnh được chú trọng cải tiến nhiều nhất: rút ngắn thời
gian chờ khám; làm thủ tục hồ sơ; tìm nơi xét nghiệm, chờ kết
quả... Các quy trình khám, chữa bệnh được xây dựng và cải
tiến thường xuyên trong quá trình thực hiện; quy trình "5S”
được triển khai tại các khoa, phòng. 

Những hoạt động trên đã giúp cho người bệnh tin tưởng hơn
vào đội ngũ cán bộ y tế cũng như các cơ sở khám, chữa bệnh trong
tỉnh, giảm người bệnh vượt tuyến, giảm đơn thư khiếu nại của
người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Trân trọng cảm ơn ông!

In 2019, Hoa Binh health sector further strived to build and develop a universal health network
and train human resources to meet healthcare needs of local people. People's physician, PhD
Tran Quang Khanh, Director of Hoa Binh Department of Health, offered an interview with
Vietnam Business Forum Magazine on this content. Song Uyen reports.



to district levels. Especially, Hoa Binh General Hospital boldly
invested and procured modern equipment through socialized
financing sources to better perform examination, diagnosis
and treatment. Professional training and technical transfer
training are maintained and regularly carried out at provincial
health units.

How do you assess the quality and effectiveness of
administrative procedure reform in medical examination
and treatment in the province?

For years, local medial units have applied hospital quality
evaluation criteria issued by the Ministry of Health to be
assessed and classified. At the same time, the Department of
Health has also used this set of criteria as a gauge for year-end
evaluation of local medical units. All medical units have
actively improved their quality in every aspect to get better
results year after year. Particularly, medical examination and
patient reception has been a focus for improvement:
shortening the waiting time for examination, streamlining
procedures and records, finding testing places and waiting for
test results. Medical examination and treatment procedures
are developed and improved regularly during the
implementation process. The 5S process is applied in all
departments and divisions.

These activities have raised patient trust in medical staff, as
well as medical examination and treatment facilities, and
reduced referrals to higher-level hospitals and complaints
from patients and their relatives.

Thank you very much!
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Hoa Binh Health Department
has collaborated with advisory
units to attract some projects like

a Japanese ODA-funded medical
equipment support project for eight
district general hospitals and Mai
Chau Regional General Hospital; the
Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)-funded
project for strengthening the capacity
of grassroots health systems in key
provinces; the World Bank (WB)-
funded Northern East and Red River
Delta regions health system support
project; and the WB-funded
hospital waste treatment
support project.

F

Được thành lập năm 2016, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh
Hòa Bình đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp
thiết thực vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của
tỉnh nhà. 

Theo chia sẻ của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình  Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Hòa Bình (Ban QLDA) – ông Nguyễn Ánh
Hồng, từ khi thành lập đến nay, Ban QLDA nhận được
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, lãnh đạo

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng sự hỗ trợ
tích cực của các sở, ban ngành liên quan. Thêm một thuận lợi nữa là
đội ngũ công chức, viên chức của Ban có trình độ chuyên môn, đã
qua nhiều năm thực hiện quản lý dự án và nội bộ đoàn kết tốt, luôn

phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đầu tư xây

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản
xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Nông thôn
mới của tỉnh, chính vì vậy ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban
QLDA luôn hoạt động động với tinh thần trách nhiệm cao nhất,
thực hiện tốt chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
NN&PTNT. Mặc dù nguồn vốn phân bổ đầu tư còn hạn chế song
với sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ - viên chức cũng
như sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp thẩm quyền nên hoạt động
của Ban QLDA đã đạt được kết quả rất khả quan.

Cụ thể, Ban đã triển khai nhiều  dự án lớn như kè bờ Sông Đà và
cứng hóa đê Đà Giang, Quỳnh Lâm thành phố Hòa Bình, dự án hồ
Cạn Thượng. huyện Cao Phong; dự án nạo vét sông Bôi thoát lũ
nhanh cho 3 huyện (Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi); xử lý cấp bách
kè chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông
Bôi, tỉnh Hòa Bình, dự án nước sinh hoạt xã Cao Thắng huyện
Lương Sơn …. 

Trong công tác thủy lợi, Ban cũng thực hiện nhiều dự án khác
nhau như dự án kênh tiêu; dự án đê bao, dự án trạm bơm, dự án
vùng nông nghiệp công nghệ cao; các dự án thủy lợi dẫn nước tưới
cho cây trồng, vật nuôi, cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp…n

BAN QUảN Lý Dự áN ĐầU TƯ XâY DựNg CáC CÔNg TRìNH NN&PTNT TỉNH HòA BìNH

Nỗ lực vượt khó - hoàn thành mục tiêu
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Nâng cao năng lực chuyên môn
BVĐK Hòa Bình là BVĐK hạng I trực thuộc Sở Y tế Hòa

Bình. Bệnh viện được xây dựng với quy mô 686 giường kế hoạch
(thực kê 1035 giường). Để đạt hiệu quả cao trong khám chữa
bệnh, BVĐK tỉnh đã lập kế hoạch chiến lược phát triển Bệnh
viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Trong đó về đào tạo
đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đến nay Bệnh viện đã có 3 tiến sĩ,
15 thạc sĩ, 23 bác sĩ chuyên khoa II, 62 bác sĩ chuyên khoa cấp I
và 76 bác sĩ đa khoa. Lộ trình đến năm 2020 sẽ có trên 60%
trưởng, phó khoa đạt trình độ chuyên khoa II hoặc tiến sĩ và đạt
trên 70% bác sĩ đạt trình độ sau đại học. Bệnh viện cũng chú
trọng đào tạo ngoại ngữ, tin học, chính trị, xây dựng đội ngũ cán
bộ thực hành tốt về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Năm
2018 - 2019, số lượng bệnh nhân chuyển tuyến trên giảm rõ rệt. 

Năm 2019, Bệnh viện tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
Khoa Khám bệnh, tổ chức triển khai quy trình khám bệnh một
chiều, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho người bệnh.
Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính
sách, trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện tốt; khám và
điều trị cho 953 lượt bệnh nhân nghèo, gần 2791 lượt đối tượng
chính sách và trên 4633 lượt trẻ em dưới 6 tuổi. Các khoa lâm
sàng tiếp nhận người bệnh, khám, chỉ định cấp cứu, điều trị
trong thời gian nhanh nhất. 

Nhiều dịch vụ về khám chữa bệnh chất lượng cao, ứng dụng
kỹ thuật tiên tiến mới được triển khai như: Gây mê thông khí
một phổi trong phẫu thuật lồng ngực, thông khí nhân tạo
phương thức thông khí giải phóng áp lực đường thở (APRV), lọc
máu cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng, thay huyết
tương trong hội chứng Guillain – Barre, nhược cơ, phẫu thuật đặt
đĩa đệm nhân tạo cột sống, phẫu thuật vi phẫu thần kinh, phẫu
thuật dày dính mang phổi qua nội soi, phẫu thuật nội soi khớp
vai, phẫu thuật nội soi vá nhĩ, sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn
của chụp cắt lớp vi tính (CT–Scanner). Triển khai thành công các
kỹ thuật chuyên khoa da liễu bằng laser, phẫu thuật xương gãy
hốc mắt. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, Bệnh viện đã khám cho
khoảng 66873 lượt người với tổng số lượt người điều trị gần
17838 lượt; công suất sử dụng giường bệnh đạt 95%; tổng số ca
phẫu thuật đạt 4531 ca, tăng 10% so với cùng kỳ.

Làm tốt công tác an sinh xã hội
Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn,

BVĐK tỉnh Hòa Bình cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh
xã hội nhất là đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Bệnh viện đã thành lập Tổ công tác xã hội năm 2015 thuộc
phòng Quản lý chất lượng nhằm hỗ trợ người bệnh, người nhà
người bệnh điều trị tại Bệnh viện đến từ các các xã nghèo, vùng
sâu, vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận nhanh các
dịch vụ y tế, hỗ trợ kinh tế, tâm lý. 

BệnH viện đa KHoa TỉnH Hòa BìnH

“Cánh chim đầu đàn”
của ngành y tế tỉnh nhà

Thực hiện Quyết định số 2151
ngày 4/5/2015 của Bộ Y tế về

“Đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của cán bộ y tế hướng

tới sự hài lòng của người bệnh”,
thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa

(BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã có
nhiều giải pháp cụ thể để xây

dựng hình ảnh đẹp, đem lại sự
hài lòng cho người bệnh, khẳng

định vai trò “cánh chim đầu đàn”
của ngành y tế tỉnh.

Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

F
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Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bệnh viện
tiếp tục tăng cường hiệu quả trong công tác tác khám, chữa
bệnh; cải tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp hướng
tới sự hài lòng của người bệnh; từng bước đưa vào hoạt động
tòa nhà Nội - Kiểm soát nhiễm khuẩn. Đây là một trong
những điểm nhấn nổi bật của Bệnh viện trong năm 2020. Từ
đây, nhiều chuyên khoa sâu được thành lập mới gồm Đơn
nguyên can thiệp tim mạch và triển khai các kỹ thuật can thiệp
tim mạch dưới hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật tim mạch
từ các chuyên gia tuyến Trung ương. Thành lập mới khoa Nội
tiêu hóa và triển khai các kỹ thuật nội soi tiêu hóa chẩn đoán,
can thiệp. Thành lập mới đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại
khoa; đẩy mạnh các dịch vụ giảm đau sau mổ; tiếp tục xây
dựng và phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu,
đặc biệt là các dịch vụ mời chuyên gia tuyến trên về khám,
điều trị tại BVĐK tỉnh. Củng cố và phát triển các kỹ thuật điều
trị đột quỵ, kích hoạt hệ thống báo động đỏ toàn bệnh viện
trong xử trí cấp cứu. Đây là những điều kiện tiên quyết, đánh
dấu bước đột phá mới trong sự phát triển của BVĐK tỉnh
hướng tới xây dựng BVĐK hoàn chỉnh, khẳng định vai trò là
“cánh chim đầu đàn” của ngành y tế tỉnh nhà.n

Improving professional capacity
Hoa Binh General Hospital is the first grade hospital

administered by the Hoa Binh Department of Health. It was
designed to have 686 beds but it installed 1,035 beds in practice.
To work well, the hospital launched a business development
strategy that aimed for patient satisfaction. In high-quality
personnel training, it now has three PhDs, 15 masters, 23 junior
specialists, 62 senior specialists and 76 general practitioners. By
end 2020, over 60% of department directors/deputy directors
will obtain the degree of senior specialist or doctorate, and over

70% of doctors will attain the postgraduate
degree. The hospital also focuses on
training in foreign languages, computer
skills, politics and professional ethics. In
2018-2019, there was a significant decline
in patient referrals.

In 2019, Hoa Binh General Hospital
continued to reform administrative
procedures at the Disease Examination
Department to reduce trouble for patients.
The hospital effectively examined and
treated diseases for the poor, policy
beneficiaries and children. Specifically, it
examined and treated diseases for 953 poor
patients, nearly 2,791 policy beneficiaries
and over 4,633 children. Clinical
departments received, examined and
treated patients in the shortest time.

Carrying out the Ministry of Health’s
Decision 2151 dated May 4, 2015 on
“Changing the service manner and attitude
of health workers for patient satisfaction,
Hoa Binh General Hospital has adopted
many solutions to build a beautiful image,
satisfy patients and affirm its leadership in
the local health sector.

Hoa BinH general HospiTal

Leader of Hoa Binh Health Sector
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Many high-quality medical examination and treatment services
and new advanced techniques have been applied in the hospital,
including one-lung anesthesia in thoracic surgery, airway pressure
release ventilation (APRV), continuous veno-venous hemofiltration
(CVVH) for patients with multiple organ dysfunction, plasma
exchange in Guillain - Barre syndrome, myasthenia gravis, spinal
implant surgery, micro-neurosurgery, laparoscopic pulmonary
adhesion surgery, arthroscopic surgery, endoscopic atrial defect closure
surgery, lung biopsy guided by CT-scanner, laser dermatological
treatment, and eye socket fracture surgery. In the first six months of
2019, the hospital conducted 66,873 examinations and treated 17,838
patients. The bed occupancy rate was 95%. 4,531 patients underwent
surgery, 10% more than the same period of 2018.

Doing good social security
In addition to well performing political and professional tasks, Hoa

Binh General Hospital always pays attention to social security,
especially in rural, remote and isolated areas. The hospital established a
Social Security Group 2015 under the Quality Control Department to

support patients and their family members coming from poor, remote
or isolated communes to quickly access medical services, economic
and psychological support.

To promote its achievements, the hospital will further improve
medical examination and treatment; improve the green - clean -
beautiful environment for patient satisfaction; and operate Internal
Medicine and Infection Control Building. This is one of its remarkable
projects in 2020. From this building, the hospital set up many new
specialist departments, including Cardiovascular Intervention Unit
where cardiovascular intervention techniques are performed under
instruction and handover from central experts; established the new
Department of Gastroenterology where endoscopic gastrointestinal
diagnosis and intervention techniques are performed; formed Active
External Resuscitation Unit to promote postoperative analgesia
services, develop on-demand medical examination and treatment
services; strengthened and developed stroke treatment techniques and
activated the hospital-wide red alert system in emergency service.
These are prerequisites for new development breakthroughs to build a
comprehensive general hospital and affirm its leadership in the health
sector of Hoa Binh province.n

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh Hòa Bình được thành lập trên cơ
sở hợp nhất Ban QLDA xây dựng cơ bản Sở Y tế,
Ban QLDA xây dựng cơ bản Sở Giáo dục và Ban
QLDA xây dựng cơ bản tỉnh (Quyết định
395/QĐ-UBND ngày 24/3/2017). Với đội ngũ cán
bộ viên chức có chuyên môn vững vàng, nhiều
kinh nghiệm, Ban đã luôn hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Qua hơn 2 năm đi vào hoạt động, Ban đã được
UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 7 dự án và nhận
ủy thác quản lý dự án cho một số chủ đầu tư, đồng
thời còn tham gia tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát
công trình. Ông Nguyễn Đình Dân - Phó giám
đốc Ban cho biết: Ban đã luôn đồng hành với các
sở ban, ngành đơn vị thi công tìm giải pháp tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc để các công trình triển
khai theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả các dự
án đầu tư. Ban cũng thực hiện tốt các chức năng
nhiệm vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động tư
vấn trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cũng như quản
lý tốt chất lượng công trình. Bên cạnh đó công tác
tư vấn quản lý dự án và ủy thác quản lý dự án,
giám sát kỹ thuật đều đạt được kết quả cao, điển
hình như các công trình: Trụ sở Văn phòng Đoàn
đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Trụ sở văn
phòng làm việc UBND tỉnh, Nhà khách Tỉnh ủy,
Trụ sở Chi Cục Thuế TP.Hòa Bình…n

Ban Qlda đTxd CáC Công TrìnH dân dụng 
và Công ngHiệp TỉnH Hòa BìnH

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Qua 2 năm thành lập, Ban Quản lý dự
án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD)

các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh Hòa Bình đã khẳng định
uy tín, năng lực làm chủ đầu tư hoặc
ủy quyền chủ đầu tư xây dựng và tư

vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu
tư khác, qua đó nâng cao hiệu lực quản
lý các dự án hạ tầng dân dụng và công

nghiệp trên địa bàn.



Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy được tái thành lập vào ngày
17/01/2017 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế dự
phòng, các trạm y tế xã - thị trấn trên địa bàn; đến tháng 1/2019 sáp
nhập thêm Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Lạc
Thủy. Đến nay, Trung tâm đã kiện toàn tổ chức và hoạt động ổn định
với 217 cán bộ, nhân viên, trong đó có 37 bác sĩ, 2 dược sĩ (1 đại học và
1 sau đại học); 2 kỹ sư, 5 kế toán có trình độ đại học, 142 y sĩ điều
dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và 29 cán bộ khác.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bác sĩ Nguyễn Văn Đang - Giám đốc Trung tâm cho biết: Những

năm qua, tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Trung tâm đã luôn nỗ
lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Cụ thể trong năm 2019, Trung tâm đã khám, điều trị cho 34.924 lượt,
trong đó 9.017 lượt điều trị nội trú (tổng số 56.807 ngày điều trị nội
trú, công suất sử dụng giường bệnh 112,6%) và 7.039 lượt ngoại trú.
Đặc biệt, việc triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi tại chỗ trong
năm đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn của đội
ngũ y, bác sĩ của Trung tâm.

Hàng năm, Trung tâm đều chủ động xây dựng và tích cực triển
khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thường xuyên cử cán bộ xuống
trực tiếp giám sát tại cơ sở nhằm phát hiện những ca bệnh mới phát
sinh, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo điều trị kịp thời không để dịch
bệnh lây lan. Trung tâm đã tổ chức chức tuyên truyền vận động nhân
dân làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, môi trường, an toàn thực
phẩm, đảm bảo sức khỏe và tổ chức trực dịch, báo dịch theo quy định.

Trung tâm cũng thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật
về y tế dự phòng, về khám chữa bệnh, kết hợp ứng dụng y học cổ
truyền trong phòng và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung
ứng đầy đủ thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe cộng đồng và đẩy mạnh
truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân. Cùng với việc tăng
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Trung Tâm y Tế Huyện lạC THủy

Vì sức khoẻ và sự hài lòng của 
người dân

POTENTIAL - HOA BINH PROVINCE

Thực hiện phương châm “Đổi
mới phong cách, thái độ phục vụ
của cán bộ y tế, hướng tới sự hài

lòng của người bệnh”, đội ngũ
cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế
huyện Lạc Thủy đã có nhiều nỗ

lực học tập, rèn luyện kỹ năng và
nâng cao tinh thần, thái độ phục

vụ, qua đó từng bước củng cố
niềm tin và sự hài lòng của người

dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đang , 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy



cường hướng dẫn về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế
thôn, bản, Trung tâm đã phối hợp triển khai tốt công tác dân số -
kế hoạch hóa gia đình; tham gia kiểm tra đầy đủ các hoạt động
hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng
đến sức khỏe nhân dân; làm tốt vị trí thường trực Ban chăm sóc
sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân.

Những năm qua, Trung tâm còn thực hiện tốt công tác
đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và quản lý kinh tế
y tế; thực hiện đầy đủ các nội dung cơ sở y tế Xanh - Sạch -
Đẹp; công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế được
thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ngoài ra, công tác bảo
vệ và chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm, nhất là tại các
vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn đều được chú ý, bố trí đầy
đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thường xuyên cử bác sĩ hỗ trợ
chuyên môn. Trong năm 2018 -2019 đã tham mưu tích cực
cho Sở Y tế Hòa Bình đầu tư xây dựng được 4 trạm y tế theo
đúng tiêu chuẩn tại các xã vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn
trong huyện.

Bước sang năm 2020, bên cạnh việc duy trì thực hiện tốt các
hoạt động thường quy, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chất lượng
bệnh viện duy trì hoạt động mọi mặt công tác y tế dự phòng và
chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ
sinh môi trường, an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe… Trung
tâm sẽ tập trung hoàn thành đưa vào hoạt động đề án khám chữa
bệnh theo yêu cầu, phấn đấu chất lượng bệnh viện đạt 3.2 trở lên
(năm 2019 là 3.08), hệ thống y học dự phòng 98/100 trở lên so với
năm 2019 là 96,8/100.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người

dân, Trung tâm đã quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc
biệt là cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động khám chữa
bệnh, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí của người dân. Nhờ
việc tích cực sắp xếp lại các đơn vị, tinh gọn bộ máy, giảm bớt đầu
mối, điều động nhân sự, Trung tâm đã đã tận dụng được tối đa
tài sản, cơ sở vật chất, chỉ đạo thông suốt và hỗ trợ tốt công tác
chuyên môn cũng như điều động nguồn lực cho nhiệm vụ đột
xuất nhanh gọn, kịp thời, hiệu quả.

Trung tâm đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới phong cách thái
độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người
bệnh. Hàng năm, Ban chỉ đạo đều lập kế hoạch triển khai các nội

dung có thời gian và người thực hiện cụ thể, đáp ứng đúng đủ các
nội dung theo quy định, bám sát tinh thần phục vụ: “Đến đón
tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”; thực hiện
đầy đủ quy định về trang phục của cán bộ trong cơ sở y tế theo
Thông tư 45/2015/TT-BYT, đồng thời thành lập tổ công tác xã
hội thuộc Khoa khám bệnh với nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn,
chỉ dẫn người bệnh.

Cùng với việc công bố số điện thoại đường dây nóng công
khai tại nhiều vị trí thuận lợi trong đơn vị, như: Đường dây nóng
của Bộ Y tế, Sở Y tế và của đơn vị, Trung tâm đã triển khai kênh
thu thập thông tin của người dân thông qua hòm thư góp ý theo
quy định. Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp
triển khai đề án “tiếp sức người bệnh” do các thầy thuốc và
người tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong bệnh
viện về cả vật chất lẫn tinh thần, phối hợp với địa phương tổ
chức ngày phát cơm tình thương, tủ quần áo tình thương. Toàn
bộ nhân viên từ cấp khoa phòng đến lãnh đạo đơn vị đều ký cam
kết thực hiện nội dung đổi mới phong cách phục vụ người bệnh
với Sở Y tế.

Trong thời gian qua, Trung tâm còn tạo mọi thuận lợi cho
cán bộ công chức, viên chức người lao động tham gia phát triển
bản thân, học tập nâng cao trình độ, ổn định vị trí công tác, sắp
xếp, bố trí đúng người đúng trình độ, đúng vị trí, giúp người lao
động yên tâm công tác, đạt hiệu quả cao trong hoạt động
chuyên môn.

Luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, Trung tâm đã triển
khai nhiều hoạt động, hưởng ứng đầy đủ các đợt phát động đóng
góp ủng hộ như: chăm sóc Người có công, Quỹ quốc phòng an
ninh; Quỹ phòng chống lụt bão: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo
trợ trẻ em; Quỹ xóa đói giảm nghèo; Quỹ vì người nghèo…, đồng
thời tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình nhân viên
lúc vui, buồn, bệnh hiểm nghèo. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Đang cho biết thêm: Trong quá trình hoạt
động, Trung tâm đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của Sở Y tế, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong huyện.
Tuy nhiên, Trung tâm cũng gặp phải một số khó khăn như: thiếu
đội ngũ cán bộ chuyên môn cao nên các bác sĩ còn phải kiêm
nhiệm nhiều chuyên khoa; cơ sở vật chất và một số trang thiết bị
máy móc được dự án trang bị nay đã xuống cấp, nguồn đầu tư để
sửa chữa, mua sắm mới không có… Song với tinh thần đoàn kết,
lòng yêu nghề, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ nỗ lực
không ngừng hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, tích cực phục
vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.n
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Được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của
Huyện ủy, HĐND - UBND, chỉ đạo trực
tiếp của Sở Y tế và các ban ngành liên
quan, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã
đoàn kết, phát huy nội lực, trí tuệ, tâm đức
của người thầy thuốc, vận dụng có hiệu
quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo
được niềm tin cho người bệnh cũng như
nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện
và các vùng phụ cận.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT - BYT
- BNV ngày 11/12/2015 của liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội
vụ, Bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế dự
phòng và các trạm y tế xã của huyện tiến hành sáp
nhập thành Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn. Sau 4

năm sáp nhập, Trung tâm Y tế Lạc Sơn đang ngày một hoàn
thiện công tác chăm sóc người bệnh. Trung tâm có quy mô 184
giường bệnh, phục vụ 184 lượt người bệnh điều trị nội trú mỗi
ngày, có thời điểm lên đến 200 lượt bệnh nhân/ngày. 

Năm 2019, Trung tâm đạt được những kết quả khả quan.
Trung tâm luôn tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp để
thực hiện những chỉ tiêu về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ
trẻ em như thực hiện nhiệm vụ giám sát hỗ trợ chuyên môn
kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuyên truyền vận
động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhờ
đó trong năm không có bệnh dịch nguy hiểm xảy ra trên địa
bàn. Duy trì hoạt động tiêm phòng tại các xã, thị trấn, bảo
đảm dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin, chú trọng chuyên
môn giám sát tiêm chủng an toàn, tiêm chủng đầy đủ 8 loại
vắc xin, không có trường hợp phản ứng sau tiêm xảy ra. Luôn
sẵn sàng nhân lực và cơ sở thuốc đảm bảo công tác phòng
chống dịch bệnh.

Trung tâm đã thiết lập được hệ thống quản lý chất lượng,
có kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; đã xây dựng được
phiếu tóm tắt thông tin điều trị cho một số bệnh thường gặp
tại một số khoa lâm sàng. Trung tâm đã xây dựng được hướng
chẩn đoán, điều trị và quy trình kỹ thuật của một số bệnh
thường gặp dựa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kho thuốc, vật
tư, hóa chất của Trung tâm được sắp xếp, bảo quản theo đúng
quy định. Bên cạnh đó, đảm bảo đủ giường bệnh cho bệnh
nhân đến khám và điều trị, không để bệnh nhân phải nằm
ghép; có buồng bệnh riêng cho bệnh nhân nam và nữ trên 13
tuổi tại tất cả các khoa.

Trung tâm thường xuyên lập đoàn kiểm tra, đôn đốc các
khoa, các phòng, các trạm y tế ở các xã nhằm nâng cao tinh
thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tác phong làm việc, văn
hóa giao tiếp, tránh hiện tượng tắc trách, vô trách nhiệm, gây
phiền hà cho người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân. Duy
trì đường dây nóng để tiếp thu những ý kiến đóng góp của
bệnh nhân, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm
trong quá trình phục vụ nhân dân. Trung tâm cũng tăng
cường giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật tại các
khoa, nhằm nâng cao công tác điều dưỡng để giảm thiểu các
tai biến y khoa, thường xuyên kiểm tra cách ghi chép hồ sơ
bệnh án, theo dõi chăm sóc người bệnh, qua đó khắc phục kịp
thời những thiếu sót, góp phần nâng cao chất lượng thăm
khám và điều trị. 

Để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, Trung
tâm không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
như máy siêu âm, chụp X-quang, máy nội soi… nâng cao trình
độ chuyên môn cho cán bộ, đào tạo và thu hút nhân tài, giúp
nhân dân yên tâm khi đến khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Ông Bùi Văn Vanh - Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ cái
tâm của người thầy thuốc, cùng tư duy của người lãnh đạo, sự
quyết tâm của toàn thể y bác sĩ, cán bộ công nhân viên, Trung
tâm luôn hoàn thành tốt các tiêu chí chuyên môn đề ra. Tăng
cường củng cố trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng điều
trị, khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế hiện có,
nâng cao y đức, thái độ phục vụ bệnh nhân trên tinh thần
"thầy thuốc như mẹ hiền" nhằm tạo niềm tin, hướng tới sự hài
lòng của người bệnh.n
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Supported and guided by the Party
Committee, the People's Council and the
People's Committee of Lac Son district,
directed by the Hoa Binh Department of
Health and related agencies, Lac Son
Medical Center unites and promotes
internal strength, intelligence and ethics
of physicians, effectively applies scientific
and technical advances, and builds
patient and public confidence in the
district and surrounding areas.

Carrying out Joint Circular 51/2015/TTLT-BYT-
BNV dated December 11, 2015 of the Ministry
of Health and the Ministry of Home Affairs,
district general hospital, preventive medicine
centers and communal clinics were merged

into Lac Son Medical Center. Four years after merging, the
center has increasingly improved patient care. The 184-bed
center serves 184 inpatients a day, and sometimes up to 200
patients a day.

In 2019, the center achieved positive results. It always
focused on directing and having many solutions to fulfill
mother and child healthcare targets like supervising and

providing technical support for reproductive healthcare,
informing people to raise awareness of disease
prevention to avoid dangerous epidemic outbreaks,
vaccinating local dwellers without any side-effect
reactions, and preparing human resources and medicines
for disease prevention.

The center established a quality management and
improvement system and issued treatment information
leaflets for some clinical departments. It developed a
diagnosis, treatment and technical process for some
common diseases based on the guidance of the Ministry of
Health. Its drugstores, materials and chemicals are arranged
and preserved in accordance with regulations. Besides, it
ensures enough beds for all patients to be examined and
treated, and separate facilities for men and women aged
above 13.

Lac Son Medical Center regularly inspects and urges its
subordinate units and grassroots clinics to improve the sense
of responsibility, service attitude, working manner,
communication culture and attentiveness while avoiding
harassment of patients and their relatives. The center runs a
telephone hotline to receive patients’ opinions to timely
overcome shortcomings in patient service. It also intensifies
supervision of technical procedures at all departments to
improve nursing work to minimize medical accidents,
regularly checks medical records and patient care to address
existing shortcomings to raise the quality of examination
and treatment.

To ensure medical examination and treatment service for
people, the center has constantly invested in modern facilities

and equipment such as ultrasound
machines, X-ray machines and
endoscopic machines, improved
professional qualifications for employees,
attracted and trained talents to provide
best medical care for local people.

Director Bui Van Vanh said, from
the perspective of a physician, the talent
of the leadership and the determination
of all employees, Lac Son Medical
Center always performs well its
professional criteria, upgrades
professional qualifications, improves
treatment quality, effectively uses
existing medical equipment, and
upholds medical ethics and service
attitude in order to build patient trust
and satisfaction.n
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Bằng sự chủ động, sáng tạo trong việc
thực hiện quản lý chuyên môn như: quản
lý, sử dụng tài chính; xây dựng bản đồ chi
trả tiền; triển khai quy trình chi trả tiền
dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua
hệ thống ngân hàng, kho bạc và các giao
dịch điện tử;... Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng (BV&PTR) tỉnh Hòa Bình đã thực
hiện tốt chính sách chi trả phí DVMTR,
góp phần tích cực vào sự phát triển của
ngành lâm nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Thạch Lam - Giám đốc Quỹ
BV&PTR tỉnh Hòa Bình cho biết: Theo quy
định của Chính phủ, các doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh, cá nhân hưởng lợi từ
DVMTR như nhà máy thủy điện, công ty

nước sạch, cơ sở du lịch sinh thái… phải trả phí DVMTR.
Nguồn thu này được dùng để chi trả cho các chủ rừng là tổ
chức, cá nhân, hộ gia đình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Quỹ BV&PTR Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số
2642 ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp
công lập được giao thực hiện những chính sách trên. 

giúp người dân gắn bó với rừng
Hòa Bình là tỉnh có diện tích rừng lớn, trên 347.000 ha đất

lâm nghiệp, trong đó có gần 98.000 ha nằm trong diện được
cung ứng DVMTR với 21.970 chủ rừng. Tỉnh có hai lưu vực
sông lớn là sông Đà và sông Mã gồm 9 nhà máy thủy điện; 2
doanh nghiệp cấp nước sinh hoạt, thuộc diện phải chi trả
DVMTR. 

Quỹ đã tích cực phối hợp với ngành Kiểm lâm, UBND các
xã thường xuyên kiểm tra, giám sát các diện tích cung ứng
DVMTR để kịp thời cập nhật biến động, đôn đốc việc nộp tiền
của bên sử dụng DVMTR nên việc thu nộp luôn đạt hiệu quả
cao. Năm 2019, tổng nguồn thu DVMTR đạt trên 30,1 tỷ đồng,
trong đó: Quỹ Trung ương điều phối 21,3 tỷ đồng, thu nội tỉnh
đạt trên 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được
giao, Quỹ đã tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng, chính
quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác chi trả tiền
DVMTR cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình. Đến tháng
7/2019, Quỹ đã thực hiện chi trả cho toàn bộ các đối tượng
cung ứng DVMTR với kinh phí 23,4 tỷ đồng, trong đó 60% chi
trả thông qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, 30% qua giao dịch điện tử Vietelpay, 10% qua Kho
bạc và thanh toán trực tiếp tiền mặt (đối với một số hộ chưa
mở được tài khoản).

Trong quá trình hoạt động, Quỹ BV&PTR Hòa Bình đã
kết hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, chủ
rừng và người dân địa phương về công tác quản lý, bảo vệ
rừng. Đồng thời, Quỹ còn thực hiện rà soát đối tượng sử dụng
DVMTR làm cơ sở theo dõi, giám sát và thu tiền sử dụng dịch
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vụ. Qua 8 năm triển khai, chính sách chi trả DVMTR đã có tác
động tích cực đối với đời sống người dân; nhận thức của các
chủ rừng được nâng lên, công tác bảo vệ rừng được tăng
cường và đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, những nơi
chưa có nguồn thu từ rừng phần nào được cải thiện.

Theo ông Nguyễn Thạch Lam, việc chi trả DVMTR tại địa
phương đã thúc đẩy quản lý, phát triển rừng bền vững, bảo vệ
hiệu quả môi trường sinh thái, chống lũ ống, lũ quét, đồng thời
góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân. Song công tác chi
trả DVMTR ở Hòa Bình còn gặp một số khó khăn, nhất là đối
với việc chi trả cho các hộ dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Trong khi nhiều diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý chưa
được giao hoặc khoán thì hiện trạng sử dụng đất của các hộ
dân trong vùng chi trả DVMTR còn sai khác so với bản đồ
giao đất của cơ quan tài nguyên và bản đồ kiểm kê gây khó
khăn trong việc xác định chủ rừng.

Đổi mới chi trả DVmTR
Trong những năm qua, Quỹ đã có nhiều đổi mới trong việc

quản lý chi trả DVMTR, nổi bật là việc triển khai xây dựng bản
đồ chi trả DVMTR và thực hiện trả DVMTR không dùng tiền
mặt qua hệ thống ngân hàng và các giao dịch điện tử.

Ông Nguyễn Thạch Lam cho biết thêm: Cho đến nay, tỉnh
Hoà Bình là một trong những địa phương đi đầu cả nước đã
triển khai thành công việc xây dựng bản đồ chi trả DVMTR từ
tháng 6/2019. Để có cơ sở chi trả tiền DVMTR, hàng năm, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thành lập đoàn
nghiệm thu số lượng, chất lượng rừng tham gia cung ứng
DVMTR trên toàn tỉnh để xác định diện tích rừng được hưởng
tiền DVMTR. Song bản đồ các lưu vực được sử dụng trước đây
lại chưa được gắn với cơ sở dữ liệu kèm theo, đồng thời chưa
tích hợp một cách đồng bộ các thông tin về hiện trạng tài
nguyên rừng và chủ rừng. Việc xây dựng bản đồ chi trả
DVMTR trên địa bàn tỉnh sẽ thay thế hoàn toàn phương pháp
tiếp cận công tác nghiệm thu diện tích rừng theo phương pháp
truyền thống. Các chủ rừng là tổ chức trên cơ sở chồng xếp
bản đồ kiểm kê rừng, bản đồ theo dõi diễn biến rừng với bản

đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực. Đồng thời,
bản đồ cũng thiết lập hồ sơ quản lý rừng tham gia cung ứng
DVMTR và xây dựng cơ sở dữ liệu đến từng lô rừng, gắn với
chủ quản lý rừng trong chi trả DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh.
Việc xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên địa bàn giúp tăng
cường hiệu quả hoạt động của Quỹ, bảo đảm việc chi trả đúng
đối tượng, đúng diện tích, công khai, minh bạch.

Những năm gần đây, Quỹ còn đẩy mạnh thực hiện hình
thức chi trả tiền DVMTR qua tài khoản thay hình thức thanh
toán tiền mặt vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm các
thủ tục hành chính, thời gian, chi phí đi lại và rủi ro trong chi
trả tiền DVMTR cho cả bên chi trả và bên nhận tiền. Ðể người
dân hiểu những tiện ích đó, Quỹ đã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động các chủ rừng trên địa bàn thực hiện hình thức
thanh toán chi trả tiền DVMTR qua tài khoản, thanh toán điện
tử. Quỹ đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND các huyện,
thị xã chỉ đạo hạt kiểm lâm, các xã, phường, thị trấn phối hợp
với phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến chính
sách chi trả DVMTR, hướng dẫn mở tài khoản. Ðến tháng
6/2019, trên địa bàn tỉnh đã mở 1.215 tài khoản chi tiền
DVMTR cho các chủ rừng. Trong quá trình thực hiện chi trả
tiền DVMTR qua tài khoản, thanh toán điện tử có nhiều thuận
lợi, nhất là giảm các thủ tục hành chính, thời gian, chi phí đi lại
và rủi ro cho cả hai bên. 

Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tăng cường hoàn thiện tổ chức
hoạt động; tăng cường phối hợp giữa các ngành, tiếp tục
nghiên cứu chính sách và thông qua thực tiễn triển khai địa
phương để phát hiện những tồn tại, bất cập từ phía chính sách,
kịp thời phản ánh kiến nghị với Trung ương sớm sửa đổi, bổ
sung, hướng dẫn cho phù hợp. Tổ chức tập huấn, nâng cao
năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ chi trả DVMTR; đồng thời
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính
sách chi trả DVMTR; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách chi
trả DVMTR sâu rộng đến người dân để người dân hiểu được
quyền lợi, trách nhiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn tiền chi
trả DVMTR, đảm bảo công khai, minh bạch.n
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Sau 3 năm thành lập, đến nay đã hoàn thiện khung
pháp lý hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa
Bình; xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ,
chức năng nhiệm vụ của cơ quan điều hành, quy
chế tuyển dụng, các quy chế quy trình cho các hoạt

động nghiệp vụ như: quy chế cho vay, quy chế thẩm định,
quy chế đảm bảo tiền vay, quy chế xử lý rủi ro, quy chế đầu
tư trực tiếp, quy chế ủy thác và nhận ủy thác. Vốn điều lệ
của Quỹ đầu tư là 100 tỷ đồng. Đến nay số khách hàng đã
tiếp cận được vốn vay là 6 khách hàng; số vốn cho vay theo
hợp đồng tín dụng đã ký là 65,4 tỷ đồng, đã giải ngân 53,2 tỷ
đồng; số nợ gốc đã thu là 6 tỷ đồng. Dư nợ đến thời điểm
hiện tại là 47,2 tỷ đồng; không phát sinh nợ quá hạn và lãi
treo. Bên cạnh đó, Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình còn
nhận ủy thác 2 quỹ: Quỹ bảo lãnh tín dụng, Quỹ phát triển
đất. Trong đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng có vốn điều lệ là 31 tỷ
đồng; đã phát hành 100 chứng thư bảo lãnh với giá trị chứng
thư bảo lãnh là 42 tỷ đồng; số dư bảo lãnh đến thời điểm
hiện tại là 10 tỷ đồng và không phát sinh trả nợ thay. Quỹ
phát triển đất có vốn điều lệ là 32 tỷ đồng; đã ứng vốn cho 3
dự án với số dư vốn ứng là 29 tỷ đồng.

Thời gian qua, Hội đồng quản lý và Ban Giám đốc Quỹ
đã bám sát chủ trương của tỉnh, đưa ra nhiều giải pháp
trọng tâm. Ưu tiên vốn vay đối với các dự án đang gặp khó
khăn để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ với mức
lãi suất đã được UBND tỉnh phê duyệt thường thấp hơn so
với các ngân hàng thương mại khác. Do đó các đơn vị đủ
điều kiện theo quy định đặc biệt là các tổ chức, doanh
nghiệp (không áp dụng khách hàng cá nhân) đều có thể tiếp
cận vốn với lãi suất hợp lý. Đồng thời, Quỹ Đầu tư Phát
triển Hòa Bình chú trọng các quy chế, hồ sơ thủ tục minh
bạch, quy trình rõ ràng, tinh gọn để tạo điều kiện cho khách
hàng tiếp cận nguồn vốn của Quỹ dễ dàng.

Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình còn thường xuyên
kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đơn vị đảm bảo hiệu
quả, đúng mục đích; thực hiện thẩm định các hồ sơ vay
vốn cẩn trọng, theo đúng quy định nhằm bảo toàn và phát
triển nguồn vốn nhưng vẫn bảo đảm điều kiện để các đơn
vị tiềm năng được tiếp cận. Bám sát danh mục các lĩnh
vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát
triển địa phương.

Quỹ còn thực hiện tiếp nhận vốn ngân sách, vốn ủy thác
để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT - XH của tỉnh Hòa
Bình khi UBND tỉnh có chủ trương; tìm kiếm các dự án đầu
tư có tiềm năng để trình Hội đồng quản lý Quỹ ra quyết
định đầu tư. Quỹ tăng cường chỉ đạo phòng nghiệp vụ tìm
hiểu, nghiên cứu các lĩnh vực nằm trong danh mục đơn vị
được phép cho vay đầu tư, từ đó nghiên cứu vận dụng các cơ
chế chính sách, thủ tục để tập trung đẩy mạnh đầu tư khai
thác các dự án trên địa bàn tỉnh. Thông qua hỗ trợ từ Quỹ
mà nhiều dự án đã đi vào hoạt động, không chỉ đem lại lợi
ích kinh tế cho Quỹ mà còn góp phần phát triển KT – XH.
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Phát huy hiệu quả nguồn vốn 
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Với vai trò là một tổ chức tài
chính của tỉnh, thực hiện chức
năng đầu tư phát triển và đầu

tư tài chính, qua 3 năm hoạt động
Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa Bình
đã hoàn thành tốt chức năng,
nhiệm vụ của mình, phát huy hiệu
quả nguồn vốn, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội
(KT – XH) địa phương.

Ông Phạm Văn Giầu, 
Giám đốc Quỹ Đầu tư 

phát triển Hòa Bình



As a financial institution of Hoa Binh
province assigned to carry out
development investment and financial
investment, after three years of operation,
Hoa Binh Development Investment Fund
has successfully fulfilled its functions and
tasks of promoting capital efficiency and
boosting local socioeconomic
development.

After three years of operation, the legal framework
of Hoa Binh Development Investment Fund was
completed with the Charter Fund, working
functions and tasks, recruitment regulation and
working processes like lending regulations,

appraisal regulations, loan security regulations, risk
management regulations, direct investment regulations, trust
and trustee regulations. The fund’s registered capital is
VND100 billion (US$4.4 million). To date, six customers had
access to its loans worth VND65.4 billion, of which VND53.2
billion has been disbursed. The fund already collected VND6
billion of principal and the outstanding loan is VND47.2
billion. It has no overdue debt and suspended interest. Besides,
Hoa Binh Development Investment Fund also entrusted two
funds: Credit Guarantee Fund and Land Development Fund.
The former, with a registered capital of VND31 billion, issued
100 guarantee certificates for VND42 billion. Its outstanding
guarantee balance is VND10 billion and no overdue debt is
recorded. The latter, with a registered capital of VND32 billion,
advanced VND29 billion for three projects.

In the past time, the Board of Directors and the Board of
Executives have closely followed the province’s policies and
introduced many important solutions. The fund gives priority
to lend troubled projects to ensure that projects are carried out
on schedule. The interest rates approved by the Provincial

People’s Committee are often lower than those offered by
commercial banks. Therefore, all eligible units (not individual
customers) can access capital with reasonable interest rates. At
the same time, Hoa Binh Development Investment Fund
attaches importance to transparent regulations, documents and
procedures to ensure customers have easy access to its capital.

The fund also regularly checks the use of borrowers’ loans
to ensure efficiency and right purposes; carefully appraises
loan documents under the law to preserve and develop capital
and ensures conditions for capable units to access loans. It also
keeps track of local priorities for socioeconomic infrastructure
investment.

Hoa Binh Development Investment Fund also receives
State finance and entrusted capital to invest in socioeconomic
infrastructure development in Hoa Binh province when it is
approved by the Provincial People’s Committee. It also seeks
potential investment projects and submit them to the Board of
Directors for decision. It directs professional divisions to
research projects in the fields it is licensed to provide loans.
Helped by the fund, many projects have been put into
operation, thus not only bringing economic interests to the
fund, but also facilitating socioeconomic development.

Director Pham Van Giau said, the fund’s employees must
always understand their responsibility, improve their
professional skills, absorb information and update financial
regulations, reduce costs, build up and strengthen the fund
brand and reputation. The fund does not work for profit while
it has to balance revenue and expenditure, preserve and
develop capital. This is both a task and a major challenge for
Hoa Binh Development Investment Fund. Based on local
reality, the biggest difficulty of the fund is its limited capital in
the context of huge financial demand from local investment
projects.

To enhance capital efficiency and investment cooperation,
in the coming time, the Investment Development Fund and
the Credit Guarantee Fund will step up communications on
its operation; press customers to strictly implement credit
guarantee contracts and related commitments; and intensify
appraisal of important projects and strictly prepare valuation
documents for borrowing projects.n
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Hoa BinH developmenT invesTmenT Fund

Effectively Using Capital

Theo Giám đốc Phạm Văn Giầu, bên cạnh các quy chế ban
hành thì mỗi cán bộ nhân viên, người lao động phải luôn ý
thức rõ trách nhiệm của mình, nâng cao nghiệp vụ trong công
tác chuyên môn, nhất là nắm bắt các thông tin, cập nhật kịp
thời các quy định tài chính; đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi
phí, góp phần xây dựng, củng cố thương hiệu, uy tín của Quỹ.
Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận trong khi phải tự cân
đối thu chi, phải bảo toàn và phát triển vốn, đây vừa là nhiệm
vụ vừa là thách thức lớn đối với Quỹ Đầu tư Phát triển Hòa
Bình. Từ thực tiễn địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là

nguồn vốn của Quỹ còn hạn chế, trong khi nhu cầu vốn đầu
tư trực tiếp vào các dự án và nhu cầu vay vốn của các đơn vị
rất lớn.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, tăng cường khả năng
hợp tác đầu tư, thời gian tới, Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh
tín dụng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá
hoạt động. Tiếp tục đôn đốc khách hàng thực hiện nghiêm các
hợp đồng cấp bảo lãnh tín dụng và các cam kết có liên quan;
tăng cường thẩm định dự án quan trọng và thực hiện nghiêm
túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay thẩm định dự án.n



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2020, tỷ lệ dân nông thôn
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Phấn đấu
hoàn thành chỉ tiêu quan trọng này, Trung tâm đã chú trọng
triển khai nhiều chương trình, dự án, huy động nguồn lực đầu
tư cho lĩnh vực cung cấp nước sạch và VSmTNT như thế nào?

Trong những năm qua, UBND tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng
đến lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn, chương trình nước sạch và
VSMTNT được đầu tư từ nhiều nguồn vốn (Chương trình MTQG
xây dựng Nông thôn mới, Chương trình MTQG nước sạch và
VSMTNT, Dự án giảm nghèo, Chương trình 135, Dự án ổn định
dân cư và phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân lòng hồ Hòa
Bình, Childfund, dự án WB, Dự án ADB, ngân hàng chính sách) xây
dựng các công trình nước sạch tập trung và bể chứa nước sạch,
giếng đào, giếng khoan cho các hộ dân trên toàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có trên 303 công trình cấp
nước tập trung được xây dựng từ nhiều nguồn vốn, trong đó 22
công trình hoạt động bền vững, 66 công trình hoạt động trung bình,
95 công trình hoạt động kém hiệu quả. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng
nước hợp vệ sinh là 93,2%; tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ
sinh là 82,5%.

Các công trình sau khi thi công xong chủ yếu bàn giao lại cho
các đơn vị hưởng lợi tự quản lý, khai thác và sử dụng. Đa số các
địa phương chưa thành lập được tổ quản lý vận hành, chưa xây
dựng quy chế quản lý và chưa có phương án thu tiền sử dụng
nước, do vậy các công trình không thường xuyên được bảo
dưỡng định kỳ. Năng lực kỹ thuật viên chuyên môn không đều,
công tác đào tạo tăng cường nhân lực chưa được quan tâm đầy
đủ, trang thiết bị phục vụ sửa chữa hệ thống cấp nước nông thôn
ở đại đa số các trạm là thô sơ.

Mặt khác, do sự phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các công
trình, đường giao thông nông thôn khiến sự cố vỡ đường ống xảy ra
ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Việc bảo
quản nước sạch của các hộ dân nông thôn chưa được chú trọng, sự
thiếu ý thức của một bộ phận người dân làm cho nguồn nước ngầm,
nước mặt bị ô nhiễm.

Chính vì vậy, cùng với nỗ lực đầu tư các công trình cấp nước
sạch, đưa nước sạch đến từng hộ gia đình thì vấn đề xây dựng các
công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn cũng được
Trung tâm quan tâm triển khai. Nhờ vậy, tình hình VSMTNT trên
địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cảnh quan và môi
trường nông thôn được cải thiện đáng kể, người dân hết sức phấn
khởi. Đây là sự khích lệ to lớn để thời gian tới Trung tâm tiếp tục
đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước
theo hướng hiện đại, bền vững. Tất cả những nỗ lực này đều nhằm
hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả các công trình cấp nước sinh
hoạt, nâng cao chất lượng nước cung cấp, đảm bảo sức khỏe cũng
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Trung Tâm nướC sạCH và vệ sinH môi Trường nông THôn
TỉnH Hòa BìnH 

Tích cực góp phần xây dựng 
Nông thôn mới
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Xác định nước sạch và vệ sinh
môi trường là một chỉ tiêu quan
trọng trong bộ tiêu chí đánh giá
Chương trình mục tiêu quốc gia

(MTQG) xây dựng Nông thôn
mới, Trung tâm Nước sạch và

Vệ sinh môi trường nông thôn
(VSMTNT) tỉnh Hòa Bình luôn
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao, cung cấp
nguồn nước sạch góp phần cải
thiện đời sống người dân nông

thôn. Tạp chí Vietnam Business
Forum đã có cuộc phỏng vấn

ông Đặng Trung Thành, Giám
đốc Trung tâm Nước sạch và

VSMTNT tỉnh Hòa Bình. 
Duy Bình thực hiện.



như nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho người
dân ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh.

Công tác tập huấn nâng cao năng lực vận hành bảo
dưỡng công trình, kiểm soát chất lượng nước cho các
cộng đồng dân cư hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt
để quản lý, vận hành công trình hiệu quả đã được Trung
tâm thực hiện ra sao?

Trung tâm cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản
lý, vận hành và bảo dưỡng công trình; tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch tiết
kiệm, đúng mục đích, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn
mạng lưới đường ống để phát hiện những sai sót, sự cố hư
hỏng, kịp thời sửa chữa, khắc phục, chống thất thoát nước,
đảm bảo cung cấp đủ nước sử dụng.

Về công tác tập huấn, hàng năm bằng nguồn vốn Chương
trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm đã phối
hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các
huyện, UBND các xã mở các lớp tập huấn tuyên truyền cho
người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực
nông thôn, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã
hội địa phương và hoàn thành tiêu chí về nước sạch, môi
trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020. Cụ thể năm 2018, Trung tâm đã mở 23 lớp
tập huấn về quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải cho
344 học viên tại các xóm, xã trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, mở
33 lớp tập huấn về Bộ chỉ số theo dõi đánh giá về nước sạch và
VSMTNT cho hơn 500 học viên các xã, xóm, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm soát chất lượng nước cho các cộng đồng
dân cư hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt đã được
Trung tâm triển khai thực hiện theo đúng Thông tư
50/2015/TT - BYT quy định về việc kiểm tra vệ sinh, chất
lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và Thông tư số
41/2018/TT - BYT ngày 14/12/2018 quy định về việc kiểm

tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích
sinh hoạt. Hàng quý, báo cáo cho Trung tâm y tế dự phòng
hoặc Trung tâm y tế huyện thực hiện chức năng y tế dự
phòng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi
cơ sở cung cấp nước sạch đặt trụ sở.

Ông có đề xuất gì với các cấp chính quyền để các dự
án nước sạch nông thôn hoạt động hiệu quả hơn nữa?

Với những khó khăn và thuận lợi đã nêu trên, Trung tâm
Nước sạch và VSMTNT có một số đề xuất như sau:

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải chú trọng
quan tâm đến việc quản lý vận hành, khai thác công trình.
Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nông thôn
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước, phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị thi công, xây dựng công trình trên địa bàn quản
lý hạn chế các sự cố đường ống làm ảnh hưởng đến chất
lượng nước.

Hai là: Bố trí các nguồn vốn, tài trợ các nguồn vốn để
nâng cấp sửa chữa lại các công trình bị hư hỏng, mở rộng cấp
nước cho các công trình đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
cấp nước sạch nông thôn đáp ứng tiêu chí 17.1 trong quá
trình xây dựng Nông thôn mới.

Ba là: Tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực cho cán bộ,
công nhân quản lý, vận hành thông qua các lớp tập huấn, các
hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Bốn là: Tiếp tục hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu các hình thức
quản lý, vận hành công trình theo hướng chuyển đổi từ mô
hình không hiệu quả sang mô hình quản lý hiệu quả.

Năm là: Bố trí vốn sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới
hàng năm giao cho các Trung tâm nước sạch và VSMTNT
nhằm sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch và VSMTNT
sau đầu tư, đặc biệt đối với các xã chuẩn bị về đích Nông
thôn mới, các xã chuẩn bị đạt chuẩn xã Nông thôn mới để
công trình được quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả,
bền vững hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!
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As clean water and environmental
sanitation is defined as an important
indicator of evaluation criteria of the
National Target Program for New
Countryside Construction, Hoa Binh
Rural Water Supply and Environmental
Sanitation Center always strives to fulfill

its assigned tasks of supplying clean water
and improving rural people’s livelihoods.
Vietnam Business Forum Magazine has an
interview with Mr. Dang Trung Thanh,
Director of Hoa Binh Rural Water Supply
and Environmental Sanitation Center.
Duy Binh reports.

Hoa BinH rural WaTer supply and environmenTal
saniTaTion CenTer

Active in New Countryside
Construction
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The Resolution of the 16th Provincial Party
Congress (2015-2020 term) set the target that 95%
of rural residents use clean hygenic water by 2020.
To realize this important indicator, how has the
center focused on carrying out programs and
projects, and mobilized investment resources for
clean water supply and environmental sanitation?

In recent years, the Hoa Binh Provincial People's
Committee has always paid attention to rural clean
water supply and environmental sanitation programs
funded by various sources (e.g. the National Target
Program for New Countryside Construction, the
National Target Program for Clean Water and
Environmental Sanitation, Poverty Reduction Project,
Program 135, the Project for Residential Stabilization
and Socioeconomic Development for People Relocated
from Hoa Binh Lake, Childfund, WB Projects, ADB
Projects, Vietnam Bank for Social Policies) to build
centralized clean water facilities, tanks and wells for
households throughout the province.

Currently, Hoa Binh province has 303 concentrated
water supply works built with many sources of capital,
including 22 sustainable works, 66 average works, and
95 underperforming works. 93.2% of rural people have
access to clean water and 82.5% of poor people use clean
water.

After being completed, water works were handed
over to operators. Most localities lack operators, lack
management regulations and lack water charge
collection plans. So, they are not regularly maintained.
Professional capabilities of technicians are not strong,
while personnel training lacks proper care and
equipment for repairing the rural water supply system is
rudimentary.

On the other hand, technical infrastructure
development and road construction have caused more
pipe breakages that affect water quality. Clean water
preservation in rural households has not been paid
much attention. Groundwater and surface water get
polluted due to low knowledge of some people.

Therefore, in addition to its efforts to invest in clean
water supply systems, bring clean water to each
household, Hoa Binh Rural Water Supply and
Environmental Sanitation Center pays attention to
building rural environmental protection works. As a
result, rural environmental sanitation in the province
has achieved positive progress, rural landscape and
environment have been significantly improved. This has
greatly stimulated the center to further invest in water
supply construction, upgrading and expansion towards
modernity and sustainability. All these efforts have
helped the center improve the efficiency of domestic
water supply facilities, raise the quality of water supply,
ensure health and enhance the quality of life and social
security for all people in rural areas and minorities in
the province.

How has the center trained capacity building,
maintenance and operation, water quality control
for consumers? 

Hoa Binh Rural Water Supply and Environmental
Sanitation Center has also worked together with other
agencies to effectively manage, operate and maintain;
increasingly informed and mobilized people to use clean
water economically, rightly; conducted a thorough
inspection of the pipeline network to detect errors and
breakdowns for prompt repair, prevent water loss, and
ensure adequate supply of water.

On training, using the fund from the National Target
Program on New Countryside Construction, Hoa Binh
Rural Water Supply and Environmental Sanitation
Center annually collaborates with the District
Departments of Agriculture and Rural Development and
the Communal People's Committees to open
communication training courses for people to raise
public awareness in rural areas, facilitate local
socioeconomic development, and fulfill clean water and
environment criteria in the National New Rural
Commune Criteria in 2016-2020. Specifically, in 2018,
the center opened 23 training courses on waste
management and collection for 344 trainees in rural areas
in the province. In 2019, it opened 33 training courses on
indicators of monitoring and assessing clean water and
sanitation for more than 500 trainees in the province.

The center’s water control was carried out in
accordance with Circular 50/2015/TT-BYT on hygiene
and quality inspection of drinking water and daily-life
water and Circular 41/2018/TT-BYT dated December 14,
2018 on water quality inspection and supervision. Every
quarter, the center sends reports to the Preventive
Medicine Center or the District Health Center responsible
for preventive medicine and to competent agencies.

What do you like to recommend to authorities
for rural water projects to work more effectively?

Given the above difficulties and advantages, Hoa
Binh Rural Water Supply and Environmental Sanitation
Center has some proposals as follows:

First, the Party Committee and authorities at all
levels must seriously manage and operate water supply;
actively foster communications in rural areas to raise
public awareness of water environment protection;
closely coordinate with local construction units to better
manage pipelines to ensure water quality.

Second, authorities must arrange funds for
upgrading and repairing damaged works and expanding
water supply works to meet new countryside
construction criteria.

Third, strengthening support, building capacity of
management and operation employees through training
courses and technical assistance activities.

Fourth, further supporting construction
management and operation restructuring to adapt more
effective models.

Last, allocating non-business capital for the
construction of new rural areas annually to water supply
and sanitation centers to repair and upgrade clean water
and sanitation facilities for more effective and
sustainable operation and management.

Thank you very much!
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Nhờ sự năng động, sáng tạo và chỉ đạo sát
sao phù hợp với từng giai đoạn công việc của
Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường cùng
với sự nỗ lực đoàn kết của tập thể cán bộ,
giáo viên, công nhân viên Nhà trường,
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa
Bình đã đạt được những kết quả quan trọng,
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực trong và ngoài tỉnh.

Chú trọng đến chất lượng đào tạo

Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, đào tạo
nguồn lực con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng trí thức
có đủ phẩm chất và tài năng bắt kịp trình độ phát triển của thế
giới là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn. Do vậy, từ ngày thành lập
đến nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình không
ngừng phấn đấu thực hiện phương châm: lấy chất lượng đào tạo
làm mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng; bất vụ lợi cá
nhân; phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của sinh viên; kết
hợp lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu của đất nước, cộng
đồng xã hội và sự tiến bộ của thế giới; chương trình đào tạo chú
trọng “cơ bản, hiện đại, Việt Nam”. Nhà trường xác định trong
xu thế hội nhập kinh tế thế giới, chiến lược là yếu tố quyết định
sự thành công. Trên cơ sở đó đánh giá những mặt được và chưa
được, đưa ra những ý kiến đề xuất cải tiến ngày càng hoàn thiện
hơn để có thể vững vàng bước vào hội nhập.

Tiến sĩ Trương Tuấn Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn
mạnh: “Những năm qua, Nhà trường đã tập trung vào việc nâng
cao chất lượng đào tạo và từng bước mở rộng quy mô đào tạo.
Nhà trường tự hào vì đã đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có
chất lượng cho tỉnh nhà; mang đến cho thanh niên trong vùng
cơ hội được học tập, rèn luyện cơ bản, thiết thực và kỹ năng nghề
vững vàng; sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh
doanh bằng sự tự tin, sáng tạo, tạo lập giá trị cho bản thân với
tinh thần làm chủ, góp phần vào việc phát triển bền vững. Trong
đó, nhiều người đã có sự nghiệp thành đạt trong xã hội, góp phần
vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, nhân tài, thực hiện thành công
chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước”.

Tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực
Nhà trường được thành lập trong bối cảnh hội nhập, các

chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục được chú trọng khuyến
khích. Nhằm hướng tới đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận trình độ tiên
tiến của khu vực đồng thời ý thức sâu sắc về vai trò cung cấp
nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Hòa Bình và các tỉnh lân cận,
Nhà trường luôn tích cực trong công tác nâng cao chất lượng
“Dạy và học”, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp
dạy học. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng mềm
dẻo, liên thông, đảm bảo nâng cao kỹ năng thực hành về công
nghệ cũng như về sư phạm, từng bước nghiên cứu nhằm chuẩn
bị các điều kiện cần và đủ cho việc xây dựng cũng như thực hiện
chương trình đào tạo. Cùng với việc tăng cường biên soạn
chương trình, giáo trình, Nhà trường còn vận dụng các phương
pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng độc lập, sáng tạo của
sinh viên. 

Từ phương châm: “Chất lượng người thầy quyết định chất
lượng đào tạo”, Nhà trường đã chú trọng đến chính sách ưu đãi,
thu hút nhân tài. Để có đội ngũ tri thức tốt, nguồn nhân lực có
trình độ chuyên môn cao, tiếng Anh giỏi, tin học thành thạo, có
thể làm việc với bạn bè quốc tế, Nhà trường có chính sách
khuyến khích giảng viên đi học nâng cao trình độ, chuyên môn,
ngoại ngữ. 

Những thành tích xuất sắc đạt được đã mở ra nhiều cơ hội
mới cho thầy và trò Nhà trường nhưng thách thức cũng vô cùng
lớn. Bởi vậy, trên những chặng đường tiếp theo, tập thể cán bộ,
giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình quyết
tâm phấn đấu hơn nữa để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch
được giao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để nơi
đây thực sự trở thành cái nôi “ươm mầm tri thức”. Các sinh viên
được trau dồi kiến thức, tay nghề và rèn luyện tư duy sáng tạo, ý
chí lớn lao để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trong
thời gian tới, Nhà trường sẽ tích cực hơn nữa trong việc nâng cao
chất lượng đào tạo, trang thiết bị cơ sở vật chất, tăng cường hợp
tác quốc tế, phấn đấu trở thành trường có chất lượng đào tạo
hàng đầu Việt Nam.n

Trường Cao đẳng Kỹ THuậT Công ngHệ Hòa BìnH

Góp phần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực



Đó là quyết tâm to lớn được thực hiện bằng
một dự án đầu tư quy mô hàng trăm tỷ đồng
cho các dây chuyền sản xuất, đóng chai theo
công nghệ hiện đại nhằm nâng tầm giá trị
nhiều mặt cho Nước khoáng Kim Bôi của
doanh nhân Vũ Hải Phòng, Giám đốc Công
ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi
cùng các cộng sự.

Từ lâu, Nước khoáng Kim Bôi được biết đến như là
món quà quý giá thiên nhiên ban tặng cho vùng đất
Hòa Bình. Nhiều chuyên gia đã đánh giá Nước
khoáng Kim Bôi là một trong những nguồn nước
khoáng có chất lượng tốt nhất thế giới, cùng với

những nguồn nước khoáng của Pháp, Nga, Hungary. Nước khoáng
Kim Bôi được xuất lộ từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất 250 triệu năm
nằm ở độ sâu 175,5m, với nhiệt độ 36,5 độ C, trong thành phần của
nước khoáng có nhiều khoáng chất hữu ích cho sức khỏe như:
Canxi, Natri, Magie… rất cần thiết với cơ thể con người. 

Kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan chức năng cũng xác định
nguồn nước khoáng tại Kim Bôi có đủ tiêu chuẩn dùng trực tiếp làm
nước uống giải khát, giải nhiệt, giúp bổ sung các khoáng chất thiết
yếu cho cơ thể và có thể chữa trị một số bệnh như: thấp khớp, viêm
khớp, Gout; các bệnh về thần kinh (viêm dây thần kinh, di chứng bại
liệt); các bệnh về tâm lý (giảm stress và trầm cảm, dịu hệ thần kinh);
các bệnh về hệ tiết niệu (viêm đường tiết niệu, viêm thận, sỏi thận)
và có tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc rất hiệu quả.

Từ những năm đầu thế kỷ XX, người Pháp đã thăm dò,
khảo sát về nguồn nước khoáng này và bắt đầu khai thác với
quy mô nhỏ. Trong mấy thập niên gần đây, Công ty cổ phần
Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi là đơn vị được phép khai
thác nguồn tài nguyên Nước khoáng Kim Bôi. Được thành lập
từ năm 1974, tiền thân là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao
động tỉnh Hoà Bình, sau một số lần chuyển đổi, đến năm
1998, Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim Bôi
được thành lập. Hiện nay, Công ty là đơn vị lớn nhất trên địa
bàn sản xuất, cung cấp Nước khoáng Kim Bôi với công suất
10 triệu chai/năm. Thương hiệu Nước khoáng Kim Bôi, sản
phẩm 100% của Việt Nam đã nhiều năm gắn bó và nhận được

sự tin cậy, ủng hộ của đông đảo khách hàng trong cả nước. 
Với nhiều công dụng hữu ích và chất lượng vượt trội, sản phẩm

Nước khoáng Kim Bôi của Công ty cổ phần Nước khoáng thương
hiệu Kim Bôi đã được đưa vào sử dụng trong nhiều hội nghị quốc tế,
quốc gia và tại nhiều hệ thống khách sạn hàng đầu trong nước... 

Sở hữu nguồn tài nguyên quý báu, ở ngay “Chén vàng” Kim Bôi,
trong khi người tiêu dùng rất cần những sản phẩm nước khoáng
hữu ích cho sức khỏe lại chưa tiếp cận được những sản phẩm này
luôn nỗi băn khoăn, trăn trở của Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng
như những người hiểu biết về giá trị của nguồn nước khoáng quý
báu này, trong đó có doanh nhân Vũ Hải Phòng. 

Vốn là một lãnh đạo một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất, xây lắp, xây dựng, kinh doanh bất động sản, đầu tư tại
thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, doanh
nhân Vũ Hải Phòng sớm có cơ duyên và hiểu được giá trị của nguồn
nước khoáng quý báu này. Ông cũng nắm bắt được những khó
khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh
nước khoáng tại Kim Bôi. Sau một thời gian cân nhắc, năm 2018,
Vũ Hải Phòng đã quyết định “bỏ phố lên rừng”, tham gia vào công
tác điều hành tại Công ty cổ phần Nước khoáng thương hiệu Kim
Bôi. Với quyết tâm to lớn, ông đã cùng với các cộng sự đã quyết định
triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất nước khoáng Kim Bôi
theo công nghệ hiện đại với số vốn hàng trăm tỷ đồng.

Dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh mới, ông đã cùng Ban lãnh
đạo Công ty tổ chức đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường đưa
thương hiệu Nước khoáng Kim Bôi phát triển mạnh hơn, đồng thời
bắt tay và việc triển khai Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng 2 dây
chuyền sản xuất, đóng chai mới theo công nghệ của Cộng hòa Liên
bang Đức với công suất 60 triệu chai/năm. Điểm khác biệt lớn nhất
là Công ty đã mạnh dạn đầu tư 1 dây chuyền đóng chai thủy tinh
công suất 30 triệu chai/năm. Với khả năng tái chế 100%, việc sử
dụng đóng chai nước khoáng thủy tinh sẽ góp phần tích cực vào việc
bảo vệ môi trường. 

Doanh nhân Vũ Hải Phòng chia sẻ: Cùng với xu thế chung
của thế giới, những năm gần đây, Chính phủ, các bộ ngành và
địa phương đang khuyến khích các sản phẩm đóng chai bằng
thủy tinh nên việc đầu tư dây chuyền này đã đón đầu xu thế
phát triển chung của đất nước và thời đại. Cho đến thời điểm
cuối năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng
nhà xưởng để chuẩn bị cho việc lắp đặt máy móc vào quý
I/2020 và đưa vào hoạt động dây chuyền mới trong đầu năm
2020, nhằm sớm đưa đến thị trường những sản phẩm đạt chất
lượng cao, phục hồi sức khỏe và thân thiện với môi trường.n
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Nâng tầm giá trị nước khoáng Kim Bôi
Nước khoáng Kim bôi đã có mặt trên bàn phục vụ quan khách tại Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp năm 2019



For a long time, Kim Boi
mineral water has been
known as a valuable gift of
nature for Hoa Binh.
According to many experts,

Kim Boi mineral water is one of the
best of its kind in the world, together
with mineral sources from France,
Russia, and Hungary. Kim Boi mineral
water is extracted from limestone beds
formed 250 million years ago at a depth
of 175.5 meters, with a temperature of
36.5 degrees Celsius. Its composition
consists of many minerals useful for
human health such as calcium, sodium
and magnesium.

Tests by competent authorities also
confirmed that mineral water in Kim
Boi is qualified for direct drinking,
cooling and addition of essential
minerals for human body and can be
used to cure some diseases such as
rheumatism, arthritis, gout,
neurological diseases (neuritis,
poliomyelitis sequelae), psychological
diseases (killing stress and depression,
calming the nervous system), and
urologic diseases (urinary tract
infections, nephritis and kidney
stones). It is very good for skincare and
haircare.

In the early twentieth century,
Frenchmen explored and surveyed this

mineral water source and began to extract it on a
small scale. In recent decades, Kim Boi Mineral Water
Joint Stock Company has held the license to tap Kim
Boi mineral water. Established in 1974, the company,
which was formerly a unit of the Labor Union of Hoa
Binh Province, was renamed to Kim Boi Mineral
Water Joint Stock Company in 1998. Currently, the
company is the largest producer and supplier of Kim
Boi mineral water with a yearly capacity of 10 million
bottles. Kim Boi mineral water, a true brand of
Vietnam, has been trusted and supported by
customers throughout the country in the past years.

With many useful attributes and outstanding
quality, the company’s Kim Boi mineral water has been
used in many international and national conferences
and many hotels and restaurants in the country.

While consumers are very keen on mineral water
good for their health, they are unable to access this
sort of product. This concerns the company’s
leadership and people who understand the value of
this precious mineral water, including entrepreneur
Vu Hai Phong.

Once an executive of a large corporation engaged
in manufacturing, construction, property trading and
investment in Hanoi and many provinces and cities
nationwide, Phong was lucky enough to understand
the value of this precious mineral water quite early. He
understood the company’s difficulties and obstacles in
mineral water production and business in Kim Boi.
After careful consideration, in 2018, he decided to run
Kim Boi Mineral Water Joint Stock Company. With
great resolve, he and his colleagues invested a lot of
money in a modern mineral water plant.

Embarking on a new business field, he and the
company’s leadership boosted production and market
development to bring Kim Boi mineral water to a new
high. At the same time, the company cooperated and
carried out an investment project to upgrade and
expand two new production and bottling lines
powered by cutting-edge German technology to turn
out 60 million bottles a year. Remarkably, the
company boldly invested in a glass bottle production
line with an annual output capacity of 30 million
bottles. Completely recyclable, the use of glass bottles
for storing mineral water will positively help
environmental protection.

Entrepreneur Vu Hai Phong said, catching up
with the world trend, central and local authorities in
Vietnam are encouraging the use of glass-bottled
products, thus the investment in this production line.
In late 2019, the company completed building
workshops to prepare for the installation of
machinery in the first quarter of 2020 and put it into
operation in early 2020 to launch high-quality,
environment-friendly and health-boosting products
onto the market.n
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Adding Value to Kim Boi Mineral Water

This is a strong
resolution
realized by a
huge investment
for building
modern
production and
bottling lines to
enhance the
value of Kim Boi
mineral water in
various aspects
by entrepreneur
Vu Hai Phong,
Director of Kim
Boi Mineral
Water Joint
Stock Company
and his partners.



Là trụ cột trong lĩnh vực kinh doanh
nước sạch trên địa bàn, những năm
gần đây, Công ty Cổ phần nước
sạch Hòa Bình đã đẩy mạnh đầu
tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ
sở hạ tầng nhà máy xử lý, đường
ống dẫn nước, đồng thời không
ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về nước
sạch của người dân trong các đô thị.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn, tăng cường

chất lượng dịch vụ cấp nước, Công ty đã tích cực đầu tư mở
rộng nhà máy và hệ thống đường ống. Điển hình trong các
năm 2014-2016, Công ty dùng nguồn vốn khấu hao để cải
tạo mở rộng công trình Bờ phải thành phố Hòa Bình nâng
công suất từ 8.000 m3/ngày đêm lên 14.000 m3/ngày đêm,
thay thế đường ống cũ nát được lắp đặt đã nhiều năm, cải
tạo mở rộng hệ thống cấp nước đường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Hòa Bình, công trình cấp nước tại thị trấn
Mường Khến, huyện Tân Lạc…

Hiện Công ty vừa đầu tư công trình nước sạch cho xã
Trung Minh nhằm góp phần tăng cường hạ tầng kỹ thuật
đạt tiêu chí lên phường. Dự án được triển khai dưới hình
thức đầu tư xây dựng mới, gồm 3 tuyến ống áp lực và 3
tuyến ống dịch vụ với tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng
được hoàn thành tháng 12/2019.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Tổng giám đốc Công ty cho
biết: Công trình nước sạch Trung Minh có hiệu quả kinh tế
rất thấp nhưng với trách nhiệm của đơn vị chủ lực nên
Công ty vẫn quyết định đầu tư. Đây cũng là khó khăn của
đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn miền núi có mật
độ dân cư không cao. Trong năm 2019, Công ty đã thực
hiện nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các tuyến ống; cải tạo,
nâng công suất các trạm xử lý nước, trạm bơm gồm 9 dự án,
hạng mục với tổng số vốn 74 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty
cũng đã lập kế hoạch triển khai 22 dự án với tổng số vốn
đầu tư 76 tỷ đồng. 

Nhờ sự chủ động, tích cực nên hệ thống cơ sở hạ tầng
nhà máy, đường ống dẫn nước của Công ty ngày càng được
đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cần sử dụng nước
sạch của nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ
Nhằm nâng cao chất lượng cấp nước

cho người dân, Công ty đã triển khai
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, khống
chế tỷ lệ thất thoát nước tại các đô thị ở
mức thấp nhất; xây dựng chương trình
phối hợp cộng đồng trong việc chống
thất thoát nước. Đồng thời, đẩy mạnh

công tác tiếp thị, tăng cường phối hợp
với các cấp chính quyền trong việc huy

động vốn đầu tư mở rộng mạng lưới cấp
nước, phát triển khách hàng, tập trung chỉ

đạo xử lý các khoản nợ kéo dài, quá hạn khó
đòi. Công ty cũng kiểm soát chặt chẽ và tăng
cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;

xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, hệ thống
định mức kinh tế, kỹ thuật phù hợp với mô hình tổ chức
mới. Do vậy, Công ty đã xây dựng một đội ngũ thanh tra
thường xuyên đi kiểm tra hệ thống đường ống, phát hiện
các điểm gãy vỡ để sửa chữa và đề xuất với lãnh đạo việc
đầu tư thay thế, mở rộng đối với những khu vực hệ thống
đường ống cũ nát.

Ban lãnh đạo Công ty luôn giáo dục, đồng thời chấn
chỉnh cán bộ, công nhân viên phải thực hiện đúng quy định
của Nhà nước để nhân dân luôn hài lòng về thái độ phục vụ.
Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn đoàn kết, không ngại
khó, ngại khổ, không kể ngày đêm đảm bảo nguồn nước
sạch cho nhân dân.

Từ sự nỗ lực đó, Công ty đã đạt được những kết quả khả
quan, làm ăn có lãi và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người
lao động. Năm 2019, sản lượng nước máy của Công ty đạt
9.000 nghìn m3, doanh thu đạt 57.700 triệu đồng, nộp ngân
sách 7.100 triệu đồng. Năm 2020, phấn đấu sản lượng nước
máy đạt 9.200 nghìn m3, doanh thu 59.300 triệu đồng.n
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Công Ty Cổ pHần nướC sạCH Hòa BìnH

Đáp ứng nhu cầu nước sạch cho
người dân

ENTERPRISE

Tiền thân là Nhà máy nước Hòa Bình
thành lập năm 1960, trải qua nhiều

lần thay đổi tên gọi, mô hình hoạt động và
chuyển thành Công ty Cổ phần nước sạch
Hòa Bình từ năm 2009, Công ty luôn xác
định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là
cung cấp nước sạch cho người dân
trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Hùng, 
Tổng giám đốc Công ty



Investment in facility upgrading
In order to meet the increasing water

demand and enhance quality water supply
services, the company has actively invested
in expanding its plants and pipeline system.
Typically, in 2014-2016, the firm used
depreciation fund to renovate and expand
the right part of Hoa Binh City to scale up
the daily supply capacity from 8,000 cubic
meters to 14,000 cubic meters, to replace
obsolete pipelines, to upgrade the water
supply system in Hoang Van Thu Street,
Hoa Binh City and Muong Khen Town,
Tan Lac District.

Currently, the company invested in
water supply infrastructure in Trung Minh
commune to upgrade technical
infrastructure for the commune to be
upgraded to a ward. The project was carried
out in the new form of construction
investment, which includes three pressure
pipelines and three service pipelines. The
VND14.9 billion project was completed in
December 2019.

General Director Nguyen Duy Hung
said, Trung Minh clean water project has
very low economic benefits but, because of
its responsibility, the company still decided
to make investment. This is also a difficulty
for a water supplier in mountainous areas
where population density is low. In 2019, the
firm upgraded, repaired and expanded
pipelines; upgraded the capacity of water
treatment and pumping stations, covering
nine projects worth a total capital of VND74
billion. In 2020, the company planned to
launch 22 projects with a total investment of
VND76 billion. Thus, the company’s water
infrastructure and pipelines have been
increasingly upgraded and expanded to
meet public needs in the area.

Service quality improvement
So as to improve the water supply

quality for customers, Hoa Binh Clear
Water Joint Stock Company has adopted

consistent tasks and solutions; minimized water loss
in urban areas; and developed community
coordination programs to combat water loss. At the
same time, the company stepped up marketing,
strengthened coordination with authorities at all
levels to seek investment capital to expand the water
supply network and develop the customer base, and
deal with overdue bad debts. The firm has also
strictly controlled and reduced business costs; built
and perfected the internal administration system,
the economic and technical norms system to match
the new organizational model. Therefore, it has built
up a strong force of regular pipe inspectors to detect
breakage points for repair and to propose
replacement investment and expansion of broken
pipelines to local leaders.

The company’s leadership always educates and
forces its employees to strictly comply with the law to
ensure public satisfaction. All the staff is always united
and ready to undertake any work regardless of how
hard it is to supply clean water for people.

With that effort, Hoa Binh Clear Water Joint
Stock Company achieved positive business results and
applied all mandatory policies for employees. In 2019,
the company supplied 9 million cubic meters of tap
water, earned revenue of VND57.7 billion, and paid
VND7.1 billion to State coffers. In 2020, it will strive
to achieve the tap water output of 9.2 million cubic
meters and revenue of VND59.3 billion.n

www.vccinews.com  49

Hoa BinH Clear WaTer JoinT sToCK Company

Meeting Public Needs for Clean Water

After
many name
changes and

updated
operational forms,
the company
founded in 1960
as Hoa Binh
Water Plant was
renamed to Hoa
Binh Clear Water
Joint Stock
Company in 2009.
Its top task is
supplying water
for local
residents.

As a mainstay water supplier in Hoa Binh province, Hoa Binh Clean Water Joint
Stock Company has increased investment to renovate and upgrade infrastructure
systems in water treatment plants and pipelines, and continuously improved
service quality to better meet water demand in urban areas.



Công ty cổ phần V’star được thành lập từ tháng
6 năm 2007. Trải qua 12 năm hình thành và
phát triển, V’star đã không ngừng nỗ lực vượt
qua thách thức, trở thành một trong những địa
chỉ cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi
giải trí và trung tâm hội nghị, nhà hàng mang
phong cách xanh gắn với núi rừng Hòa Bình.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Hòa Bình nên việc
kết hợp giữa hai mô hình du lịch giải trí và nghỉ dưỡng
trên thực tế không hề dễ bởi nếu không làm một cách
tinh tế thì sự ồn ào của các tổ hợp vui chơi giải trí vốn
dành cho số đông sẽ phá hỏng không gian yên tĩnh của

khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp vốn dành cho những đối tượng
khách có chọn lọc. Thế nhưng V’star đã làm được, một cách đầy khéo
léo và nghệ thuật khi kết hợp giữa giải trí và nghỉ dưỡng. Với khách
sạn bao gồm 35 phòng, các phòng được đặt trong 4 khu nhà riêng biệt,
thiết kế theo dạng resort, chỉ gồm 1-2 tầng thấp, với khuôn viên cây
xanh, xung quanh là hồ rộng và núi, phong cảnh non nước hữu tình.
Từ khung cửa sổ lớn của phòng nghỉ có thiết kế sang trọng nhìn ra,
bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc lung linh huyền ảo của
những loại hoa nơi núi rừng Tây Bắc, toàn bộ vẻ đẹp nên thơ khoáng
đạt của đỉnh núi Đúng dưới ánh bình minh. V’star resort luôn chú
trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên chăm sóc các dịch
vụ của khách sạn, đưa ra nhiều sản phẩm mới để phục vụ khách hàng
bằng chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất. Đặc biệt do vị trí có nhiều
thuận lợi, ngay trung tâm thành phố Hòa Bình, V’star resort đã liên kết
và dành các chính sách ưu đãi cho các hãng lữ hành trong nước và
quốc tế. Ngoài ra nhà hàng V'star là hệ thống gồm 3 nhà sàn, ăn uống
cả 2 tầng, có khu vực VIP riêng (phục vụ từ 4-20 người trong phòng
riêng), khu ngồi ăn tập trung cho khoảng 120 người, tổng lượng khách
có thể phục vụ cùng lúc là 500 khách. Đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp
có thể chế biến các món ăn Âu, Á, đặc sản các miền, các món ăn dân
tộc. Bar của V’star được thiết kế theo phong cách hiện đại, gồm Bar
Pub trong nhà với diện tích 200m2 và Bar Cafe ngoài trời thoáng đãng
cùng khu vui chơi trẻ em; bể bơi, sân Tennis. 

Nhờ sự kết hợp tinh tế và khéo léo giữa giải trí đỉnh cao và nghỉ
dưỡng đích thực, V’star resort đã tạo nên những xúc cảm trái ngược ở
những thời điểm khác nhau. Và dẫu ở cảm xúc nào, V’star resort vẫn
mang đến men say và khiến cho du khách đã đến một lần sẽ còn
muốn quay trở lại.

Trong kế hoạch phát triển tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, Thủ
tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Theo đó, phát triển đô
thị là động lực phát triển của Hòa Bình với những khu đô thị xanh,
sinh thái, hiện đại, môi trường sống trong lành. Đây được coi là đòn
bẩy khiến bất động sản nghỉ dưỡng tại Hòa Bình có cơ hội phát triển.
Dưới tác động của chính sách quy hoạch chung vùng ven thủ đô cũng

như chiến lược phát triển thành phố Hòa Bình đến năm 2020, gần
đây, loạt các doanh nghiệp bất động sản cũng đã đầu tư, phát triển
nhiều dự án bất động sản tại Hòa Bình.

Nhanh nhạy nắm bắt chủ trương này, Công ty cổ phần V’star đã
lên kế hoạch triển khai dự án Khu du lịch sinh thái V'Star - Ngòi
Hoa. Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần V’star
chia sẻ: “Sau thời gian đầu tư nghiên cứu, khảo sát V’star quyết định
đầu tư dự án với tổng diện tích xấp xỉ 200 ha và tổng mức đầu tư trên
125 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh trao quyết định chủ trương
đầu tư vào cuối năm 2018. Công ty định hướng phát triển dự án Khu
du lịch sinh thái Ngòi Hoa gắn với sinh thái bản địa, góp phần bảo
vệ, tôn tạo tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đảm bảo tính pháp lý rõ
ràng để bảo toàn giá trị của các sản phẩm thuộc dự án, hứa hẹn sẽ
thổi làn gió mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nói chung
và ngành Du lịch tỉnh Hòa Bình nói riêng.”

Hiện nay, Công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền địa
phương cùng các cơ quan chức năng đo đạc kiểm đếm diện tích và tổ
chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà
nước. Tiến hành các bước lập quy hoạch chi tiết 1/500; lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường và thực hiện các thủ tục triển khai dự án
theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty đang lập hồ sơ thiết kế chi tiết các
hạng mục công trình trong dự án để hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây
dựng, trình cơ quan chức năng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền
ban hành. Nếu dự án sớm được triển khai thực hiện, đưa vào khai thác
thì điểm du lịch vịnh Ngòi Hoa sẽ có khu nghỉ dưỡng chất lượng cao
cấp với các khách sạn nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao cùng các dịch
vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp. V’star- Ngòi Hoa sẽ trở thành
trung tâm du lịch của Khu du lịch Hồ Hòa Bình, thu hút được nhiều
du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng và là một trong những điểm du
lịch quan trọng, góp phần sớm đưa Khu du lịch Hồ Hòa Bình đạt các
tiêu chí trở thành Khu du lịch quốc gia.n

50 VIETNAm BUSINESS fORUm MAR 1 - 14, 2020

Công Ty Cổ pHần v’sTar 

Phát huy nội lực - Vươn tầm cao mới

ENTERPRISE

Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần V’star 



Situated in the heart of Hoa Binh City,
the capital of Hoa Binh province, it
is quite hard to combine the
tourism model and the
recreational model if it is not

done in a delicate manner. The
bustling noise of an entertainment
complex for a crowd will ruin the
tranquil space intended for a high-
class hotel and resort for select
guests. But, V’star skillfully and
artistically did it when it blended
entertainment and relaxation. The
hotel has 35 rooms, divided into
four separate dwelling sections
designed in the form of a resort with
only 1-2 floor buildings rested in a green
campus, surrounded by charming lakes,
mountains and landscape. From the main
overlooking window of the luxurious room, you
will admire the marvelous scenery of northern upland
flowers, the poetic beauty of the mountain peak at dawn.
V’star Resort always invests in facilities, regularly takes
care of hotel services, offers many new products of the
most competitive quality and price to customers.
Especially thanks to its favorable location, right at the
heart of Hoa Binh City, V’star Resort has cooperated and
offered preferential treatments for domestic and
international travel agencies. Besides, V'star Restaurant is
a system of three stilt houses where dining is offered on
both floors, with a separate VIP space (serving from 4-20
people in a separate room) and a dining area for about
120 people. These facilities can serve up to 500 guests at
the same time. Professional chefs can make European and
Asian dishes, specialties of all regions, and locally
indigenous dishes. V’star's Bar is designed in a modern
style, including a 200-square meter indoor Bar Pub and
an open-air outdoor Bar Café plus children's play areas,
swimming pools and tennis courts.

Thanks to the subtle blending of ingenious
entertainment and true leisure, V’star Resort has created
mixed emotions at different times. And, no matter what
your feelings are, V’star Resort will enchant you and
make you want to come back.

In the Hoa Binh Development Plan to 2020, the Prime
Minister also approved the Master Plan for Hoa Binh
Socioeconomic Development to 2020. Accordingly, urban
development is the driving force for development of Hoa

Binh, led by modern green ecological
residences and fresh living

environment. This is considered
leverage that gives a chance of

development for vacation
property in Hoa Binh.
Impacted by the master plan
for Hanoi region
development and the
strategy for Hoa Binh
development to 2020, a
series of real estate
businesses have also
invested and developed

many projects in Hoa Binh
province.

Quickly grasping this
opportunity, V’star Joint Stock

Company planned to implement
the V'Star - Ngoi Hoa Ecotourism

Area Project in the province. Mr.
Nguyen Duc Thang, Director of V'star Joint

Stock Company, said, “After doing research, V'star
decided to invest VND125 billion in the project that
covers approximately 200 ha after it got the investment
certificate from the Provincial People’s Committee at the
end of 2018. The company planned to develop the Ngoi
Hoa Ecotourism Area Project in combination with local
natural ecological conditions to protect and beautify
natural resources and environmental landscapes,
promoting socioeconomic development, ensuring clear
legality to preserve the value of project products, and
creating a breath of fresh vitality for the resort real estate
market in general and tourism industry in particular in
Hoa Binh province.”

Currently, the company has actively coordinated with
local authorities to measure and count the project area
and conducted land compensation and site clearance in
accordance with the law; prepared environmental impact
assessment report and carried out procedures for project
implementation. In addition, the firm is preparing
detailed design documents to complete construction
procedures and submit them to competent authorities for
approval. If the project is carried out and put into
operation soon, it will be a high quality resort with a 5-
star hotel and upmarket leisure services. V'star- Ngoi Hoa
will become a tourist center of Hoa Binh Lake Tourist
Area, a magnet to many tourists and one important
tourist destination that leverages Hoa Binh Lake Tourist
Area to become a national tourist site.n
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v’sTar JoinT sToCK Company

Promoting Internal Resources -
Reaching New Highs

V'star
Joint Stock

Company was established
in June 2007. Through its 12

years of construction and
development, V'star has constantly
endeavored to overcome challenges

to become a leading provider of
resort, entertainment, convention

and restaurant services imbued
with the distinctive identity of

the mountainous province
of Hoa Binh.



Năm 2020 đánh dấu chặng đường gần 20 năm
xây dựng và phát triển của Công ty TNHH Xây
dựng Đức Nhanh. Đầu tư ở địa bàn tỉnh còn
nhiều khó khăn và đối mặt với thách thức từ
những biến động của nền kinh tế nhưng Công
ty vẫn tiếp tục khẳng định năng lực, xứng đáng
là một trong những doanh nghiệp hàng đầu
trong lĩnh vực xây lắp của tỉnh Hòa Bình. 

Phát huy sức mạnh nguồn nhân lực
Theo Giám đốc Đỗ Văn Nhanh, doanh nghiệp muốn tồn tại và

phát triển phải xuất phát từ nội lực. Theo đó, Đức Nhanh đã xây dựng
đội ngũ cán bộ và công nhân có trình độ chuyên môn cao, đủ năng lực
quản lý, điều hành các công việc đầu tư, xây dựng theo chức năng
nhiệm vụ được giao. Công ty luôn chăm lo cuộc sống cho cán bộ, công
nhân viên, người lao động với mức thu nhập năm sau luôn cao hơn
năm trước và đảm bảo chế độ bảo hiểm đầy đủ. Chế độ đãi ngộ tốt
làm cho người lao động luôn an tâm gắn bó với Công ty đồng thời là
chìa khóa tạo sự thành công cho doanh nghiệp. Công ty cũng thực
hiện tốt công tác quản lý tài chính, điều tiết quản lý vốn đầu tư đáp
ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Trong thời
điểm kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp xác định không đốt
cháy giai đoạn, năng lực đến đâu làm đến đó.

Nhận thức rõ con người là chìa khóa của mọi sự phát triển, Công
ty đã thu hút và đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề cao để phục vụ
thi công xây dựng từng loại hình cấu trúc công trình, đáp ứng nhu cầu
về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng của chủ đầu tư. Để không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ công nhân viên,
Công ty thường xuyên tạo mọi điều kiện để người lao động được theo

học các lớp dài hạn cũng như tham dự các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; bố
trí thời gian cho người lao động tham quan, học tập kinh nghiệm ở các
tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh. Công ty cũng tổ chức kiện
toàn bộ máy lãnh đạo điều hành sản xuất, bố trí cán bộ có trình độ
chuyên môn phù hợp với từng công việc.

Nâng cao năng lực, đổi mới công nghệ
Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên vấn đề đảm bảo chất

lượng và tiến độ luôn được Đức Nhanh đặt lên hàng đầu. Công ty rất
chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị chuyên dùng như: máy xúc, máy
ủi, máy lu, xe ô tô vận tải để phục vụ kịp thời cho từng loại công trình
xây dựng.

Năm 2020, đứng trước những khó khăn chung của nền kinh tế,
trong khi nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động hoặc sản
xuất cầm chừng, cắt giảm lao động, Đức Nhanh vẫn giữ được nhịp độ
sản xuất kinh doanh ổn định. Với phương châm phát huy nội lực để
đứng vững trong xu thế cạnh tranh của nền kinh tế thị trường, Công ty
sẽ tiếp tục thực hiện tốt vấn đề đổi mới công nghệ để tạo ra những sản
phẩm mới chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, tổ chức
tốt việc nghiên cứu thị trường, hoàn thiện cơ chế tổ chức và đào tạo
nguồn nhân lực.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế
mà Hòa Bình có nhiều tiềm năng, mở rộng ngành nghề kinh
doanh, tích cực đầu tư nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối
với các dự án, công trình đang triển khai. Để đảm bảo tăng trưởng
bền vững, Công ty đang nỗ lực vượt bậc trong việc thực hiện đồng
bộ các giải pháp về tổ chức, nhân sự, vốn, thị trường để giữ vững
vị thế trong thời hội nhập kinh tế.

Nhận định về môi trường đầu tư tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Đỗ
Văn Nhanh cho biết thêm: “Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu
tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển của cấp uỷ,
chính quyền và các cấp các ngành tại địa phương, tôi tin rằng trong
thời gian tới Hòa Bình sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, theo tôi tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, phát triển hạ tầng giao thông, tập trung phát triển
nguồn nhân lực, đồng thời quan tâm, chia sẻ gần gũi hơn nữa với
doanh nghiệp, doanh nhân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư
nguyện vọng của họ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng
mắc phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh để họ phấn khởi,
yên tâm tin tưởng và mạnh dạn đầu tư”.n
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Công Ty TnHH xây dựng đứC nHanH

Con người là “chìa khóa” thành công
của doanh nghiệp

ENTERPRISE

Bằng năng lực sẵn có, Công ty luôn đảm bảo
tiến độ, chất lượng công trình nên luôn được

khách hàng tín nhiệm. Những công trình
giao thông, thủy lợi, dân dụng của Đức

Nhanh đã hiện diện trên khắp địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Văn Nhanh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đức Nhanh



Promoting human strengths
A company must have true internal

forces to survive and develop, said Director
Do Van Nhanh. Duc Nhanh Construction
Co., Ltd has built a force of highly qualified
capable employees to manage and operate
its investment and construction projects.
The company always takes care of its
employees’ livelihoods by ensuring higher
incomes year after year and obligatory
insurance for them. Good remuneration
policies make them feel secure with the
company and this is key to business success.
The company also effectively manages its
finance and investment fund to meet its
business requirements. In a time of
economic difficulties, the company is
determined not to work beyond its capacity.

Knowing that people are the key to all
development, Duc Nhanh Construction Co.,
Ltd attracted and trained highly skilled
workers to take on construction projects
with high technical, aesthetic and quality
requirements from investors. In order to
constantly improve professional
qualifications and skills of its employees, the
company regularly creates favorable
conditions for employees to attend long-
term and short-term training courses and
arranges time for them to visit and learn
from the experiences of other provinces. The

company has continuously improved its leadership
and installed best persons for best places.

Capacity building, technology
innovation

Active in the construction industry, quality
and progress assurance is always the most
important issue of Duc Nhanh Construction Co.,
Ltd. The company has invested in specialized
machinery and equipment such as excavators,
bulldozers, rollers and trucks to promptly take on
any construction work.

In 2020, despite facing numerous economic
difficulties and witnessing many peers temporarily
suspending business operations or downsizing
their workforces, Duc Nhanh Construction Co.,
Ltd is still keeping a steady business pace. By
promoting internal resources to stand firm in the
competitive trend of the market economy, the
company will effectively renovate technologies to
create new high-quality, competitive products for
the market, conduct good market research,
improve organizational structure and train human
resources.

In the coming time, the company will continue
to invest in economic sectors where Hoa Binh
province has great potential, expand its business
lines, and actively invest in resources to accelerate
construction projects. To ensure sustainable
growth, the firm is making outstanding efforts to
synchronously carry out solutions on
organization, personnel, capital and market to
maintain its position in the era of economic
integration.

Remarking on the investment environment in
Hoa Binh province, Director Do Van Nhanh said,
“With the high determination of all-tier authorities
for a better investment environment and stronger
business development, Hoa Binh province will be
an ideal destination for investors in the coming
time. However, in my opinion, the province should
continue to promote administrative procedure
reform, develop transport infrastructure, focus on
developing human resources, and meet with local
enterprises and entrepreneurs to know their
opinions, feelings and aspirations to promptly deal
with difficulties arising from their business
activities. Then, they will be more confident to
invest in the province.”n
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duC nHanH ConsTruCTion Co., lTd

Human is Key to Business Success

With its

competence, 

Duc Nhanh

Construction Co.,

Ltd always ensures

project progress and

quality to gain the

absolute trust of

customers. The

company’s traffic,

irrigation, and civil

construction works

have been present

throughout Hoa

Binh province.

Duc Nhanh Construction Co., Ltd, set up nearly 20 years ago, has affirmed its
capacity and leadership in the construction industry in Hoa Binh province.



Được thành lập vào tháng 7/2013, Công ty cổ
phần Biopharm Hòa Bình tiền thân là trung
tâm dược liệu chuẩn Onplant GACP. Trong
những năm qua, Công ty đã nghiên cứu, nhân
giống, nuôi cấy thành công và đưa ra thị
trường hàng trăm nghìn các loại cây dược liệu
và nấm dược liệu khác nhau. Đặc biệt trong
tháng 3/2015, Công ty đã nuôi cấy thành công
đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại
Hòa Bình. 

Thăm khu nhân giống, nuôi trồng nấm đông trùng
hạ thảo, chúng tôi được bà Đặng Thị Phương Hảo
- Giám đốc Công ty cho biết: Để tạo ra được sản
phẩm chất lượng, đảm bảo các yếu tố như ngoài
môi trường tự nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ

thuật ở tất cả các bước. Khi nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành
công, Công ty thường xuyên đem mẫu đi kiểm tra hoạt chất ở
các viện, trung tâm phân tích thuộc Bộ Y tế, qua đó cho thấy kết
quả hoạt chất ổn định và cao hơn so với dược điển. Khi đã “bẻ
khóa” được công nghệ nhân giống ra thị trường, giá của sản
phẩm giảm đến hàng trăm lần, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi
nhuận của doanh nghiệp nhưng đem lại lợi ích cho cộng đồng.
Tin tưởng quy trình nhân giống, nuôi trồng đông trùng hạ thảo
Công ty nghiên cứu được, Công ty CP Traphaco Sapa đã đặt
hàng chuyển giao công nghệ từ năm 2017 – 2019.

Để phục vụ việc nghiên cứu, Công ty đã đầu tư đầy đủ các
trang thiết bị, máy móc như: tủ cấy vô trùng, nồi hấp áp lực
cao… và đặc biệt là nhân lực có tâm huyết. Bà Đặng Thị
Phương Hảo, Giám đốc Công ty cho biết thêm: tháng 5/2015,
Công ty đã hoàn thành Đề tài khoa học Quy trình nhân giống
và nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên chất hữu cơ và được
Hội đồng khoa học cấp tỉnh thẩm định, đánh giá công nhận là
kết quả nghiên cứu khoa học. Từ đó đến nay, Công ty đã sản
xuất giống và nuôi trồng thành công mỗi năm vài trăm kg
nấm đông trùng tươi phục vụ nguồn nguyên liệu sản xuất
thuốc và thực phẩm chức năng cho một số công ty dược trong
nước. Công ty thường xuyên đem mẫu nấm sản xuất được đi
kiểm tra hoạt chất ở các viện, trung tâm phân tích trực thuộc
Bộ Y tế. Trong năm 2015, Công ty cũng đã ký hợp đồng với
trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn dược lý nghiên cứu về độc
tính và tác dụng trên chức năng sinh sản của cao mềm đông
trùng hạ thảo trên động vật thực nghiệm. Bên cạnh đó Công
ty cũng đã nghiên cứu quy trình nhân nhanh giống và nuôi
trồng lan thạch hộc bản địa Hòa Bình; quy trình công nghệ
nhân nhanh, nuôi trồng ba kích tím, lan gấm, cà gai leo, cây
Yacon, sâm cau, cây Nưa Kojack, lan kim tuyến, giảo cổ lam,
nấm đông trùng hạ thảo, cây đinh lăng, củ mài.
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Công Ty BiopHarm Hòa BìnH

Đồng hành cùng sức khỏe

ENTERPRISE

Trong thời gian tới, Biopharm Hòa
Bình tiếp tục tập trung nghiên cứu và
hoàn thiện một số quy trình công nghệ
nhân giống; nuôi trồng một số cây
thuốc, cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp
quý hiếm như: sâm Ngọc linh, sâm Vũ
diệp, gáo vàng, dổi xanh… Phục tráng
một số giống cây nông nghiệp đang bị
thoái hóa như: cây khoai tây lòng vàng,
các cây họ cam, quýt… bằng phương
pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng. Xây
dựng thành công mô hình nhân giống
và nuôi trồng dược liệu theo tiêu chuẩn
GACP. Đăng ký sở hữu trí tuệ một số
quy trình công nghệ nhân giống và
nuôi trồng một số cây dược liệu, cây
nông nghiệp.n

Công ty
Biopharm Hòa
Bình là đơn vị
chuyên nghiên
cứu, ứng dụng
sản xuất và
cung ứng giống
cây dược liệu,
dược liệu
chuẩn bằng
công nghệ cao
uy tín, 
chất lượng. Đây
là một trong
những doanh
nghiệp khoa
học, công nghệ
đầu tiên của
tỉnh Hòa Bình. 

Giám đốc 
Đặng Thị Phương Hảo 

đang kiểm tra khu nhân giống, 
nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo
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Công Ty TnHH Cường THịnH

Biến khát vọng thành hiện thực

T iền thân là cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng tại
huyện Tân Lạc, đến ngày 13/10/2000, Công ty
TNHH Cường Thịnh được thành lập, đồng thời
mở rộng thêm lĩnh vực thi công công trình dân
dụng, giao thông, thủy lợi,… Những năm đầu

thành lập, năng lực của Công ty còn khiêm tốn, chủ yếu tham
gia công trình có giá trị từ vài trăm triệu đến một vài tỷ đồng với
doanh thu 5-7 tỷ đồng/năm. Nhưng nhờ bước đi kiên trì, vững
chắc, Cường Thịnh dần được biết đến đơn vị thi công uy tín tại
các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Sơn,… 

Từ năm 2012, Công ty còn tham gia phân phối thức ăn
chăn nuôi và điểm nhấn là việc tham gia đầu tư nuôi cá lồng
trên lòng hồ thuỷ điện sông Đà. Với quy mô ban đầu chỉ 20
lồng nhưng qua 7 năm, Cường Thịnh đã phát triển lên trên 200
lồng, đồng thời mở rộng chuỗi liên kết với 2 hợp tác xã và hàng
chục hộ dân với gần 300 lồng, đưa tổng số lên gần 500 lồng
trong chuỗi liên kết. 

Giám đốc Công ty - ông Phạm Văn Thịnh cho biết: Năm
2013, chúng tôi chính thức là đơn vị đi tiên phong nuôi cá lồng
theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hòa Bình với nhiều giống cá lăng, cá
dầm xanh, cá ngạnh, cá nheo, cá trắm đen,... và các loại cá thương
phẩm như cá rô phi, diêu hồng, cá chép,... Con giống được lựa
chọn đều là giống thuần chủng, được nuôi thả hoàn toàn trong
môi trường nước sạch tại lòng hồ sông Đà; nguồn thức ăn chủ
yếu là các loại cá tép, rong rêu được thu mua lại của các ngư dân
đánh bắt, đảm bảo các quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn, khai
thác đúng tuổi thương phẩm, không sử dụng thuốc kháng sinh,
hóa chất độc hại làm ảnh hưởng đến chất lượng cá. 

Với mỗi lồng cá đầu tư 80-100 triệu đồng để làm lồng, 800-
900 triệu đồng thức ăn, chăm sóc và phải nuôi từ 12 - 24 tháng
mới xuất bán, Cường Thịnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho 200
lồng cá trên diện tích 3 ha mặt nước, cho sản lượng cung cấp 1,5-

2 tấn cá/ngày. Để phát triển thị trường, từ cuối năm 2015, Công
ty đã mở cửa hàng giới thiệu cá Sông Đà tại Hà Nội và phát triển
khách hàng vào các cửa hàng thực phẩm sạch và chuỗi siêu thị,
nhà hàng… Năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 8 sản phẩm OCOP 4
sao thì Cường Thịnh có 2 sản phẩm gồm: Cá lăng phi lê và cá rô
phi lê. Các sản phẩm được người tiêu dùng khá ưa chuộng.

Ông Cường chia sẻ thêm: Được thiên nhiên ưu đãi cho
nguồn nước sạch lại có diện tích lòng hồ thủy điện sông Đà lớn
nên việc nuôi cá mang lại suất lợi nhuận tốt. Tuy vậy, việc nuôi
cá trên lòng hồ thủy điện cũng tiềm ẩn những rủi ro do phụ
thuộc vào tự nhiên. Để tiếp tục mở rộng và phát triển, Công ty
đang nghiên cứu dự án nuôi cá gắn kết với phát triển du lịch với
quy mô hàng chục ha mặt nước. Song khó khăn hiện nay là thủ
tục cấp phép mặt nước còn gặp nhiều vướng mắc, một số ban,
ngành còn lúng túng trong việc hướng dẫn doanh nghiệp lập,
triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai nghiên cứu xây dựng
một nhà máy sơ chế, chế biến cá sông Đà để phục vụ khách hàng
trong nước và hướng tới xuất khẩu. Hiện Cường Thịnh đã chuẩn
bị khâu như: tìm kiếm mặt bằng, lựa chọn dây chuyền, đối tác,…
và thử nghiệm một số sản phẩm cung cấp cho các siêu thị. Dự
kiến nhà máy sẽ cần 30-40 tấn nguyên liệu/ngày, tương đương
sản lượng cá đang nuôi tại tỉnh Hoà Bình hiện nay. Nếu dự án
sớm triển khai và nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo  “cú hích” lớn
cho Công ty và hoạt động nuôi cá trên lòng hồ thuỷ điện sông
Đà, đồng thời đưa cá sông Đà trở thành sản phẩm xuất khẩu
trong thời gian sớm nhất.

Cùng với việc chèo lái con thuyền Cường Thịnh tiến bước
vững vàng, doanh nhân Phạm Văn Thịnh còn tích cực tham gia
nhiều hoạt động xã hội. Với những thành quả đạt được, ông
Phạm Văn Thịnh đã được vinh danh với giải thưởng Sao vàng
đất Việt năm 2018.n



Trong suốt chặng đường vừa qua,
bằng nỗ lực không mệt mỏi, Công
ty Cổ phần Thương mại Định
Nhuận đã mạnh mẽ vượt thoát
mọi khó khăn thách thức, tự tin

khẳng định thương hiệu. Minh chứng cho thành
quả trên, Công ty đã có những bước phát triển
vượt bậc về quy mô và tốc độ phát triển. Ở lĩnh
vực thương mại, Định Nhuận được xem là con
chim đầu đàn, là nhà phân phối hàng đầu tại tỉnh
Hòa Bình. Bên cạnh đó, Định Nhuận còn thể
hiện vai trò một nhà kinh doanh linh hoạt và có
tầm nhìn chiến lược. Mặc dù các nhà đầu tư
trong và ngoài nước còn khá dè dặt khi đầu tư
xây dựng khách sạn và trung tâm thương mại tại
Hòa Bình, nhưng Định Nhuận đã mạnh dạn đầu
tư hàng chục tỷ đồng xây dựng Khách sạn Hoa
Anh Đào, Trung tâm thương mại siêu thị Vì Hòa
Bình, Trung tâm hội nghị Hòa Bình… Bà Phạm
Thị Nhuận, Giám đốc Công ty khẳng định:
“Những nỗ lực này đều hướng đến mục đích
đem lại sự lớn mạnh của doanh nghiệp, phục vụ
cho quá trình phát triển nền kinh tế địa phương.
Và đó cũng chính là một yếu tố đem lại sự ủng hộ
của người lao động với Định Nhuận, góp phần
quan trọng đưa Công ty phát triển toàn diện trên
mọi mặt”.

Có thể thấy, để có được những thành công
như ngày hôm nay là do Công ty đã biết trân
trọng và phát huy sức mạnh của yếu tố con
người. Trên cơ sở nhận thức rõ con người là vốn
quý, là cốt lõi của thành công và sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp, ở Định Nhuận luôn đề
cao tinh thần đoàn kết, xây dựng lối sống đẹp, với
mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi
thành viên. Cùng với đó, Công ty rất chú trọng
tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân có thể
phát huy tối đa năng lực của mình. Định Nhuận
đã tạo nên sức mạnh tập thể cùng đồng lòng
cống hiến vì lợi ích chung của Công ty. Từ những
nỗ lực trên, đến nay Công ty đã xây dựng được
một môi trường làm việc đồng thuận, gắn kết

chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên trong ngôi
nhà chung Định Nhuận.

Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong
lĩnh vực dịch vụ, thương mại, Định Nhuận đặt
chữ tín, lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đều
lấy khách hàng làm trung tâm. Mọi quyết định
của doanh nghiệp, hành vi của nhân viên đều
xuất phát từ khách hàng và hướng đến khách
hàng để phục vụ. Qua từng năm, các sản phẩm
dịch vụ đa dạng hơn, chất lượng hơn, đáp ứng
nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh,
Định Nhuận luôn nhận thức sâu sắc trách
nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.
Công ty đã kêu gọi trách nhiệm, tinh thần nhân
ái, tương thân, tương hữu của người lao động
trong Công ty và tổ chức thực hiện tốt công tác
xã hội từ thiện. Trong suốt quá trình xây dựng
và phát triển, Công ty thường xuyên âm thầm
hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong
cuộc sống, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tình
thương cho các gia đình chính sách, tích cực
tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo
trên nhiều tỉnh thành của đất nước với số tiền
lên đến hàng tỷ đồng, đã minh chứng rõ nét cho
triết lý kinh doanh, phát triển cùng cộng đồng
xã hội của Định Nhuận. Những việc làm này
của Công ty đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng
người dân, đồng thời góp phần tôn vinh hình
ảnh thương hiệu Định Nhuận trên mảnh đất
Hòa Bình.

Với sự đầu tư nghiêm túc theo một chiến
lược phù hợp, trong những năm hoạt động
vừa qua, Định Nhuận đã từng bước trở thành
địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng tại Hòa
Bình và các tỉnh lân cận, tạo dấu ấn đặc biệt
riêng có của mình và đã thu hút một lượng
đông đảo khách hàng tin yêu, sử dụng sản
phẩm và dịch vụ của Công ty. Do đó, Định
Nhuận đã có những bước tăng trưởng vượt
bậc không chỉ về doanh thu mà còn ở chất
lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng
những giá trị thiết thực và bền vững.n
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Công Ty Cổ pHần THương mại địnH nHuận

lợi nhuận đến từ niềm tin của khách hàng

ENTERPRISE

Với một diện
mạo mới, tâm thế

vững vàng cùng nền
tảng sẵn có về tài chính,
nhân lực, quản trị,
Định Nhuận tiếp tục
hướng tới những mục
tiêu cao hơn với khát
vọng đem đến cho
khách hàng những sản
phẩm - dịch vụ mang
tính tiện ích, nghệ
thuật và chất
lượng cao.

Trải qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty
Cổ phần Thương mại Định Nhuận đang nhanh chóng vươn lên và khẳng
định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Hòa Bình.
"Hữu xạ tự nhiên hương", Công ty liên tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ
và hài lòng của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. 

Bà Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty
Cổ phần Thương mại Định Nhuận



Với trên 600 cây ăn quả có múi, chủ yếu là cam,
Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình
không ngừng nâng cao vị thế thương hiệu trên
thị trường hoa quả sạch, đẩy mạnh xuất khẩu.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Công ty luôn
tích cực đầu tư khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ
sinh học, chọn lọc các loại phân bón, chế phẩm sinh học
phù hợp phục vụ cho việc trồng, chăm sóc, bảo quản sản
phẩm sau thu hoạch, chế biến phục vụ tiêu dùng trong

nước và xuất khẩu. Các sản phẩm chủ yếu của Công ty như quýt ôn
Châu, quýt Cao Phong, cam mars, cam CS1, cam đường Canh, cam
Xã Đoài… được trồng rải vụ gồm các giống chín sớm, chính vụ, chín
muộn, bắt đầu thu hoạch từ tháng 8 dương lịch đến tháng 5 năm sau. 

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP kết hợp với phương pháp trồng xen kẽ khoa học, sản
phẩm cam Cao Phong được người tiêu dùng trong nước và nước
ngoài tin tưởng và ưa chuộng bởi cam quả có vị thơm ngon, ngọt
mát tự nhiên đặc trưng và đặc biệt là sạch, không có chất bảo
quản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty chú trọng
phổ biến, tập huấn kỹ thuật cho công nhân, người lao động và hộ
nhận khoán. Tranh thủ sự giúp đỡ của Chi cục Trồng trọt và bảo
vệ thực vật tỉnh mở hàng chục lớp tập huấn kiến thức IPM trên
cây có múi. Qua đó, người lao động, công nhân, hộ nhận khoán
với Công ty ý thức được tầm quan trọng trong đầu tư thâm canh,

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ, giữ gìn uy tín,
thương hiệu sản phẩm cam Cao Phong. Công ty còn chú trọng
đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu như
tham gia Lễ hội Cam Cao Phong, Hội chợ Nông nghiệp - du lịch
- thương mại vùng Tây Bắc… giúp người tiêu dùng tiếp cận sản
phẩm dễ dàng hơn, đưa thương hiệu cam Cao Phong vươn xa.

Với những nỗ lực trên, thương hiệu cam, quýt của Công ty đạt
nhiều danh hiệu như: TOP 100 giải thưởng chất lượng vàng Thủ đô
năm 2012; TOP 50 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng và được Hội
Nông dân Việt Nam chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
năm 2013; TOP 20 sản phẩm dịch vụ người tiêu dùng tin cậy các năm
2014, 2015, 2016; thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng ASEAN năm 2016;
thương hiệu phát triển bền vững Đông Nam Á năm 2017; danh hiệu
sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng năm 2018. Cùng với bề dày thành
tích trong sản xuất, kinh doanh, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức
Công ty nhiều năm được Nhà nước, Chính phủ khen thưởng. Năm
2014 Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền,
nhân dân vùng lân cận và các địa phương trong tỉnh để hợp tác đầu tư,
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Song song đó, mở rộng
diện tích, tăng nhanh sản lượng 2 loại đặc sản của vùng, tăng cường
quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra
cho nông dân. Hiện nay, sản phẩm đặc sản nông nghiệp vùng Cao
Phong do Công ty sản xuất và cung ứng được đông đảo khách hàng
gần, xa biết đến, có mặt ở nhiều thị trường như Hà Nội, Nghệ An, Hải
Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam,
Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên.n
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Công Ty TnHH mTv Cao pHong Hòa BìnH 

Xây dựng và phát triển thương hiệu
cam Cao Phong



Từ việc thực hiện hiệu quả các
chương trình tín dụng ưu đãi, Chi
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
(NHCSXH) tỉnh Hòa Bình đã trở
thành điểm tựa vững chắc hỗ trợ vốn
sản xuất kinh doanh, cải thiện điều
kiện sống, nâng cao trình độ cho hộ
nghèo và các đối tượng chính sách
trên địa bàn tỉnh. Tạp chí Vietnam
Business Forum đã có cuộc trao đổi
cùng ông Vũ Đình Đoài, Giám đốc
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình.

Ông có thể chia sẻ một số chỉ tiêu hoạt động
kinh doanh nổi bật trong năm 2019 và định hướng
hoạt động trong thời gian tới của Chi nhánh?

Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của
Chính phủ, NHCSXH tỉnh Hòa Bình đang triển
khai cho vay 18 chương trình tín dụng chính sách
cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên
địa bàn, trong đó trọng tâm là các đối tượng hộ
nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh
sinh viên nghèo. Thông qua các chương trình tín
dụng chính sách, hàng ngàn lượt hộ nghèo được vay
vốn sản xuất, kinh doanh và trang trải học tập để
vươn lên thoát nghèo.

Về kết quả hoạt động, đến tháng 9/2019, Chi
nhánh đã đạt được các con số khá ấn tượng: Doanh số
cho vay đạt 3.371,2 tỷ đồng với 128.882 hộ được vay;
doanh số thu nợ giai đoạn (từ năm 2016 đến nay) đạt
2.417 tỷ đồng; tổng dư nợ 18 chương trình tín dụng đạt
3.180 tỷ đồng với 104.214 khách hàng đang còn dư nợ;
nợ quá hạn chiếm 0,14%...

Nhìn vào kết quả thực hiện chất lượng tín dụng
ngày một tốt cho thấy việc sử dụng vốn có hiệu quả và
còn thanh toán tiền gốc, tiền lãi đúng hạn. Với dư nợ
trên 3 nghìn tỷ đồng đã giúp cho hộ nghèo và các đối
tượng chính sách có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện
cuộc sống vươn lên thoát nghèo,

Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục triển
khai có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín
dụng chính sách, đẩy mạnh dòng vốn NHCSXH đã
góp phần quan trọng để tỉnh Hòa Bình mỗi năm giảm
trên 3% hộ nghèo toàn tỉnh.

Là một ngân hàng đặc thù, thực hiện
chính sách tín dụng ưu đãi đến với người
nghèo, vậy sau khi cho người dân vay vốn,
NHCSXH Hoà Bình đã có những giải pháp
nào giúp người dân sử dụng nguồn vốn vay
đúng mục đích để phát triển kinh tế?

Hộ nghèo là người không những nghèo về vốn mà
còn nghèo về cả kiến thức, nghèo về cách quản lý vốn...
Để việc sử dụng vốn có hiệu quả, trước hết phải làm tốt
công tác tuyên truyền, đồng thời NHCSXH phối hợp
với các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm tại địa
phương tập huấn cho hộ và tổ tiết kiệm và vay vốn để
họ có thêm kiến thức, thường xuyên kiểm tra trước,
trong và sau khi cho vay, tư vấn cho hộ biết tiết kiệm
vốn vay không sử dụng sai mục đích.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên
có trình độ năng lực được NHCSXH Hòa Bình
chú trọng như thế nào thời gian qua, thưa ông?

Nhận thức rõ vai trò quyết định của yếu tố con
người, những năm qua NHCSXH luôn xây dựng đội
ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Tại Chi nhánh có
123 cán bộ, trong đó 95% có trình độ đại học và trên
đại học còn 5% có trình độ cao đẳng, trung cấp, 75%
là đảng viên. Hàng năm, Chi nhánh đều đưa cán bộ
đi tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm
việc và tiếp cận với công nghệ thông tin để giảm
thiểu sức lao động.

một vài ý kiến của ông về việc chất lượng giảm
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh? 

Tỉnh Hòa Bình còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ
nghèo còn cao, mức độ chênh lệch giàu nghèo lớn giữa
thành thị và nông thôn, do đó để giảm nghèo bền
vững, theo tôi Hòa Bình vẫn cần nhiều ưu đãi. Các cấp,
các ngành tỉnh Hòa Bình phải cùng nhau chung sức
huy động các nguồn vốn từ ngân sách địa phương
chuyển sang, từ cộng đồng các doanh nghiệp và từ các
nhà tài trợ thì NHCSXH mới có đủ vốn để đáp ứng
cho các đối tượng cần vốn ưu đãi...n

CHi nHánH ngân Hàng CHínH sáCH xã Hội TỉnH Hòa BìnH

Điểm tựa cho hộ nghèo
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hoạt động của
ban giảm
nghèo xã,
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vốn cũng như
hiệu quả sử

dụng vốn của
hộ vay.
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assistance. Although it is helpful, these measures are temporary and
inherently limited and will not provide the funding paradigm for
Vietnam’s next socioeconomic development plan as previously.

Moreover, these funding needs are significant. ADB estimated
that Southeast Asia will need to invest on average US$210 billion in
infrastructure per year through 2030. Vietnam will require a large
portion of this with the Global Infrastructure Hub estimating that
Vietnam needs to invest US$110 billion between 2021 and 2025 for
infrastructure and to meet the Sustainable Development Goals.
Based on historical trends, this leaves a projected US$22 billion
funding shortfall.

Mr. Donald Lambert forecast that US$22 billion over five years
is a big number but it is not insurmountable. In fact, Vietnam is in a
better position than many other countries. While the Philippines,
India, and other Asian countries have privately funded a large
portion of their infrastructure, the private sector has historically
only funded 10% of Vietnam’s infrastructure. That means there is a
lot of scope for Vietnam - particularly given its compelling growth
story - to attract more infrastructure investment.

Three important strategic recommendations
Given the above situation, Mr. Donald Lambert put forth three

strategic recommendations that help Vietnam promote economic
growth in the coming years.

The first strategy is to use more catalysts for development
assistance. This requires a different mindset. Vietnam is no longer a
low-income country, but it is not ready to fund itself through
private investment and domestic capital markets. A transition
period is needed as Vietnam uses donor assistance to catalyze
private investment, and without it, private investment would not
come by itself.

Nevertheless, this transition period will require new tools. This
includes issuing counter-guarantees to ADB and other development
partners so they can use their strong international credit ratings to

reduce risks for projects. In addition, Vietnam should also prioritize
development assistance to strengthen the financial sector, providing
stand-by facilities or other enhancements to make it easier for state-
owned enterprises (SOEs) tasked with key projects to access
affordable financing, while allowing development partners to issue
dong-linked bonds to lower the cost of capital for Vietnamese
borrowers. These are all measures that ADB and others have taken
in many other middle-income countries. But according to
institutions or policies, at present these measures have not yet been
applied in Vietnam.

Using development assistance catalytically to attract private
investment closely ties to the second priority: Passing a strong law
on public-private partnerships (PPP). The National Assembly has
already considered a first draft of the bill and hopes to pass a second
version in May. Consultations should focus on the key missing
ingredients needed to attract international investment.

The final strategic priority is better mobilization of domestic
capital. The passage of the new Securities Law in November 2019
was a good step as are recent regulatory changes that encourage
companies to turn to the bond market instead of banks to fund
long-term obligations. 

However, Mr. Donald Lambert said, more is needed. Private
pension funds, investment funds, and insurance companies all need
to mature so there’s a strong base of demand for corporate bonds.
Meanwhile, the main public pension, the Vietnam Social Security
(VSS), must firstly be able to prudently manage and secondly start
to invest in corporate debt. Vietnam needs to establish a domestic
credit rating agency, and the government should actively market
this investment opportunity to leading international rating agencies.
These steps will help the corporate bond market to evolve,
eventually creating opportunities for project bonds, particularly if
credit enhancement mechanisms are available for these
instruments.

A measured strategy that deploys development assistance
catalytically, strengthens the public private partnerships, and makes
better use of domestic capital would establish the resource base for
Vietnam’s next socioeconomic development plan and beyond.n

(from P.5)



Ngôi nhà Huỳnh Thủy Lê tọa lạc
tại số 255A, đường Nguyễn
Huệ, phường 2, thành phố Sa
Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ngoài giá
trị của hai lối kiến trúc độc đáo,

nơi đây còn nổi tiếng bởi gắn liền với một cuộc
tình không biên giới của một cô gái Pháp
(Marguerite Duras, về sau là nhà văn) và chàng
công tử người Việt gốc Hoa (Huỳnh Thủy Lê,
con chủ nhà) giàu có vào những năm đầu thế
kỷ 20. “Love Story” ở Nam bộ xưa ấy, sau này
đã được tác giả kể lại trong tác phẩm L’Amant,
tiếng Việt là Người tình. 

Năm 1984, cuốn tiểu thuyết được xuất bản,
gây tiếng vang lớn, được dịch ra 43 thứ tiếng
trên thế giới và đoạt giải thưởng Goncourt
(giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp).
Năm 1986, đạo diễn Jean-Jacques Annaud
dựng thành phim cùng tên và đặc biệt là ngôi
nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được lấy làm bối cảnh
chính trong tác phẩm điện ảnh. 

Gia phả nhà họ Huỳnh đã ghi chép, ông
Huỳnh Cẩm Thuận, một thương gia người
Phúc Kiến, Trung Quốc nổi tiếng giàu có một

thời ở Sa Đéc, xây dựng vào năm 1895 giữa
khu thị tứ náo nhiệt nằm ven sông Sa Đéc.
Khi ấy, đây là một ngôi nhà ba gian kiểu
truyền thống của miền Tây Nam Bộ, rộng 258
m2, với nguyên vật liệu chính là gỗ quý, và
mái nhà hình thuyền lợp ngói âm dương. Đến
năm 1917, chủ nhân đã trùng tu lớn cho ngôi
nhà bằng gạch đặc bao lấy khung gỗ bên
trong. Thoạt nhìn thì thấy bề ngoài ngôi nhà
là lối kiến trúc La Mã phục hưng ở thế kỷ 17
với các cổng vòm, hệ thống cột với các hoa
văn và phù điêu hoa lá. Tuy nhiên, ở bên
trong nhà vẫn còn giữ được kiểu ba gian
truyền thống của người Việt.

Ngoài vị trí thuận lợi "nhất cận thị, nhị cận
giang" mà chủ nhân đã chọn lựa, ngôi nhà còn
có những đặc điểm đáng chú ý như: Ở gian
giữa nền nhà có vẻ như bị trũng. Đây là chi
tiết xây dựng có chủ ý của chủ nhà, vì theo
yếu tố phong thủy thì tiền tài chảy về chỗ
trũng. Một nét đặc trưng khác nữa, đó là bàn
thờ Quan Công được đặt ở giữa gian chính
theo tín ngưỡng của người Hoa. 

Và cũng theo yếu tố phong thủy, lối bài trí
của các họa tiết trên bao lam là "long, lân, bức,
phụng", mà không phải là "long, lân, quy,
phụng" trong mỹ thuật truyền thống mang
đậm màu sắc Trung Hoa. Tất cả có hàm ý
khẳng định tính đẳng cấp của gia chủ họ
Huỳnh thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã
hội thời phong kiến lúc bấy giờ. Về sau, người
con trai út của ông là Huỳnh Thủy Lê nhận
quyền thừa kế ngôi nhà. Và từ đó đến nay,
ngôi nhà vẫn còn khá nguyên vẹn. 

Đầu năm 2018, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đã
được giao cho Công ty CP Du lịch Đồng Tháp
bảo quản và làm điểm tham quan. Từ khi tiếp
nhận, doanh nghiệp này đã đánh thức những
giá trị tiềm ẩn của công trình cổ kính, tạo nét
chấm phá không gian xanh tươi mới, đồng
thời thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình
trạng xuống cấp nhằm gìn giữ những di vật
của ngôi nhà. 

nHà Cổ HuỳnH THuỷ lê

Nơi thời gian lắng đọng
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Nằm ở trung
tâm thủ phủ

hoa miền Tây,
cách khách sạn
chuẩn 3 sao Bông
Hồng chưa đầy
2.000 mét, nhà cổ
Huỳnh Thủy Lê -
di tích văn hóa cấp
quốc gia lúc nào
cũng dập dìu du
khách đến
tham quan.

Xuyên qua hơn thế kỷ thăng trầm với thời gian, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
vẫn vẹn nguyên lối kiến trúc Đông - Tây kết hợp và cách bày trí nội thất
kiểu người Hoa ở Nam Bộ xưa. Nét độc đáo ấy đã tỏa ra sức hút đến kỳ
lạ, là nơi tìm đến của hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan mỗi
năm, đặc biệt cộng đồng Pháp ngữ chiếm số lượng đông. 

hoàng Ân
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Theo ông Ngô Đức Sinh, Chủ
tịch HĐQT Công ty, từ nhiều
cơ duyên gần 10 năm trước đã
đưa ông đến vùng đất Lạc Thủy
khi mua lại một xưởng sản xuất

nông - lâm sản đang trên đà làm ăn không
hiệu quả của một thương nhân Đài Loan.
Bằng kinh nghiệm và tâm huyết, ông đã
cùng với các cộng sự gây dựng, vực dậy hoạt
động sản xuất nơi này và đến nay Công ty
đã có sự phát triển vượt bậc. Thương hiệu
măng Kim Bôi của Công ty đã và đang chinh
phục thị trường với nhiều dòng sản phẩm:
măng đắng xứ Mường đóng gói, măng trúc
quân tử, măng khô nấu ngay, măng lưỡi lợn,
măng búp tươi, măng chua thái sẵn, măng
củ thái sẵn, măng giang đặc sản, măng nứa
khô nấu ngay… Các sản phẩm măng đã
được cơ quan y tế địa phương cấp giấy
chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhãn hiệu Kim Bôi
Export - production co cũng được đăng ký bảo hộ tại Cục Sở
hữu trí tuệ từ nhiều năm trước. Măng Kim Bôi có mặt ở hầu
hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và chiếm tỷ trọng lớn
trên thị trường măng cả nước, được tiêu thụ tại các siêu thị lớn
như: Satrafood, Lotte, Co.op mart, Aeon, Intimex, Hapro,
Vinmart, Citimart, Lan Chi mart, hệ thống quán bia, nhà
hàng, cửa hàng rau sạch tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng...
Măng Kim Bôi cũng đã thâm nhập và thu hút được sự quan
tâm, tin dùng ở các nước châu Âu như: Ba Lan, Ucraina, Cộng
hòa Cezh... Ngoài phát triển về sản phẩm măng, Công ty cũng
cho ra đời một số sản phẩm khác như: mơ muối Hương Sơn

đất Phật, sung muối... Từ năm 2019, Công ty còn đầu tư dây
chuyền sản xuất bún, phở khô từ nguồn nguyên liệu tại chỗ
nhằm góp phần tiêu thụ nông sản địa phương và đáp ứng thị
hiếu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ông Ngô Đức Sinh cho biết thêm: Tỉnh Hòa Bình có
nhiều tiềm năng, lợi thế để xây dựng các sản phẩm nông
nghiệp sạch mang thương hiệu địa phương. Song để thực
hiện thành công hướng đi này, Công ty mong muốn nhận
được các chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ,
định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh đồng
thời cam kết hỗ trợ tỉnh thực hiện xây dựng thương hiệu
cho sản phẩm măng của Hòa Bình.n

Công Ty Cổ pHần nông lâm sản Kim Bôi

Xây dựng thương hiệu nông sản hòa Bình

Công ty chú trọng đến rèn luyện và trau dồi kỹ năng phục
vụ du khách cho đội ngũ nhân viên. Từ trang phục, cung cách
ân cần chu đáo đến việc hoạt ngôn thuyết minh bằng ngoại
ngữ thật tốt giúp du khách thấm được “hồn” của di tích.   

Ông Lê Hoàng Ân - Tổng Giám đốc Công ty CPDL
Đồng Tháp đã chia sẻ, được thụ hưởng những giá trị vượt
thời gian của ngôi nhà cổ nổi tiếng, Công ty có trách nhiệm
phải gìn giữ và bảo tồn những gì của lịch sử để lại. Giới
thiệu đến công chúng đến tham quan, đặc biệt là phục vụ
công tác nghiên cứu văn hóa mang một ý nghĩa lớn để nhiều
thế hệ mai sau hiểu và biết rõ hơn những giá trị của sự giao

thoa giữa các nền văn hóa - kinh tế - xã hội trong giai đoạn
Nam Bộ xưa ở đầu thế kỷ 19. 

Công ty Du lịch Đồng Tháp không chỉ được giao phó bảo
quản công trình kiến trúc độc đáo Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê mà
còn lĩnh sứ mệnh lớn hơn đó là phải xứng đáng trở thành
“anh cả” trong ngành du lịch đất sen hồng. Chuỗi khách sạn
Bông Hồng, Sao Mai Sông Trà và các trung tâm Hội nghị - tiệc
cưới đẳng cấp lần lượt được nâng cấp đạt chuẩn 3 sao rất tiện
nghi đi cùng với sự thay đổi toàn diện về tư duy du lịch của
mỗi con người đã góp phần quan trọng đưa du lịch Đồng
Tháp cất cánh trong mùa xuân mới.n

Từ lợi thế nguồn nông - lâm sản dồi dào sẵn có tại địa phương, Công ty cổ
phần Nông lâm sản Kim Bôi đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, tổ
chức vùng nguyên liệu và sản xuất nhiều sản phẩm: măng các loại, miến
dong... mang đặc trưng của Hòa Bình và Tây Bắc. Các sản phẩm đều được
sản xuất theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên
được khách hàng trong và ngoài nước ngày càng ưa chuộng.




