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Cán cân chia sẻ rủi ro
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Nhà

nước muốn kêu gọi nguồn lực tài chính, tận
dụng được trí thức, năng lực quản lý từ các
thành phần kinh tế để bù đắp thiếu hụt về
ngân sách thì Nhà nước cũng cần có trách
nhiệm, nghĩa vụ trong việc bảo đảm tính
khả thi của dự án thông qua các công cụ hỗ
trợ, bảo đảm, bảo lãnh. Bản chất của chia sẻ
rủi ro trong PPP là bên nào có khả năng và
nguồn lực để giảm thiểu rủi ro cho dự án
bên đó sẽ gánh rủi ro đó với chi phí hợp lý
nhất. 

Theo đó, rủi ro về giải phóng mặt bằng,
thay đổi chính sách/kế hoạch/quy hoạch sẽ
phân bổ về phía Nhà nước. Nhà đầu tư chịu
rủi ro về xây dựng (chất lượng, tiến độ,
vốn). Các vấn đề về thu xếp vốn cho dự án
sẽ do nhà đầu tư chịu, tuy nhiên điều khoản
này phụ thuộc vào hỗ trợ/bảo lãnh của Nhà
nước và các thỏa thuận giữa Nhà nước và
nhà đầu tư. 

Một số rủi ro khác được Nhà nước và
nhà đầu tư chia sẻ đó là về lưu
lượng/doanh thu, rủi ro không mua được
ngoại tệ, rủi ro thay đổi tỷ giá ảnh hưởng
doanh thu thực và các lý do bất khả kháng.
Rủi ro càng cao thì lợi nhuận, chi phí sẽ
càng cao do vậy việc chia sẻ rủi ro nên
được nhìn nhận cùng nhau tối ưu hóa bài
toán đầu tư, chi phí của dự án đảm bảo lợi
ích các bên. 

Tại buổi tọa đàm “Chia sẻ rủi ro trong
dự án PPP - thảo luận và khuyến nghị”
diễn ra mới đây do Viện Nghiên cứu
Chính sách và Phát triển Truyền thông
(IPS) phối hợp với VCCI và uSAID tổ
chức, Luật sư Đặng Chi Liêu, Công ty Luật
Baker & McKenzie cho biết, hiện trong dự
thảo Luật PPP bổ sung, điều kiện chia sẻ
rủi ro tăng, giảm doanh thu đang không
tương thích với nhau. Cụ thể, việc chia sẻ
phần doanh thu tăng thì ít điều kiện, đơn
giản, trong khi chia sẻ phần giảm doanh
thu lại có quá nhiều điều kiện như: Dự án

Theo số liệu tại Báo
cáo số 25/BC-CP

ngày 30/01/2019 của Chính
phủ về tổng kết tình hình
thực hiện dự án PPP, cả
nước có 336 dự án PPP, với
tổng vốn đầu tư là 1.609.335
tỷ đồng (khoảng 70 tỷ USD).
Phần lớn các dự án PPP
trong lĩnh vực giao thông
(220 dự án); nhà ở tái định
cư, ký túc xá,... (32 dự án);
tòa nhà văn phòng (20 dự
án); năng lượng (18 dự án);
cấp nước, thoát nước, môi
trường (18 dự án).

Chia sẻ rủi ro là mấu chốt 
thu hút đầu tư PPP
Nếu thực sự muốn thu hút nhà đầu tư tư nhân vào dự án PPP, việc chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước,
nhà đầu tư tư nhân và các đối tác là vấn đề then chốt. Nội dung này đang được các chuyên gia,
doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan tập trung bàn thảo, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo
mới nhất của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP (dự thảo Luật PPP).

Hương Ly
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phải do cơ quan có thẩm quyền lập; quy hoạch, chính sách,
pháp luật có liên quan thay đổi làm doanh thu thực tế thấp
hơn mức doanh thu cam kết tại hợp đồng; đã thực hiện đầy đủ
các biện pháp điều chỉnh mức giá, phí sản phẩm, dịch vụ hoặc
điều chỉnh thời hạn hợp đồng PPP theo quy định nhưng chưa
bảo đảm được mức doanh thu. 

“Nhà đầu tư rất khó chứng minh thế nào là thay đổi chính
sách pháp luật cũng như khó chứng minh mối quan hệ nhân
quả giữa sự thay đổi chính sách pháp luật với sự sụt giảm
doanh thu”, ông Liêu nhận định.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ
tịch hĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng, tồn tại những điều
khoản nội dung chưa thể hiện rõ nguyên tắc bình đẳng giữa
các thành phần tham gia dự án PPP này trong luật. Ví dụ,

trong chương 7 điều 83 trong dự thảo Luật PPP liên quan đến
ưu đãi và đảm bảo đầu tư, Nhà nước muốn giải quyết phần
tăng thu thì thủ tục khá đơn giản, dễ dàng. Nhưng khi nhà đầu
tư chia sẻ giảm doanh thu thì dự luật lại áp dụng nhiều điều
kiện kỹ thuật theo “cơ chế xin – cho” chưa sát với thực tế,
chưa cụ thể và không mang tính kịp thời.

Cần có sự đảm bảo của Chính phủ
Theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền

thông (IPS), đại diện khu vực tư nhân luôn nhận xét rằng
không có bảo đảm của Chính phủ trong các dự án PPP là lý do
khiến một số dự án PPP trong lĩnh vực giao thông bị đình trệ
(bao gồm cả dự án Dầu Giây - Phan Thiết; Tân Vạn - Nhơn
Trạch). Rất ít nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến các dự án

Không nên quy định tỷ lệ “cứng”
trong bảo lãnh đầu tư PPP

ÔNG PHAN VINH QUANG
trưởng nhóm chuyên gia của uSaiD

Công cụ chia sẻ rủi ro bao gồm cơ chế
chính sách, biện pháp hỗ trợ vốn hoặc bảo
lãnh bảo đảm Chính phủ (bảo lãnh về cân
đối ngoại tệ và bảo lãnh doanh thu). Song,
theo dự thảo Luật hiện chỉ nổi lên 2 vấn đề
về bảo lãnh cân đối ngoại tệ (không quá
30% doanh thu của dự án theo Điều 82) và
bảo lãnh doanh thu (Điều 83). Ý kiến các
nhà đầu tư chúng tôi phỏng vấn đều cho
rằng, các dự án đầu tư có rủi ro khác nhau
như giải phóng mặt bằng, thay đổi về quy
định pháp luật hoặc cam kết của cơ quan
nhà nước, nếu chúng ta quy định cứng các
tỷ lệ này trong luật thì khi triển khai sẽ rất
khó khăn. Ví dụ, về bảo lãnh cân đối ngoại
tệ - có những dự án không cần tới 30%
nhưng cũng có dự án cần nhiều hơn thế.
Có dự án đàm phán 10 năm cũng chưa
xong về nội dung này, dự thảo Luật PPP
chỉ nên quy định nguyên tắc, còn tỷ lệ cụ
thể nên quy định trong các nghị định,
thông tư.

Nên có điều khoản chuyển tiếp,
cho phép các dự án đã có chủ
trương đầu tư cũng được chia sẻ
rủi ro

ÔNG TRầN CHủNG
chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư công
trình giao thông đường bộ Việt nam
(VarSi)

Điều 83 trong dự Luật về cơ chế chia sẻ
phần tăng, giảm doanh thu quy định: Nhà
đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chia sẻ với
Nhà nước 50% phần tăng thu giữa doanh

thu thực tế và doanh thu theo phương án
tài chính khi doanh thu thực tế đạt từ 125%
mức doanh thu trong phương án tài chính
trở lên; nhưng Nhà nước chia sẻ với nhà
đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP 50% phần
giảm thu giữa doanh thu thực tế và doanh
thu cam kết tại hợp đồng. Như vậy có sự
không nhất quán khi một bên áp dụng
“doanh thu theo phương án tài chính”, một
bên theo “doanh thu cam kết”. Cùng với
đó, việc quy định “các bên thỏa thuận mức
doanh thu cam kết tại hợp đồng nhưng
không cao hơn 75% mức doanh thu trong
phương án tài chính” nếu không làm rõ sẽ
dẫn đến khả năng nhà đầu tư có thể đàm
phán với cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền, không minh bạch trong thực
hiện.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 83, cơ
chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu phải
được xác định tại quyết định chủ trương
đầu tư. Nếu vậy, phải chăng chỉ áp dụng
đối với những dự án thực hiện theo Luật
PPP mới, trong khi những dự án đã có chủ
trương đầu tư như cao tốc Bắc - Nam sẽ
không được áp dụng. Do đó, nên có điều
khoản chuyển tiếp, cho phép các dự án đã
có chủ trương đầu tư cũng được chia sẻ rủi
ro.

Đảm bảo song song việc thu hút
vốn đầu tư từ khu vực tư nhân và
cơ chế giám sát từ Nhà nước

ÔNG ĐàO VIệT dũNG
chuyên gia cao cấp Quản lý Khu Vực công,
ngân hàng aDb

Với dự án PPP không chỉ có nhà đầu
tư mà còn có các ngân hàng (cho vay tới 70
- 80% vốn thực hiện dự án). Nếu không có
cơ chế chia sẻ rủi ro, chính các ngân hàng
cũng lo ngại cấp vốn cho nhà đầu tư, dự án
không thể thực hiện. 

Có một số lo ngại việc chia sẻ rủi ro đối
với dự án PPP có gây rủi ro cho ngân sách,
việc giải quyết tình trạng này đòi hỏi phải
có sự cân đối: Một mặt, Nhà nước phải bảo
đảm thu hút đầu tư từ khu khu vực tư
nhân, tạo sự yên tâm cho họ khi đầu tư vào
các dự án PPP; mặt khác, phải bảo đảm vai
trò của quản lý nhà nước. Vai trò quản lý
của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là vai
trò của Bộ Tài chính rất quan trọng vì các
dự án PPP thu hút được đầu tư nước ngoài
nhưng có giám sát ở tầm vĩ mô.

Không nên nghĩ chia sẻ rủi ro là
biện pháp ưu đãi cho nhà đầu tư

ÔNG ĐOàN GIANG
chuyên gia ppp Quốc tế thuộc uSaiD

Từ phía khu vực công, không nên nghĩ
chia sẻ rủi ro là biện pháp ưu đãi cho nhà
đầu tư. Xét ở giác độ thị trường, việc khu
vực công chia sẻ rủi ro là cách thức mà Nhà
nước có thể chấp nhận rủi ro đó ở mức chi
phí thấp nhất, vì nếu Nhà nước thực hiện
dự án đó thì rủi ro vẫn tồn tại và Nhà nước
phải chấp nhận toàn bộ.

Rủi ro tài khóa không chỉ là vấn đề
riêng của Việt Nam khi thực hiện dự án
PPP. Ví dụ, Indonesia đã thành lập quỹ bảo
lãnh cho các cơ sở hạ tầng trực thuộc Bộ
Tài chính. Theo đó, nếu nhà đầu tư muốn
được bảo lãnh đối với dự án PPP sẽ phải trả
phí cho quỹ này. hiện, quỹ bảo lãnh rất
nhiều dự án, chưa bị lỗ cũng như bất cứ
vấn đề gì liên quan rủi ro tài khóa. Nước
Anh khống chế tỷ lệ chi tiêu với hình thức
PPP là 2% trên tổng chi tiêu công.  Peru
cũng khống chế tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ trực
tiếp và gián tiếp với dự án này là 7%...  Do
đó, bên cạnh cơ chế tốt rất cần nguồn lực
tài chính bằng những con số cụ thể để chia
sẻ rủi ro với các dự án PPP.
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PPP nếu không có bảo đảm của Chính phủ. Đây là trường hợp
của dự án nhiệt điện TKV Quỳnh Lập 1, trong đó TKV không
thể huy động tài chính từ các ngân hàng / tổ chức tài chính
quan tâm do không có bảo đảm của Chính phủ. 

Báo cáo của IPS cũng chỉ ra việc các nhà đầu tư Nhật Bản
luôn khẳng định họ có kế hoạch mở rộng đầu tư sang lĩnh
vực chăm sóc y tế, xây dựng sân bay và đường bộ, nhưng họ

sẽ không tài trợ cho các dự án PPP nếu
không có bảo đảm của Chính phủ. Quan
điểm này cũng được chia sẻ bởi Chủ tịch
hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài, những người nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm
doanh thu tối thiểu và chia sẻ rủi ro nhằm
thu hút nhà đầu tư nước ngoài. 

Các dự án cơ sở hạ tầng của Việt Nam sẽ
bán sản phẩm đầu ra và thu doanh thu bằng
đồng Việt Nam, trong khi nguồn vốn tài trợ
dài hạn sẽ được cung cấp bằng ngoại tệ.
Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về khả
năng đáp ứng ngoại tệ phục vụ cho việc
hoàn trả nợ và chuyển lợi nhuận ra nước
ngoài. Để giải quyết vấn đề này, dự thảo
Luật về PPP quy định rằng, đối với những
dự án mục tiêu quốc gia đã được Quốc hội
và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chính
phủ sẽ đảm bảo về ngoại hối. Nhà đầu tư
và/hoặc doanh nghiệp dự án được phép mua
ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng được phép
thực hiện các giao dịch ngoại hối nhằm đáp
ứng các yêu cầu về giao dịch vãng lai, giao
dịch vốn và các giao dịch khác hoặc để

chuyển nước ngoài tiền vốn, lợi nhuận và tiền thu được từ
thanh lý đầu tư theo quy định luật kiểm soát ngoại hối. 

Đặc biệt, các nhà đầu tư quốc tế nhấn mạnh sự cần thiết có
bảo đảm của Chính phủ về khả năng chuyển đổi từ đồng Việt
Nam phải trả trong khuôn khổ hợp đồng PPP thành ngoại tệ,
trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng PPP.n

Balance of risk sharing
According to economic specialists, if the government

wants to call for financial resources, take advantage of
intellectuals and management capacity from all economic
sectors to offset the State budget deficit, it should also be
responsible and obliged to ensure the viability of projects with
support and guarantee tools. The nature of risk sharing in PPP
is that the party that has capabilities and resources to
minimize project risks, it will bear that risk with the most
reasonable cost.

for that reason, the risk of site clearance and
policy/plan/planning changes will be allocated to the
government. The investors will bear construction risks
(quality, progress and capital). funding matters for the project
will be borne by the investor, but this provision depends on
the support/guarantee of the government and the agreement
between the government and the investor.

Some other risks shared by the government and the
investor are the flow/revenue, the risk of failure to buy foreign
currencies, the risk of impacts of changed exchange rate on

Risk Sharing is Key to Attracting
PPP Investment
If we really want to attract private investors into PPP projects, risk sharing among the
government, private investors and partners is key. This is being focally debated by
experts, businesses and relevant agencies to compile the latest draft of the Law on
Public-Private Partnership (PPP) Investment.

Huong Ly

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát lệnh khởi công 
xây dựng dự án tuyến cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế) 
đã yêu cầu tuyến đầu tiên của cao tốc Bắc - Nam phía Đông phải là hình mẫu
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real revenue and force majeure causes. Where risks are higher,
profits and expenses will be higher. So, risk sharing should be
recognized together to optimize the investment and cost
puzzle of the project to ensure benefits for all stakeholders.

At the seminar on “Risk Sharing in PPP Project -
Discussions and Recommendations” recently held by the
Institute of Policy Studies and Media Development (IPS) in
collaboration with the Vietnam Chamber of Commerce and
Industry (VCCI) and the united States Agency for
International Development (uSAID), Lawyer Dang Chi Lieu
from Baker & McKenzie Law firm, said that, in the draft PPP

Law, risk sharing conditions for revenue increase and decrease
are not compatible with each other. Specifically, while the
sharing of revenue increase has fewer and more simple
conditions, the sharing of revenue reduction has so many
conditions: The project must be made by a competent agency;
changes in related planning, policies and laws result in lower
actual revenue than the revenue committed in the contract; all
measures have been fully made to changes in price rates,
product and service prices or changes in PPP contract terms as
prescribed but the revenue cannot be guaranteed.

“It is very difficult for investors to prove what are changes
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VCCI

The ‘hard’ ratio should not be
specified in the guarantee for
PPP investment

mR. PHAN VINH QUANG, 
uSaiD ExpErt lEaDEr

Risk sharing instruments include
policy, financing support measures or
government guarantee (guarantee for
foreign currency balance and guarantee
for revenue). however, according to the
draft law, two matters of concern are the
guarantee for foreign currency balance
(no more than 30% of project revenue,
Article 82) and revenue guarantee (Article
83). Investors we interviewed said that
investment projects had different risks
such as land clearance, changes in laws or
commitments of governmental agencies.
If we regulate it with hard ratios, it will be
very difficult to carry out investment
projects. for example, certain projects do
not need the guarantee of foreign
currency balance at 30%, but some may
need more than that. Some projects
cannot complete this content after 10
years of project negotiations. for that
reason, the draft PPP Law should only
stipulate principles while specific
percentages should be specified in decrees
and circulars.

There should be clauses on
transition, allowing licensed
projects to apply risk sharing

mR. TRAN CHUNG, 
prESiDEnt of thE ViEtnam aSSociation of
roaD SyStEm inVEStorS (VarSi)

Article 83 of the draft law on
sharing of revenue increase and
revenue decrease stipulates that PPP
investors and enterprises share 50% of

the incremented value between actual
revenue and projected revenue in the
financial plan with the government
when the actual revenue reaches 125%
or higher of the projected revenue in
the financial plan but the government
shares 50% of the decreased value
between the actual revenue and the
contractual revenue with PPP investors
and businesses. Thus, there is
inconsistency when one applies
“revenue by the financial plan” and the
other chooses the committed revenue.
furthermore, the regulation that the
parties agree on the level of committed
revenue in the contract but not higher
than 75% of the revenue in the
financial plan.” If this is not made
clear, it will lead to the likelihood that
investors can negotiate with competent
government agencies, resulting in non-
transparency in implementation.

on the other hand, according to
Article 83, the sharing of revenue increase
and decrease must be determined in the
decision on investment. If so, is this only
applied to projects executed under the
new PPP Law, not to investment projects
such as the North-South Expressway.
Therefore, there should be transition
clauses, allowing licensed projects to apply
risk sharing.

Taking private investment and
state supervision to tango

mR. dAO VIET dUNG, 
SEnior public SEctor ExpErt, aDb

PPP projects not only engage
investors but also banks (lending up to 70-
80% of project funds). Without a risk
sharing mechanism, banks themselves are
concerned about funding investors and
projects cannot be implemented.

There are some concerns that the risk
sharing of PPP projects poses a risk to the

State budget and a balance is a must to
solve this issue: on the one hand, the
government must successfully attract
private investment and assure private
investors of PPP projects. on the other
hand, state management must be
executed. State management plays a very
important role, particularly by the
Ministry of finance, because PPP projects
attract foreign investment but are
supervised at a macro level.

Risk sharing should not be seen
as an incentive measure for
investors

mR. dOAN GIANG, 
intErnational ppp ExpErt, uSaiD

from the perspective of the public
sector, risk sharing should not be
considered an incentive measure for
investors. from a market perspective,
the public sector's risk sharing is the
way in which the government can
accept that risk at the lowest cost,
because if the government implements
that project, the risks still exist and it
must accept all.

fiscal risk is not only the issue of
Vietnam when PPP projects are carried out.
for example, Indonesia sets up a guarantee
fund for infrastructure under the Ministry of
finance. Accordingly, if investors want to be
guaranteed for PPP projects, they will have
to pay fees for this fund. Currently, the fund
guarantees a lot of projects, no loss of any
project found or any issues relating to fiscal
risks. The united Kingdom controls the
share of PPP spending at 2% of total public
spending. Peru also controls the percentage
of State direct and indirect support to this
form of projects at 7%. Therefore, besides
the good mechanism, it is necessary to have
financial resources with specific figures to
share risks among PPP stakeholders.
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in legal policies and prove causal
relations between policy changes and
revenue decline,” he said.

Agreeing with Lieu’s opinions, Luu
Xuan Thuy, Vice Chairman of Deo Ca
Group, said that some contents in the
law do not clearly express the principle
of equality among stakeholders in the
PPP project. for example, Article 83 in
Chapter 7 of the draft PPP Law
regarding investment incentives and
guarantee, the government wants to
resolve the increase in revenue with
relatively simple and easy procedures.
But when investors share revenue
reduction, the bill applies many
technical conditions in a so-called “give-
and-take” fashion rather than basing on
reality, specificity and regularity.

Government guarantee needed
According to the Institute of Policy

Studies and Media Development (IPS),
the private sector always attributes the
delay of PPP traffic projects to the
absence of government guarantees for
PPP projects, including Dau Giay - Phan
Thiet and Tan Van - Nhon Trach
projects. Very few foreign investors are
interested in PPP projects without the
government guarantee. Vinacomin
could not call for loans from
banks/financial institutions for its
Vinacomin Quynh Lap 1 thermal power
project due to lack of government
guarantee.

The IPS report also stated that

japanese investors always insist that they
have plans to expand their investments into
health care, airport and road construction
but they will not fund government-
unguaranteed PPP projects. This viewpoint
was also shared by the Chairman of the
Vietnam Association of foreign-invested
Enterprises, which stressed the importance
of ensuring minimum revenue and risk
sharing to attract foreign investors.

Vietnam's infrastructure projects will
sell outputs and collect revenue in Vietnam
dong, while long-term funding will be
provided in foreign currencies. This has
raised concerns about the ability to meet
foreign currencies for repayment and
outward transfer of profits. To solve this
problem, the draft PPP Law states that, for
national target projects approved by the
National Assembly and the Prime Minister,
the government will ensure foreign
exchange. Investors and/or project
enterprises are allowed to buy foreign
currencies from authorized credit
institutions to perform foreign exchange
transactions to meet requirements of
current transactions, capital transactions
and other transactions or to transfer abroad
capital, profits and proceeds from
investment liquidation in line with foreign
exchange control laws.

In particular, international investors
emphasized the need for the government
guarantee for exchange from Vietnamese
dong to be paid in the framework of PPP
contracts to foreign currencies in the course
of executing PPP contracts.n
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According to
Government

Report 25/BC-CP dated
January 30, 2019, on
review of PPP project
implementation, Vietnam
had 336 PPP projects with
a total investment of
VND1,609,335 billion
(about US$70 billion). The
majority of PPP projects
were involved in transport
(220 projects), resettlement
houses and dormitories (32
projects), office buildings
(20 projects), energy (18
projects), water supply,
drainage and environment
(18 projects).



Những năm gần đây, Quảng Trị
đã tạo được dấu ấn quan trọng về
tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư;
định hình rõ nét một trung tâm năng
lượng ở khu vực phía Bắc miền
Trung, ngành công nghiệp chế biến
gỗ và dịch vụ, du lịch... Trên cơ sở đó,
Quảng Trị sẽ tiếp tục bứt phá ra sao
trong những năm tới, thưa ông?

Như chúng ta đã biết, tỉnh Quảng
Trị là cầu nối 2 miền Bắc - Nam, nằm
trên các tuyến giao thông huyết mạch
quốc gia cả về đường bộ, đường sắt và
đường thủy,là tỉnh đầu tiên tại Việt
Nam nằm trên tuyến hành lang kinh tế
Đông – Tây (EWEC) nối với các nước
Lào – Thái Lan - Myanmar; Quảng Trị
cũng có diện tích rừng thuộc Top đầu
của cả nước là 253.856 ha (rừng trồng
110.539 ha), trong đó diện tích rừng
trồng gỗ lớn đã được cấp chứng chỉ
quản lý rừng bền vững fSC là 22.000 ha,
rất thuận lợi cho phát triển công nghiệp
chế biến gỗ xuất khẩu; Với 75 km bờ
biển, Quảng Trị có nguồn hải sản
phong phú, có thể khai thác 60.000
tấn/năm và trữ lượng cát silic dồi dào,
chất lượng tốt phục vụ sản xuất công
nghiệp. Quảng Trị còn được coi là
“trung tâm” năng  lượng tái tạo tại khu
vực phía Bắc miền Trung bởi số giờ
nắng trong năm cao, tốc độ gió trung
bình lớn. hơn thế, ở ngoài khơi biển
Đông còn có nguồn khí trữ lượng lớn
thích hợp để đầu tư nhà máy điện khí
(Thủ tướng đã đồng ý để Tập đoàn
Gazprom lập fS để đầu tư). Ngoài ra,
tỉnh còn có nhiều danh lam thắng cảnh
đẹp, di tích lịch sử các mạng đặc biệt, có
thể phát triển đa dạng loại hình du lịch...
Trong tương lai với cảng biển nước sâu
Mỹ Thủy ở Khu kinh tế Đông Nam
Quảng Trị đang được đầu tư xây dựng,
Quốc lộ 15D từ cảng biển Mỹ Thủy đến
Cửa khẩu quốc tế La Lay được đầu tư
xây dựng sẽ tạo thêm trục hành lang
song song với hành lang kinh tế Đông
Tây (PARAEWEC) sẽ thu hút lượng
hàng hóa lớn từ các nước Tiểu vùng
sông Mê Kông mở rộng (GMS) qua

cảng biển này để đi các nước trong khu
vực và trên thế giới. Với những lợi thế
đó, Quảng Trị có nhiều điều kiện thuận
lợi phát triển các ngành, lĩnh vực nông
nghiệp, công nghiệp, vận tải, thương
mại, du lịch, dịch vụ và hợp tác đầu tư
với các tỉnh thành trong cả nước và các
nhà đầu tư nước ngoài.

Những năm qua, Quảng Trị đã
được Chính phủ và các Bộ, ngành
Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư
phát triển, nhất là cơ sở hạ tầng thiết yếu
về giao thông, điện, y tế, giáo dục,... từng
bước đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp và đời sống
sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, từ
năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã
quyết định thành lập Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị (Quyết định 42/QĐ-
TTg ngày 16/9/2015) có quy mô 23.792
ha, tạo cơ hội lớn cho việc thu hút đầu
tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng huy
động được nguồn lực đáng kể để xây
dựng và phát triển các khu công nghiệp,
cụm công nghiệp, cảng biển;  Tập trung
đầu tư, nâng cấp các điểm, tuyến du
lịch, có nhiều chính sách khuyến khích
đầu tư trong lĩnh vực du lịch biển, du
lịch nghỉ dưỡng; hỗ trợ phát triển sản
xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ và
xuất nhập khẩu... Chính vì vậy, GRDP
của tỉnh những năm qua tăng trưởng
mạnh, giai đoạn 2016-2018 đạt
7,5%/năm và năm 2019 đạt 7,72%;... tạo
nền tảng vững chắc để Quảng Trị tăng
tốc bứt phá trong tương lai gần.

Với những lĩnh vực đầu tư đã được
định hình rõ nét, đó là tập trung phát
triển năng lượng, công nghiệp chế biến
gỗ và dịch vụ du lịch. Để trở thành một
trung tâm năng lượng khu vực miền
Trung, song hành với việc tăng cường
thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên
ngoài, tỉnh Quảng Trị đang chủ động
cùng với các Bộ, ngành Trung ương rà
soát lại quy hoạch, kế hoạch xây dựng
đường truyền tải phù hợp nhằm thúc
đẩy tiến độ các dự án  sản xuất điện,
nhất là điện gió và mặt trời. Tỉnh cũng
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Quảng trị 

Tạo đà thực hiện khát vọng vươn lên

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Quảng Trị đang ngày càng hấp
dẫn các nhà đầu tư, trở thành
“điểm tập trung” nhiều dự án
quy mô lớn về năng lượng, hạ

tầng, du lịch... và những chuyển
động hôm nay đang tạo đà để

tỉnh thực hiện khát vọng vươn
lên. Tỉnh đã xác định hướng đi

đúng đắn, thực thi hữu hiệu các
giải pháp chỉ đạo điều hành,
đặc biệt là sự quyết tâm vào

cuộc, hành động quyết liệt của
cả hệ thống chính quyền trong
thúc đẩy cải cách hành chính,

cải thiện môi trường kinh
doanh và nâng cao năng lực

cạnh tranh. Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn

ông Hà sỹ Đồng, Phó Chủ tịch
Thường trực uBND tỉnh

Quảng Trị xung quanh chủ đề
này. Ngô Khuyến thực hiện.



xúc tiến đẩy nhanh các dự án phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch,
nhất là việc khai thác các di tích lịch sử cách mạng gắn với việc tổ
chức chương trình “festival khát vọng hòa bình” trong tương lai gần.

Để làm bật dậy các hướng đi trên, Quảng Trị sẽ ưu tiên tập trung
nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đầu tư một số tuyến
đường theo trục hành lang Đông Tây, đẩy nhanh tiến độ xây dựng
cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, xúc tiến triển khai dự án Cảng hàng
không Quảng Trị, đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, thành lập Khu kinh tế
cửa khẩu La lay... nhằm khai thác tốt lợi thế, phát huy hếttiềm năng  sẵn
có, thu hút, kêu gọi đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân. 

Với chủ đề năm 2020 là “Hành động quyết liệt - Về đích toàn
diện - Tạo đà bứt phá”, tỉnh đang thực hiện đồng bộ các nhiệm
vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, lắng nghe để có giải
pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành với doanh nghiệp... Ông có
chia sẻ thế nào xung quanh vấn đề này?

Những năm qua, Quảng Trị đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh
nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. uBND tỉnh đã
ban hành nhiều chính sách, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch
như: Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giải đoạn 2014-2020 số
1383/QĐ-uBND ngày 07/7/2014; Kế hoạch hành động số 1008/Kh-
uBND ngày 21/3/2017; Kế hoạch hành động số 2937/Kh-uBND
ngày 11/7/2018; Kế hoạch hành động số 391/Kh-uBND ngày
25/01/2019... 

uBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển
khai, phổ biến các quy định của nhà nước và pháp luật, thực hiện
giảm bớt các thủ tục hành chính, cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết
và 15-20% chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ
quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội rút ngắn thời gian, thủ tục cho
doanh nghiệp khởi sự kinh doanh... Trung tâm phục vụ hành chính
công cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động gắn liền với việc xây
dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, mức độ 4 (trong năm đã tiếp nhận 442.022 hồ sơ, với tỷ lệ đúng
hạn là 94,6%). Đến nay, 100% Sở, ban, ngành và địa phương đã triển
khai ứng dụng Một cửa điện tử; 100% thủ tục hành chính liên quan
đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh; các quy định, chính sách, quy
hoạch đều được công khai trên Trang thông tin điện tử của uBND

tỉnh và tại trụ sở các sở, ngành, địa phương. uBND tỉnh đã tổ chức
đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với doanh nghiệp, báo
chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư

Bên cạnh đó, Tỉnh đã lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp
trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản
ánh và hướng dẫn, giải đáp cho người dân và doanh nghiệp. Công tác
hỗ trợ doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng; định kỳ hàng tháng tổ
chức Chương trình “Cà phê Doanh nhân” để trao đổi, tháo gỡ khó
khăn, động viên doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tiếp
tục đôn đốc triển khai thực hiện cam kết về tạo lập môi trường kinh
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp...

Có thể khẳng định, việc thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng
Trị trong thời gian qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự
vào cuộc của cả hệ thống các cấp chính quyền trên địa bàn. Đến nay,
tỉnh Quảng Trị được đánh giá có môi trường đầu tư, kinh doanh
thuận lợi. Chỉ số PCI của tỉnh trong 3 năm 2016, 2107, 2018 đều gia
tăng cả về điểm số và thứ hạng. Năm 2019, tỉnh đã thu hút được 87
dự án, với tổng vốn trên 43.197 tỷ đồng, khởi công xây dựng 30 dự án
với tổng vốn đầu tư 113.000 tỷ đồng... đó là  minh chứng sinh động
cho những nỗ lực trên.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Theo kết quả khảo sát của dự án Dân chấm điểm
M.score, 99% người dân đã hài lòng và rất hài lòng khi
đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Quảng Trị. Tuy mới thành lập và đi vào hoạt
động được 6 tháng, Trung tâm đã cung cấp hàng loạt
các dịch vụ tiện ích đến người dân như: Thu hộ phí, lệ
phí qua ngân hàng; cung cấp biểu mẫu, giải đáp thắc

mắc, tra cứu thông tin hồ sơ qua đường dây nóng, mạng
xã hội zalo... Hiện 1.622 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã

được rà soát, số hóa và cập nhật vào hệ thống phần
mềm điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt. Những hồ

sơ cần xử lý ngay thì bưu điện sau khi tiếp nhận tại
quầy giao dịch ở Trung tâm sẽ có trách nhiệm chuyển
đến phòng chuyên môn sở, ngành xử lý và trả kết quả

cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày...



In recent years, Quang Tri has
obtained important achievements in
economic growth and investment
attraction, taking shape as a center of
energy, wood processing industry,
services and tourism in northern central
Vietnam. Based on this foundation, how
will you continue to make breakthroughs
in the coming years?

As known, Quang Tri province is a
bridge linking the North and the South of
Vietnam, located on national arterial routes,
including roads, railways and waterways. It
is the first province in Vietnam on the East-
West Economic Corridor (EWEC),
connecting with Laos, Thailand and
Myanmar. Quang Tri has one of the largest
forest areas in the country with 253,856
hectares (planted forest of 110,539 hectares)
of which 22,000 hectares is certified by the
forest Stewardship Council (fSC) for
sustainable forestry, which is very favorable
for developing wood processing industry
for export. With a 75-km coastline, the
province has abundant good-quality sand
reserves for industrial production and a rich
source of seafood, which can generate
60,000 tons a year.

Quang Tri is also considered a center of
renewable energy in the northern central
region because it has a long sunny period
each year and high wind speed. Moreover,
gas reserves offshore the East Sea are also
abundant for investors to develop gas power
plants (the Prime Minister has agreed to allow
the Gazprom Group to establish a feasible
study for investment). The province also has
many beautiful landscapes and historical sites
to develop various types of tourism.

In the future, when My Thuy deep-sea
port in the Dong Nam Economic Zone,
National Road 15D from My Thuy seaport
to La Lay International Border Gate are
completed to create a parallel corridor to
the East-West Economic Corridor, the
province can draw large volumes of goods
from the Greater Mekong Subregion
(GMS) countries through this port to
transport to other countries in the region
and around the world. With these
advantages, Quang Tri has many favorable
conditions to develop agriculture, industry,
transportation, trade, tourism, services and
establish investment cooperation with
other provinces and cities nationwide and
with foreign investors as well.

In the past years, the province has
received much support from the central
government to invest in developing
transport, electricity, healthcare, and
education infrastructure to gradually meet
public and business needs. In 2015, the
Prime Minister established 23,792-ha
Dong Nam Economic Zone of Quang Tri
(Decision 42/QD-TTg dated September 16,
2015), enabling the province to attract
investors and promote economic
development. We have also mobilized
considerable resources to develop
industrial parks, and tourist clusters. The
province’s GRDP has grown strongly in
recent years, reaching 7.5% a year in 2016-
2018 and 7.72% in 2019. This is a solid
foundation for us to accelerate our
breakthrough in the near future.

To date, we have shaped clear
development approaches for energy,
wood processing, tourism and service
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Quang Tri: Momentum to Realize
Growth Aspirations

Quang Tri province has
become increasingly attractive

to investors and become a
destination for many large-

scale energy, infrastructure and
tourism projects. And, the

province has created
momentum to realize its

growth aspirations. The locality
has determined the right

approach, effectively carried
out solutions, especially the

aggressive action of the local
government to speed up

administrative reform, improve
business environment and
enhance competitiveness.

Vietnam Business forum has
an interview with Mr. Ha sy

dong, Permanent Vice
Chairman of the Provincial

People’s Committee, on this
issue. Ngo Khuyen reports.



sectors. In order to become an energy center in the central
region, the province is actively working with ministries and
central agencies to revise transmission line construction plans in
order to speed up the progress of power generation plants,
especially wind and solar power. The province has also
promoted service and tourism development, especially at
revolutionary historical relics, and planned to organize the
Peace Aspiration festival in the future.

In order to enliven the above directions, we will prioritize
resources to develop transport infrastructure and build traffic
routes along the East-West Corridor, speed up the
construction of My Thuy deep-water seaport, and carry out
Quang Tri Airport project, National Road 15D from My Thuy
seaport and La Lay International Border Gate to unlock local
land potential and attract investment funds for social and
economic development, ensure social security and livelihoods
for people.

With the 2020 theme “take aggressive action to obtain
inclusive achievements - create momentum for breakthrough
development”, the province is carrying out consistent tasks
and solutions, with a focus on improving the investment and
business environment, raising the Provincial Competitiveness
Index (PCI), and supporting businesses to remove their
difficulties. Could you please tell us more about this?

In past years, Quang Tri has paid special attention to
accelerating administrative reform and improving the investment
and business environment in order to create favorable conditions
for businesses and investors. The Provincial People’s Committee
has issued and carried out many programs and plans such as
Action Program 1383 dated july 7, 2014 on improving the local
business enviroment and Provincial Competitiveness Index (PCI)
for 2014-2020 period; Action Plan 1008/Kh-uBND dated March
21, 2017; Action Plan 2937/Kh-uBND dated july 11, 2018; and
Action Plan 391/Kh-uBND dated january 25, 2019.

The Provincial People’s Committee has instructed branches and
localities to inform and enforce laws, reduce administrative procedures;
cut by 20-30% of the service time; reduce 15-20% of administrative
procedure cost and coordinate with tax, labor and social insurance
agencies to streamline procedures and reduce the service time for
businesses. The Quang Tri Public Administration Service Center has
been put into operation to provide a stepping stone for the cause of
building e-government, providing online public services of Level 3 and
Level 4. up to now, 100% of departments, agencies, and localities have
applied the single-window electronic mechanism. All administrative

procedures related to investment and business, all regulations, policies
and plans have been publicized on the website of the Provincial People’s
Committee and at working offices of relevant departments, branches,
districts and cities. The Provincial People’s Committee has also held
periodic dialogues with business and the press at least twice a year to
timely capture and remove difficulties and obstacles for businesses.

The province has also established and published contact hotlines
and online channels to receive and answer questions of enterprises on
the province’s web portal. We have always paid special attention to
business support; organized the monthly “BizCoffee Program” to discuss
and solve difficulties and encourage businesses to boost their operations;
and continued to urge the fulfillment of commitments to creating a
favorable business environment.

We have drastically implemented consistent measures to speed
up administrative reform, improve the investment environment
and enhance local competitiveness. up to now, Quang Tri
reportedly has a favorable investment and business climate. The
province's PCI increased in both scores and rankings in 2016, 2017
and 2018. In 2019, the locality attracted 66 projects with a total
registered capital of VND39 trillion and witnessed 30 projects with
VND113 trillion of investment capital kicked off in the year. These
outcomes vividly demonstrate the province’s efforts.

Thank you very much!
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According to the M. Score survey, a scorecard tool
that allows citizens to score the performance of public
administration, 99% of the people are satisfied or very

satisfied when they come to conduct work with the
Quang Tri Public Administration Service Center. Despite

only six months of operation, the center has provided a
series of utility services for people like collecting fees and
charges via banks; providing forms, answering questions
and looking up records information via contact hotlines

and Zalo social network. Currently, 1,622 provincial
administrative procedures have been reviewed, digitized

and updated to ensure the smooth operation of the
electronic software system. If the documents need to be
processed immediately, the post office at the service will

instantaneously send them to specialized units and
deliver the results to applicants within the same day.



Theo ông, sự phát triển hạ tầng GTVT của tỉnh Quảng Trị hiện sẵn sàng ra
sao nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế; đáp ứng nhu cầu người dân, doanh
nghiệp trên địa bàn?

Những năm qua, Quảng Trị đã huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn vốn
đầu tư; qua đó đã phát triển được hệ thống hạ tầng GTVT vượt bậc. Các tuyến quốc
lộ, đường tỉnh, huyện, xã đều đã thảm nhựa; nhiều tuyến đường chiến lược, nội thị
được mở mới, nổi bật như: Tuyến Quốc lộ 1 và đoạn tránh di tích lịch sử đôi bờ hiền
Lương, Quốc lộ 9, Quốc lộ 49C, Quốc lộ, tuyến tránh Quốc lộ (qua thị xã Quảng Trị
và thành phố Đông hà), đường nối Quốc lộ 1 với Cảng biển Mỹ Thủy... Các cầu yếu,
tạm cũng được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và một số cầu lớn cũng đã xây dựng như:
Cửa Việt, Cửa Tùng, hiền Lương, cầu treo Đakrông,... hiện toàn tỉnh có 8.739 km
đường bộ, gồm 508 km quốc lộ, 261 km đường tỉnh, 871 km đường đô thị, 98 km
đường chuyên dùng và 7.000 km đường huyện, xã, thôn, xóm với kết cấu mặt đường
đạt tỷ lệ 27,5% bê tông xi măng, 11,2% nhựa, 12,2% láng và 37,3% cấp phối. 

Tỉnh hiện có 4 tuyến đường sông dài 125 km, trong đó, Bộ GTVT ủy quyền
quản lý 3 tuyến sông  Trung ương dài 110,4 km (Bến hải, hiếu, Thạch hãn) và 15
km sông Ô Giang do tỉnh quản lý. 

Quảng Trị cũng có hệ thống các cảng biển, nổi bật là Cảng Cửa Việt có diện
tích 42 nghìn m2, gồm 01 bãi chứa hàng 7.200m2, 02 kho rộng 900m2; 3 cầu cảng
dài 228m; độ sâu luồng thiết kế 5-6m đảm bảo tàu 3-5 nghìn tấn ra vào; công suất
hiện tại 400 nghìn tấn/năm. Để nâng cao năng lực của cảng, tỉnh đã phê duyệt chủ
trương đầu tư tư 04 cầu cảng trên diện tích 18,75 ha tại Khu bến Nam Cửa Việt, sẽ
triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt, Quảng Trị có cảng biển Mỹ Thủy đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và chủ trương đầu tư xây dựng (Quyết
định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và Quyết định 16/QĐ-TTg ngày 04/01/2019).
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POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Đẩy nhanh tiến độ các dự án 
giao thông vận tải trọng điểm

Với quyết tâm vào cuộc sát
sao của các cấp chính quyền
và sự đồng thuận của người

dân, doanh nghiệp, những
tuyến đường, cây cầu đang

được nối dài, mở rộng;
những bến, cảng dần mở cửa,

xây mới... đưa Quảng Trị
sớm trở thành “điểm tập kết”
của các dự án đầu tư. Ông Lê

Đức Tiến, Phó Chủ tịch
uBND tỉnh Quảng Trị, Giám
đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị

chia sẻ về vấn đề này với
Vietnam Business forum.

song Uyên thực hiện.

Lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị khảo sát vị trí xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị 



Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô
685 ha, vốn đầu tư 14 nghìn tỷ đồng đã khởi
công ngày 27/2/2020 và sẽ đi và hoạt động từ
năm 2025.

Những năm gần đây, hệ thống bến xe,
cảng biển, phương tiện giao thông đường bộ,
đường thủy tăng nhanh, ngày càng có nhiều
tuyến  vận tải được mở mới. Toàn tỉnh có 07
bến xe đã được xếp loại, 223 đơn vị kinh
doanh vận tải, 1.269 phương tiện; 31 tuyến VT
hành khách cố định (14 tuyến liên tỉnh; 17
tuyến nội tỉnh và 03 tuyến xe buýt nội tỉnh). 

Có thể khẳng định hệ thống GTVT của
Quảng Trị đã hình thành mạng lưới liên tục, kết
nối thông suốt các địa bàn dân cư, giữa đô thị
với nông thôn, từ các khu, cụm công nghiệp
đến các bến cảng, trong đến ngoài tỉnh,... giúp
việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng
hóa của doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, tạo
điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh và thúc
đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Cam Lộ -
La sơn) đang nhận được sự quan tâm vào
cuộc sát sao của tỉnh, các sở, ngành, địa
phương và ngành GTVT. Khi dự án hoàn
thành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh ra sao và Quảng Trị sẽ thực hiện
hướng đi, giải pháp nào nhằm huy động
nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng
trục nối, đường nhánh,... để phát huy tính
lan tỏa dự án?

Việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Cam
Lộ-La Sơn nhằm từng bước hình thành tuyến
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có
năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao đáp ứng nhu
cầu vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính
trị trong vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ;
từng bước hoàn thiện hạ tầng đường bộ, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế và đảm bảo quốc
phòng an ninh cho cả khu vực. Dự án sẽ khơi
dậy tiềm năng chưa được khai thác vùng phía
tây tỉnh, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa giữa Quảng Trị với tỉnh Thừa
Thiên huế và thành phố Đà Nẵng, góp phần kết nối Quảng Trị với
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Nhằm phát huy hiệu quả của tuyến đường khi hoàn thành; thời
gian qua, Sở GTVT đã nỗ lực phối hợp với các ngành, địa phương
tham mưu uBND tỉnh tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng các
tuyến đường ngang nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Tuyến đường
tỉnh 579 nối với trung tâm huyện Triệu Phong và vùng Cùa (huyện
Cam Lộ); tuyến đường tỉnh 588 kéo dài đến cao tốc; tuyến đường
ngang nối với trung tâm thị xã Quảng Trị... Đặc biệt là tuyến đường
Quốc lộ 15D nối về cảng Mỹ Thủy và cửa khẩu Quốc tế La Lay (đã
được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào Quy hoạch phát triển hệ
thống GTVT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)...
hiện Bộ GTVT cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban QLDA đường hồ
Chí Minh tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đoạn Quốc
lộ 1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn từ đường hồ Chí Minh

nhánh Tây đến cửa khẩu La Lay trong kế hoạch
trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Phát triển cảng nước sâu là chủ trương lớn
của tỉnh Quảng Trị đang được cụ thể hoá mạnh
mẽ thông qua việc đầu tư Cảng nước sâu mỹ
Thủy và Cảng Cửa Việt. Để các dự án này triển
khai thuận lợi, ngành GTVT đang tham mưu,
thực hiện giải pháp, hoạt động cụ thể nào?

Việc chưa có cảng hàng không và cảng biển
nước sâu là một trở lực lớn trong quá trình phát
triển của tỉnh. Do vậy thời gian qua, ngành GTVT
đã chủ động lập, trình phê duyệt quy hoạch để có cơ
sở pháp lý kêu gọi nhà đầu tư triển khai thực hiện.
Đến nay, dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ
Thủy của Công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ
Thuỷ được phê duyệt chủ trương đầu tư  và dự án
đầu tư xây dựng Bến cảng CfG Nam Cửa Việt của
Công ty TNhh CfG Quảng Trị  được uBND tỉnh
phê duyệt chủ trương đầu tư (Quyết định 3088/QĐ-
uBND ngày 28/12/2018).

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, Sở
đã chủ động phối hợp nhà đầu tư trong việc thẩm
định thiết kế (dự án Bến cảng CfG Nam Cửa Việt),
trình Bộ GTVT thẩm định thiết kế (dự án cảng Mỹ
Thủy). hiện các dự án đều đã khởi công xây dựng,
đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tái định cư để
xây dựng theo tiến độ phê duyệt.

Quảng Trị đang nỗ lực xúc tiến đẩy
nhanh đầu tư dự án Cảng Hàng không
(CHK) Quảng Trị; để sớm “mở cửa bầu
trời”, đưa kinh tế “cất cánh”, ngành GTVT
đang có những nỗ lực ra sao?

Việc đầu tư xây dựng ChK Quảng Trị có
vai trò hết sức quan trọng trong thúc đẩy sự
phát triển đi lên của tỉnh; phục vụ nhu cầu đi
lại bằng đường hàng không; từng bước hoàn
thiện hạ tầng GTVT; đồng thời đảm bảo an
ninh - quốc phòng đối với các vùng biên giới,
các đảo, quần đảo khu vực miền Trung; phục
vụ cho hoạt động bay tuần tra, kiểm soát, tìm
kiếm cứu nạn trên biển Đông từ cửa Vịnh Bắc
Bộ vào khu vực phía Nam.

hiện Quy hoạch chi tiết ChK đang được nhà tư vấn
ADCC hoàn thiện theo ý kiến Bộ GTVT. Sau khi hoàn chỉnh
hồ sơ, Bộ GTVT sẽ tổ chức hội nghị thẩm định và phê duyệt
Quy hoạch để triển khai thực hiện.

Để triển khai, nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án, tỉnh chủ trương
kêu gọi các nhà đầu tư tham gia theo hình thức đối tác công tư (PPP),
đồng thời Sở GTVT đã đề xuất uBND tỉnh vận động nguồn vốn
PDf nhằm hỗ trợ bước chuẩn bị đầu tư dự án. 

Việc đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu như khu bay
(đường cất hạ cánh, sân đỗ, thoát nước, hàng rào, đài kiểm soát
không lưu...) từ ngân sách tỉnh được xem như phần “vốn mồi” để kêu
gọi các nhà đầu tư xây dựng, khai thác hàng không dân dụng. Sở
đang xây dựng đề án tái cơ cấu ngành GTVT và báo cáo uBND tỉnh
phương án xin chuyển đổi quỹ đất tại các bến xe, nhà hạt và một số
đơn vị sự nghiệp để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn đầu tư.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Sở GTVT tỉnh
Quảng Trị đã có
nhiều nỗ lực đẩy

mạnh cải cách hành
chính (CCHC) và
đạt được kết quả

đáng kể: Các TTHC
triển khai trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4;

tỷ lệ hồ sơ hành
chính được tiếp nhận

trực tuyến tăng;
100% văn bản của
Sở được gửi nhận
qua mạng;... Năm

2019, xếp hạng
CCHC của Sở xếp
02/20 sở, ngành

(tăng 16 bậc so năm
2016) đã minh

chứng cho quyết tâm
và hiệu quả CCHC

của ngành. 



Ông đánh giá như thế nào về tình hình thu hút đầu tư của
tỉnh Quảng Trị trong năm 2019; điểm nhấn nổi bật về định
hướng xúc tiến, thu hút đầu tư năm 2020 và các năm tiếp theo?
Trong năm 2019, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đã nhận được
quan tâm chỉ đạo sát sao, thống nhất của các cấp chính quyền tỉnh.
uBND tỉnh đã tiếp xúc, vận động nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh
vực thế mạnh như: Công nghiệp điện - năng lượng (nhất là điện
gió và điện mặt trời), chế biến gỗ, cát silic, hạ tầng khu kinh tế, hậu
cần logistics,... Tỉnh cũng đã làm việc với nhiều nhà đầu tư, tập
đoàn có uy tín như: Sembcorp Development, Amata (Thái Lan),
Sumitomo (Nhật Bản); EGATI (Thái Lan); Tập đoàn Gazprom

(Liên bang Nga);... nhằm xúc tiến các dự án quy mô lớn có tính
động lực, sản phẩm cạnh tranh cao trong chuỗi giá trị toàn cầu; từ
đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ
trợ... Tỉnh còn tham gia, tổ chức các đoàn xúc tiến, vận động đầu tư
nước ngoài như: hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), hồng Kông
(Trung Quốc), Singapore, hàn Quốc, Eu... nhằm quảng bá, mời
gọi nhà đầu tư đến Quảng Trị.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, năm 2019, kết quả thu hút đầu tư đã
có sự đột phá so các năm trước: Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho
86 dự án DDI với tổng vốn trên 42.734 tỷ đồng và 1 dự án fDI với
tổng vốn 463 tỷ đồng (tăng 35 dự án và 35.000 tỷ đồng so với năm

14 VIETNAm BUsINEss FORUm MAy 1- 14,  2020

Tạo xung lực mới 
trong thu hút đầu tư

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Với những nỗ lực đổi mới xúc tiến, đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính, áp dụng nhiều
cơ chế hấp dẫn; tích cực tháo gỡ “điểm nghẽn”
về mặt bằng,... nên môi trường kinh doanh
trên địa bàn Quảng Trị ngày càng cởi mở
hơn, tạo xung lực mới về thu hút đầu tư.
Ông Nguyễn Huy - Quyền Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ
với phóng viên Vietnam Business forum về
những nội dung trên. Ngô Khuyến thực hiện.



2018); trong đó, đã thu hút được nhiều dự án lớn về
năng lượng như: Điện gió Liên Lập 48MW, Điện gió
Tân Linh 48MW; Điện gió hướng Tân, Nhà máy điện
mặt trời Gio Thành 1, 2; Nhà máy điện gió GELEX
1,2,3;... Ngoài ra, các dự án khác như: Khu phức hợp
du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo; Thủy điện Bản
Mới; Khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp Nữ
hoàng bãi dài Cửa Tùng 2, Khu bến cảng Mỹ Thủy...
cũng được cấp phép hoặc đẩy nhanh tiến độ, tạo sức
sôi động mới trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh.
Năm 2020 được xác định là “hành động quyết liệt, về
đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, tỉnh sẽ tục đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư đến tìm
hiểu, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn. Quảng Trị quan
tâm thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao,
hiện đại, sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương; dự
án quy mô lớn, có tác động ảnh hưởng lớn đến sự phát
triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm các hoạt động gồm:
hỗ trợ liên doanh các nhà đầu tư VSIP-Amata -
Sumitomo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; xúc tiến các nhà
đầu tư Gazprom (Nga), Tập đoàn T&T triển khai các
dự án điện khí tại Khu kinh tế Đông Nam, Công ty
hàng không Vietjet về triển khai dự án cảng hàng
không tại Quảng Trị...

Việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh những năm qua, nhất là các dự án có quyết
định chủ trương trong năm 2019 đã được thực hiện
ra sao, thưa ông?
Năm 2019, Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập
tỉnh, đã lựa chọn 30 dự án khởi công với tổng vốn đầu
tư 111.000 tỷ đồng và 14 dự án khánh thành với tổng
mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. Trong số 30 dự án lựa
chọn, đến nay, nhà đầu tư đã khởi công 24 dự án với
tổng vốn đầu tư 88.845 tỷ đồng, giải ngân đạt 4.962 tỷ
đồng. Ngoài danh mục dự án 30 năm trên, các nhà
đầu tư đã tổ chức khởi công 16 dự án khác với tổng
vốn đầu tư 4.200 tỷ đồng. Như vậy, trong năm 2019,
trên địa bàn Quảng Trị đã có 40 dự án được khởi công
với tổng vốn đăng ký 93.045 tỷ đồng.
Trong các dự án khởi công có 18 dự án thuộc lĩnh vực
năng lượng với tổng vốn đầu tư trên 78.300 tỷ đồng
(09 dự án điện gió vốn 16.300 tỷ đồng, 02 dự án điện

mặt trời vốn 2.200 tỷ đồng, 05 dự án thủy điện
vốn 2.600 tỷ đồng và một dự án nhiệt điện với
tổng vốn 55.000 tỷ đồng); 02 dự án dịch vụ, du
lịch vốn 2.300 tỷ đồng; một dự án nông nghiệp
công nghệ cao vốn 371 tỷ đồng; 04 dự án thuộc
lĩnh vực kho - cảng vốn 15.400 tỷ và 05 dự án
thuộc các lĩnh vực khác vốn 14.700 tỷ đồng. Song
hành với quá trình này còn có 7 dự án đang hoàn
thành các thủ tục để chuẩn bị khởi công trong quý
I/2020 với tổng vốn đầu tư 25.300 tỷ đồng. 
Tuy còn những khó khăn, vướng mắc nhất định
nhưng các nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong
việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Kết
quả này cũng một phần nhờ tỉnh Quảng Trị đã
thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì các dự án
động lực” nhằm thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến
độ các dự án lớn.

Đánh giá của ông về chất lượng, hiệu quả
công tác thủ tục hành chính liên quan đến
lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh những năm
gần đây?
Thực hiện xây dựng chính quyền kiến tạo, phục
vụ, gần dân, vì doanh nghiệp, tháng 07/2019, tỉnh
đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị nhằm
xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên
nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch
vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân thuận
lợi, nhanh chóng, tiện ích. 
Tỉnh cũng đã thành lập Tổ tiếp nhận thông tin,
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, duy trì đường
dây nóng phản ánh ý kiến về quy định hành
chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
thành lập và công khai đường dây nóng trên
website các sở, ban, ngành nhằm kịp thời nắm
bắt phản ánh để xử lý, giải đáp hướng dẫn doanh
nghiệp kịp thời. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với
các sở, ban, ngành tham mưu cho uBND tỉnh tổ
chức thường xuyên các cuộc gặp mặt, đối thoại
với doanh nghiệp hằng năm nhằm tiếp thu và xử
lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp
tác xã trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho uBND
tỉnh ban hành các cơ chế khuyến khích, ưu đãi,
hỗ trợ đầu tư vào tỉnh...; tiếp tục rà soát các thủ
tục hành chính kịp thời báo cáo các cơ quan có
thẩm quyền cắt giảm các thủ tục không cần thiết,
rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ dự án, đăng ký
kinh doanh... phối hợp với các cơ quan Thuế,
Công an tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông nhằm phục vụ người dân và doanh
nghiệp hiệu quả nhất.  
Với việc xác định nhà đầu tư đã góp phần tạo nên
động lực phát triển mạnh mẽ cho tỉnh trong giai
đoạn vừa qua; là thước đo phản ánh khách quan
nhất môi trường đầu tư, giúp tỉnh nhận thấy rõ
những gì mình đã và chưa làm được, tỉnh Quảng
Trị sẽ dồn nguồn lực tương xứng nhất cho công
cuộc hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; lấy
doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, thấu hiểu và
hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển từ hình thức quản lý
sang phục vụ.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Theo kết quả điều
tra của VCCI, chỉ
số PCI tỉnh Quảng
Trị năm 2018 tăng

1,91 điểm, lên
61,16 điểm và

tăng một bậc từ 54
lên 53/63 tỉnh,

thành phố so với
năm 2017; từ

nhóm Tương đối
thấp (2017) lên

nhóm Trung bình. 



How do you assess local investment attraction in
2019? What are key tasks of investment promotion
and attraction in 2020 and beyond?

In 2019, provincial authorities closely instructed
investment promotion and attraction activities. The
Provincial People’s Committee contacted and persuaded
many investors to invest in locally strong fields like
electricity - energy (especially wind and solar power),
wood processing, silica sand, economic zone
infrastructure and logistics. The province also worked
with many reputable investors and corporations such as
Sembcorp Development, Amata (Thailand), Sumitomo
(japan), EGATI (Thailand), Gazprom Group (Russia) to
lure large-scale projects that make highly competitive
products in global value chains to build and develop
supporting industries. The province also joined and led
investment delegations to foreign countries like the
united States, Taiwan (China), hong Kong (China),
Singapore, South Korea and the European union (Eu) to
court investors to Quang Tri.

With the province’s tireless efforts, in 2019, investment
attraction was outstanding. Quang Tri granted investment
licenses to 86 domestic direct investment (DDI) projects
with a total registered capital of over VND42,734 billion
and one fDI project with VND463 billion (35 projects and
VND35 trillion more than in 2018). Many large-scale
energy projects were licensed, including 48-MW Lien Lap
Wind farm, 48-MW Tan Linh Wind farm, huong Tan
Wind farm, Gio Thanh 1 and 2 Solar farms; and GELEX
Wind farms 1,2 and 3. other projects included Mui Treo
Beach Resort Complex, Ban Moi hydropower Plant, Cua
Tung Resort 2, and My Thuy Port.

In 2020, Quang Tri province is resolved to work
aggressively to achieve inclusive results and create
momentum for breakthrough development. The province
will further advance investment promotion and support

investors to study investment opportunities in the locality.
Quang Tri gives priority to projects that apply modern
advanced technologies and use local materials, and have
positive impacts on local socio-economic development.
The province will focus on supporting the investor
consortium of VSIP-AmataSumitomo to complete
documents and procedures, urging Gazprom (Russia) and
T&T Group to carry out gas projects in Dong Nam
Economic Zone, and Vietjet Aviation Company to launch
an airport project in Quang Tri.

How have licensed projects, particularly those
licensed in 2019, been carried out?

In 2019, to celebrate its 30th anniversary, Quang Tri
province started 30 projects with a total investment of
VND111 trillion and inaugurated 14 projects with a total
investment of over VND6 trillion. Among 30 selected
projects, investors kicked off 24 projects with VND88,845
billion, of which VND4,962 billion was disbursed. In
addition to the projects launched to celebrate the 30th
anniversary, investors commenced 16 other projects with
VND4.200 trillion of investment capital. Thus, in 2019,
Quang Tri province has 40 projects started with a total
registered capital of VND93,045 billion.

Among groundbreaking projects, 18 projects
(VND78.3 trillion) are involved in the energy sector,
including nine wind power projects (VND16.3 trillion),
two solar power projects (VND2.2 trillion), five
hydropower projects (VND2.6 trillion) and a thermal
power project (VND55 trillion), two service and tourism
projects (VND2.3 trillion), a high-tech agriculture project
( VND371 billion), four warehousing - port projects
(VND15.4 trillion) and five other projects (VND14.7
trillion). Besides, seven projects (VND25.3 trillion) are
completing investment procedures to prepare for
construction in 2020.
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Quang tri

Creating New Impetus in
Investment Attraction

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

The opening business environment of Quang Tri province has created a
new impetus to draw investment flows, as the province has strived to change
investment promotion approaches, step up administrative procedure
reform, apply many attractive mechanisms, and actively remove bottlenecks
in site clearance, Mr. Nguyen Huy, Acting Director of Quang Tri
Department of Planning and Investment, said in an interview granted to
Vietnam Business forum. Ngo Khuyen reports.



Despite certain difficulties and
obstacles, investors have made great
efforts to speed up projects. This result
also partly came from the province’s “day
for motivational projects” campaign to
court investors and accelerate project
progress.

What do you think about the
quality and effect of administrative
investment procedures in recent years?

To build an enabling government for
people and for the business community, in
july 2019, Quang Tri province established
and operated the Quang Tri Public
Administration Service Center in order to
build a professional, effective
administration system to meet public and
business requirements quickly and
conveniently.

The province has also set up a
committee responsible for receiving
information and responding to petitions
from businesses, operated a
communication hotline to get opinions
about administrative regulations on the
provincial web portal, and established
hotlines of agencies to promptly grasp
opinions, answer questions and guide
businesses in a timely manner.

The Department of Planning and
Investment has worked with relevant
departments and agencies to advise the
Provincial People’s Committee to
organize regular business meetings and
dialogues every year to receive and
promptly handle recommendations from
local enterprises and cooperatives; and
consult the Provincial People’s Committee
to promulgate mechanisms to encourage,
incentivize and support investors in the
province. The department has reviewed
administrative procedures and made
reports to competent agencies to reduce
unnecessary ones to shorten the time
needed to handle procedures for
businesses. It has coordinated with tax
and police agencies to complete the
single-window mechanism to better serve
people and businesses.

Determining that investors have
helped create strong development
motivation for the province served as the
most objective measurement of the local
investment environment, and Quang Tri
province will mobilize all possible
resources to assist investors and
enterprises in the best manner.

Thank you very much!

www.vccinews.com  17

According to a VCCI
survey, the Provincial

Competitiveness  Index
(PCI) of Quang Tri

province rose by 1.91
points to 61.16 points

and climbed one step to
No. 53 out of 63

provinces and cities in
2018. The ranking

climbed from the group
of relatively low

localities to average
localities.



Thống kê của Sở Công Thương
Quảng Trị cho thấy: Chỉ số sản
xuất công nghiệp trong tháng
3/2020 tăng 10,69% so với tháng
trước và tăng 0,14% so với tháng

cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm
2020, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng
7,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: công
nghiệp khai khoáng tăng 17,37%; công nghiệp
chế biến, chế tạo tăng 6,77%; công nghiệp sản
xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước tăng 10,34%; công nghiệp cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
tăng 5,87%. Đặc biệt, một số sản phẩm công
nghiệp chủ lực của Quảng Trị có sự tăng trưởng
khá so với cùng kỳ năm trước như: quặng
inmenit tăng 35,15%; quặng zircon tăng
22,53%; điện sản xuất tăng 15,26%; dăm gỗ tăng
13,87%;... 

Cùng với với sự tăng trưởng của ngành
công nghiệp, hoạt động thương mại trong 3
tháng đầu năm 2020 cũng đã có sự tăng trưởng
ổn định, hàng hóa lưu thông rất phong phú, đa
dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu
dùng của nhân dân. Cụ thể, tổng mức bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ ước đạt 7.684,51 tỷ đồng,
tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước, đạt
22,9% kế hoạch.

Theo Sở Công Thương Quảng Trị, bên
cạnh những kết quả tích cực, hoạt động của
ngành Công Thương Quảng Trị vẫn còn đối
mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong bối
cảnh chịu sự ảnh hưởng của tình hình dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19.
Trong đó, một số mặt hàng chủ lực có phần
chững lại và giảm như: Colophan và axit nhựa
cây giảm 37,83%; bia lon giảm 33,72%; gỗ cưa,
gỗ xẻ giảm 9,98%; ván ép giảm 9,57%;... Các
hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ
cũng chịu nhiều ảnh hưởng, nhất là hoạt động
kinh doanh lưu trú, du lịch lữ hành. 

Để khắc phục và vượt qua khó khăn,
ngành Công Thương tập trung triển khai
một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực nhằm
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp
trong hoạt động sản xuất kinh doanh như:
Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Công
Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và phát triển bền vững. Tiếp tục
khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát
triển các ngành công nghiệp có tiềm năng,
lợi thế như: công nghiệp chế biến gỗ, công
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy hải sản,
năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời,
thủy điện nhỏ). Nghiên cứu và triển khai có
hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại,
đẩy mạnh kết nối giao thương, xuất khẩu
hàng hóa, phát triển thương mại điện tử.

Đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô
sản xuất, xây dựng, nhất là hỗ trợ các doanh
nghiệp xuất khẩu quảng bá thương hiệu, củng
cố thị trường xuất khẩu vốn có, tìm kiếm thị
trường mới... nhằm giới thiệu, quảng bá sản
phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư sản
xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng
hóa. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,
tạo môi trường thuận lợi để phát triển sản
xuất, kinh doanh. Tiếp tục rà soát, đánh giá,
đề xuất phương án đơn giản hóa, rút ngắn
thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên
quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tiếp
cận điện năng...để cùng với doanh nghiệp có
những đóng góp hơn nữa vào việc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.n
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ngành công thương  

Vượt khó cùng doanh nghiệp

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Năm 2020, ngành
Công Thương

Quảng Trị đặt ra chỉ
tiêu tăng chỉ số sản

xuất công nghiệp
trên 14%; tổng mức
bán lẻ hàng hóa và

dịch vụ tiêu dùng
đạt 33.500 tỷ đồng,
tăng trên 11,4% so

với năm 2019, từng
bước hiện thực hóa

khát vọng đưa
Quảng Trị trở thành

trung tâm năng
lượng ở miền Trung.

Nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay,
Sở Công Thương Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp
vượt khó để sớm ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.



Statistics of Quang Tri Department of Industry
and Trade showed that the industrial
production index in March 2020 increased by
10.69% over the previous month and by
0.14% over the same period last year.

Accumulated in the first three months of 2020, the
index of industrial production is estimated to increase
by 7.98% over the same period last year, of which:
mining industry increased by 17.37%; processing and
manufacturing industry by 6.77%; producing and
distributing electricity, gas, hot water and steam by
10.34%; and water supply industry, waste management
and treatment activities by 5.87%. In particular, some
key industrial products of Quang Tri enjoyed good
growth, such as: ilmenite ore increased by 35.15%;
zircon ore by 22.53%; electricity production by 15.26%;
and wood chips by 13.87%. 

Trade activities in the first three months also
obtained stable growth; goods were plentiful and
diverse, meeting well the production and consumption
demands. Specifically, the total retail sales of goods and
services was estimated at VND7,684.51 billion, up
3.88% over the same period last year, reaching 22.9% of
the plan.

Besides the positive results, the Quang Tri Industry
and Trade sector still faces many difficulties, caused by
the Covid-19 pandemic. In which, some key products
saw decreasing growth: rosin and resin acid down by

37.83%; canned beer by 33.72%; sawn timber
by 9.98%; and plywood by 9.57%. Business
activities and services are also hit hard,
especially business activities in
accommodation and tourism.

In order to overcome difficulties, the
Industry and Trade sector has focused on
implementing a number of practical key tasks
in order to remove difficulties and support
enterprises in production and business
activities, such as: focusing on restructuring
industry and trade sector to serve
industrialization, modernization and
sustainable development. The sector has also
encouraged and supported businesses to
develop industries of advantages, such as:
wood processing industry, processing
industry of agriculture, forestry, fishery, and
renewable energy (wind power, electricity
solar power, small hydroelectricity). The
sector has also implemented research and
effectively carried out trade promotion
activities, enhanced commodity export and e-
commerce development.

The sector has also paid special attention
to supporting businesses to improve quality,
expand production and construction scale,
especially to advertise their brands,
consolidate their existing export markets,
seek new markets and seek partners to invest
in production, business and consumption of
goods. The sector has promoted
administrative reform, creating a favorable
business environment. The sector has also
continued to review, evaluate and propose
solutions to simplify and shorten the time for
handling administrative procedures related to
investment, business and access to electricity,
and worked together with enterprises to
make more contributions to the socio-
economic development of the province.n

www.vccinews.com  19

Supporting Businesses
to Surmount Difficulties 

In 2020, Quang Tri
Industry and Trade

sector is set to increase
the industrial

production index by
over 14%; bring total

retail sales of consumer
goods and services to

VND33,500 billion, up
over 11.4% compared

to 2019, gradually
turning the province

into an energy center of
the Central region.

Well understanding the hardships local enterprises face, Quang
Tri Department of Industry and Trade has implemented many
solutions to support enterprises to overcome difficulties to quickly
stabilize and develop production and business activities.



Hiệu quả từ mô hình “6 cây, 2 con”
Nghị quyết số 03/2017/NQ-hĐND ngày

23/5/2017 của hĐND tỉnh Quảng Trị xác
định: ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phát triển
trọng tâm, trọng điểm vào “6 cây trồng, 2 con
nuôi” chủ lực nhằm tạo ra các sản phẩm có
giá trị cạnh tranh cao. Sau 3 năm thực hiện,
Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, qua
đó huy động tổng hợp các nguồn lực nhằm
thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và PTBV. 

Cụ thể, cây lúa được tập trung chuyển
đổi cơ cấu giống theo hướng chất lượng
cao; mở rộng diện tích cánh đồng mẫu
lớn với quy mô từ 6.000 – 8.000 ha/năm;
ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp
thông minh thích ứng với biến đổi khí
hậu trên quy mô lớn;  ưu tiên phát triển
theo hướng hữu cơ, xây dựng thành công
thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị.

Ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ
(KhCN) trong tái canh cây cà phê, xây dựng
các mô hình canh tác cà phê sinh thái bền
vững, thành lập các nhóm hộ sản xuất cà phê
theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu về nguồn
nguyên liệu chất lượng cao của các nhà máy
chế biến.

Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng đồng bộ
quy trình sản xuất hồ tiêu ứng dụng công
nghệ tưới tiết kiệm thích ứng với biến đổi khí
hậu tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và
Cam Lộ; chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo
an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ sinh
học và bón phân hữu cơ nhằm xây dựng
thương hiệu cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh. 

Cây ăn quả và cây dược liệu được phát
triển theo hướng nâng cao chất lượng gắn với
chế biến tiêu thụ. Đối với cây cao su, duy trì
diện tích hiện có, khuyến khích các doanh
nghiệp cải tiến, năng cao năng lực và chất
lượng chế biến mủ.

Phát triển đàn bò thịt thông qua công tác
thụ tinh nhân tạo gắn với hỗ trợ trồng cỏ và
tạo vùng các đàn bò nái lai nền để đưa các
giống bò thịt có chất lượng vào chăn nuôi.
Trong nuôi tôm, tập trung hỗ trợ sau đầu tư
về cơ sở hạ tầng ao nuôi tại 4 huyện ven biển
gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nuôi
tôm 2 giai đoạn, công nghệ biofloc,...

Kỳ vọng nông nghiệp công nghệ cao
Theo ông hồ Xuân hòe, Giám đốc Sở Nông

nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
Quảng Trị, tỉnh đã ban hành Nghị quyết
02/2019/NQ-hĐND về khuyến khích phát triển
nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), nông
nghiệp hữu cơ và khuyến khích liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đẩy
mạnh mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư, liên kết
sản xuất theo chuỗi giá trị; tạo đầu ra ổn định cho
sản xuất và hướng đến xuất khẩu. 

Quảng Trị cũng khuyến khích thành lập các hợp
tác xã, tổ hợp tác và thường xuyên hỗ trợ, nâng cao
năng lực quản trị cho các tổ chức này; qua đây hình
thành những hạt nhân thúc đẩy kết nối giữa doanh
nghiệp với người nông dân. Ngoài ra, hiện tỉnh đang
hỗ trợ, kết nối các tập đoàn lớn đến khảo sát, đầu tư
NNCNC  trên địa bàn như: Tập đoàn fLC; Tập đoàn
Nedspice - hà Lan...

Đến nay, Quảng Trị đã xây dựng nhiều mô
hình nông nghiệp hiệu quả như: liên kết sản
xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, lúa canh tác tự
nhiên với tổng diện tích gần 1.000 ha; có 21
nhà kính, nhà lưới trồng rau thủy canh, hoa,
quả với quy mô hơn 21.000 m2 (nổi bật là mô
hình trồng dưa lưới theo công nghệ Nhật Bản
do Tập đoàn Sumitomo hỗ trợ, có liên kết bao
tiêu sản phẩm với siêu thị Intimex - hà Nội);
gần 120 ha hồ tiêu ứng dụng công nghệ tưới
tiết kiệm, sản xuất theo quy trình hữu cơ, trong
đó 104 ha liên kết với Công ty organic-More;
gần 25 ha cây dược liệu ứng dụng hệ thống
tưới tiết kiệm, sản xuất theo quy trình hữu cơ,
VietGAP và an toàn sinh học, liên kết với các
doanh nghiệp sản xuất dược liệu trong nước...

Lĩnh vực thủy sản đã xây dựng nhiều mô hình
nuôi tôm ứng dụng công nghệ giám sát bảo vệ môi
trường và nâng cao năng suất, chất lượng. Sở NN&
PTNT đã tham mưu uBND tỉnh kêu gọi, thu hút các
doanh nghiệp lớn về tôm, có thị trường tiêu thụ rộng
như: Camimex (Cà Mau), Đắc Lộc (Phú yên),...
Năm 2019, lần đầu tiên giá trị ngành tôm của Quảng
Trị đạt trên 900 tỷ đồng.

Nhờ ứng dụng KhCN, mở rộng liên kết, chú
trọng sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, chất
lượng và giá trị nông sản Quảng Trị ngày càng được
nâng cao. Một số thương hiệu của tỉnh như: tiêu hữu
cơ, cà phê Khe Sanh, gạo hữu cơ, chanh leo, cà gai
leo... đã được người tiêu dùng đón nhận tại thị
trường trong nước cũng như  nước ngoài. n
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ngành nông nghiệp 

Phát triển bền vững, nâng cao giá trị
và sức cạnh tranh của nông sản

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở
NN&PTNT tỉnh Quảng Trị

Bằng việc thu hút các
nguồn lực, thành

phần kinh tế tham gia
đầu tư sản xuất nông

nghiệp sạch, ứng
dụng công nghệ cao;
xây dựng các thương

hiệu nông sản đặc thù,
có thế mạnh để vươn
ra thị trường trong và

ngoài nước... tỉnh
Quảng Trị đã và đang
cụ thể hóa khát vọng
xây dựng nền nông

nghiệp phát triển bền
vững (PTBV).

ngọc Tùng



By attracting resources and economic
components to invest in clean agricultural
production and hi-tech applications;
building specific agricultural product
brands with strengths to reach domestic
and foreign markets, Quang Tri province
has been concretizing the aspiration to
build a sustainable agriculture.

ngoc Tung

Effectiveness from the model "6 plants, 2
domestic animals"

Resolution 03/2017/NQ-hDND dated May 23rd, 2017,
of the People's Council of Quang Tri province determined that
the provincial agricultural sector would develop the focus and
concentrate on driving force of "6 plants and 2 domestic
animals" to create products with high competitive value. After
3 years of implementation, the Resolution has really come to
life, thereby mobilizing all resources to implement the Project
of restructuring the agricultural sector towards increasing
added value and sustainable development.

Specifically, rice plants are focused on changing the seed
structure towards high quality; expanding the area of large
sample fields with a scale of 6,000 - 8,000 hectares / year;
applying smart agricultural production processes to adapt to
climate change on a large scale; giving priority to developing
in the organic direction, successfully building the brand of
Quang Tri organic rice.

It is essential to synchronously apply science and
technology in coffee rejuvenation, building sustainable
ecological coffee farming models, establishing groups of
households producing coffee according to standards,
meeting the demand for high quality raw material source
of processing plants.

It is important to continue to study synchronized
application of pepper production process, applying

economical irrigation technology in order to adapt to climate
change in Vinh Linh, Gio Linh and Cam Lo districts;
certifying food safety production areas; and applying
biotechnology and organic fertilizer to build a brand for
pepper products of the province.

fruit trees and medicinal plants are developed towards
improving quality associated with processing and
consumption. for rubber, it is necessary to maintain the
existing area, encouraging enterprises to improve, and
strengthening capacity and quality of latex processing.

Beef cattle herds need to develop through artificial

insemination in association with grass planting and creation of
crossbreed sows to introduce quality beef cattle breeds. In
shrimp farming, it needs to focus on post-investment support
for pond infrastructure in 4 coastal districts associated with
transferring technical advances in 2-stage shrimp farming and
biofloc technology.

Expectation of high-tech agriculture
According to Mr. ho Xuan hoe, Director of Quang Tri

Department of Agriculture and Rural Development (MARD),
the province has issued Resolution 02/2019 / NQ-hDND on
encouraging the development of high-tech agriculture
(ARCN), organic agriculture and encouraging linking the
production and sale of products in the province. Accordingly,
the province will step up attracting investors, link production
along the value chain; and create stable output for production
and export-oriented direction.

Quang Tri also encourages the establishment of
cooperatives and cooperative groups and regularly supports
and enhances governance capacity for these organizations;
thereby forming the nucleus to promote connection between
businesses and farmers. In addition, the province is currently
supporting and connecting large corporations to survey and
invest in high-tech agriculture in the area such as: fLC Group
and Nedspice Group - Netherlands.

until now, Quang Tri has built many effective agricultural
models such as linking production and consumption of
organic rice and naturally cultivated rice with a total area of
nearly 1,000 hectares; there are 21 greenhouses and net houses
growing hydroponic vegetables, flowers and fruits with a scale
of over 21,000 m2 (notably the japanese model of melon
planting technology supported by Sumitomo Corporation,
which links product underwriting with Intimex supermarket -
hanoi); nearly 120 hectares of pepper applied economical
irrigation technology, produced according to organic
processes, of which 104 hectares are associated with organic-
More Company; nearly 25 hectares of medicinal plants applied
the economical irrigation system, produced according to
organic processes, VietGAP and biosafety, and cooperated
with domestic pharmaceutical enterprises.
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Quang tri agriculturE SEctor

Sustainable Development, Improving the Value
and Competitiveness of Agricultural Products

(continued on P.47)



Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề
trên địa bàn tỉnh, việc nâng cao chất
lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(GdNN) tại Quảng Trị được thực
hiện như thế nào?

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của
công tác đào tạo nguồn nhân lực trên
địa bàn, tỉnh Quảng Trị đã tập trung rà
soát, sắp xếp và phát triển mạng lưới
các cơ sở GDNN. Trong đó, chú trọng
theo hướng lấy hiệu quả đào tạo làm cơ
sở chính, xây dựng các cơ sở GDNN có
quy mô hợp lý; sắp xếp, sáp nhập hoặc
giải thể các cơ sở hoạt động kém hoặc
không hiệu quả; hợp nhất các cơ sở để
nâng cấp và giảm đầu mối các cơ sở
GDNN trên cùng địa bàn. 

Song song đó, việc xây dựng lộ trình
thực hiện tự chủ về chi thường xuyên
và chi đầu tư theo quy định đối với các
cơ sở GDNN công lập được thực hiện
tích cực. Khuyến khích, tạo điều kiện
để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thành
lập các cơ sở GDNN và tham gia hoạt
động đào tạo nghề nghiệp. 

Đến nay, toàn tỉnh có 13 cơ sở
GDNN công lập và 15 đơn vị, doanh
nghiệp tham gia hoạt động GDNN.
Chất lượng và hiệu quả đào tạo GDNN
đã có những chuyển biến tích cực và
đạt được những kết quả đáng kể. Các cơ
sở GDNN từng bước chuyển từ hướng
đào tạo “cung” sang hướng “cầu”, đào
tạo lao động có trình độ tay nghề cao,
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và hội nhập quốc tế.

Năm 2019, toàn tỉnh đã đào tạo
nghề cho 15.443 người (đạt 106,5% kế
hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
60,27% (đạt 100,9% kế hoạch); tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề đạt 43,2% (đạt
101,9 % kế hoạch); tỷ lệ lao động qua
đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%
(đạt 100% kế hoạch).

Những năm qua, sở LĐ-TB&XH
Quảng Trị cũng thường xuyên hỗ trợ
doanh nghiệp trong việc tìm kiếm,
tư vấn, tuyển dụng lao động; làm
“cầu nối” giữa người lao động, cơ sở
GdNN và doanh nghiệp sử dụng lao
động. Ông có thể chia sẻ thêm về
điều này?

Cùng với những chính sách hỗ trợ các
nhà đầu tư, ngành LĐ-TB & Xh đã có
nhiều hoạt động đồng hành cùng doanh
nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn lao
động, tuyển dụng lao động; đào tạo, đào
tạo lại, nâng cao trình độ tay nghề..., phục
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể
như: chỉ đạo tổ chức các phiên giao dịch
việc làm hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ
việc làm tỉnh hoặc tổ chức các phiên giao
dịch việc làm lưu động tại các địa phương
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; thành
lập các sàn giao dịch việc làm vệ tinh ở
huyện hướng hóa, thị xã Quảng Trị; chỉ
đạo các phòng liên quan khảo sát tình
hình lao động, nhu cầu sử dụng lao động
và nhu cầu đào tạo, đào tạo lại nghề cho
người lao động trong các doanh nghiệp
trên địa bàn...

Bên cạnh đó, hàng năm ngành tổ chức
“hội nghị ký kết giữa các cơ sở GDNN và
các doanh nghiệp trong công tác đào tạo
nghề và giải quyết việc làm cho lao động”,
chú trọng đào tạo có địa chỉ, theo đơn đặt
hàng của doanh nghiệp. Ngoài ra, định kỳ
tổ chức các hội nghị đối thoại giữa ngành
lao động với các doanh nghiệp trên địa bàn
nhằm phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất
kinh doanh.

Để tiếp tục cải thiện chỉ số thành
phần “Đào tạo lao động” trong xếp
hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) và đẩy mạnh đồng hành, hỗ trợ
doanh nghiệp, nhà đầu tư, thời gian tới
ngành sẽ bám sát vào những giải pháp
nào?

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&Xh sẽ
tiếp tục chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa
bàn huy động tốt các nguồn lực, đầu tư cơ
sở vật chất, trang thiết bị tập trung để nâng
cao chất lượng đào tạo nghề; chú trọng liên
kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các
doanh nghiệp; đón đầu làn sóng đầu tư sắp
tới để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng
cao. Đẩy mạnh phối hợp với các doanh
nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo nghề và
tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Tăng cường tổ chức các “hội nghị đối
thoại, ký kết giữa các cơ sở GDNN và các
doanh nghiệp trong công tác đào tạo
nghề và giải quyết việc làm cho lao
động”; thực hiện tốt các chính sách về hỗ
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Những năm gần đây,
công tác phát triển

nguồn nhân lực gắn
với giải quyết việc
làm; hỗ trợ tuyển
dụng, đào tạo lao
động cho doanh
nghiệp được tỉnh

Quảng Trị đặc biệt
quan tâm, qua đó
góp phần cải thiện
môi trường đầu tư

kinh doanh.
Phóng viên Vietnam
Business forum đã
có cuộc phỏng vấn

ông Phan Văn Linh,
Giám đốc Sở Lao

động – Thương binh
và Xã hội (LĐ-

TB&Xh) tỉnh về
nội dung này.

Ngọc Tùng thực hiện.



trợ doanh nghiệp trong đào tạo nghề
cho lao động theo Nghị quyết của
hĐND tỉnh.

Mặt khác, thường xuyên thông báo
kết quả, chất lượng, ngành nghề, loại
hình, số lượng lao động được đào tạo
của địa phương trên các phương tiện
thông tin đại chúng để doanh nghiệp
nắm rõ. Nâng cao hiệu quả tổ chức
các sàn giao dịch, giới thiệu việc làm,
tạo điều kiện thuận lợi cho người sử
dụng lao động và người có nhu cầu
tìm kiếm việc làm tiếp cận giao dịch.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh
vực GDNN; phối hợp với các sở ngành
liên quan tổ chức hội thảo hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực GDNN với tỉnh
Savannakhet (Lào) và Mukdahan
(Thái Lan)...

Cùng với đó, xây dựng “Đề án quy
hoạch mạng lưới các cơ sở GDNN
công lập thuộc tỉnh” gắn với việc
thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Quảng Trị trên cơ sở sáp nhập
Trường Trung cấp nghề Quảng Trị,
Trường Trung cấp Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn và bộ phận đào
tạo nghề tại Trung tâm Dạy nghề và
hỗ trợ nông dân tỉnh. Xây dựng và
thực hiện tốt các cơ chế, chính sách
khuyến khích xã hội hóa về đào tạo
nghề trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành
chính (TThC) để đề nghị uBND tỉnh
đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời
gian thực hiện phù hợp với thực tiễn
của địa phương. Đến nay, lĩnh vực
lao động, việc làm có 17 TThC, trong
đó có 15 thủ tục do Sở thực hiện. Tất
cả các thủ tục đều có quy trình nội bộ
để thực hiện và theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông. Có 1 thủ tục thực
hiện theo cấp độ 3; 4 thủ tục được rút
ngắn thời gian thực hiện so với quy
định; 2 thủ tục đơn giản hóa hồ sơ
theo quy định.

Đặc biệt, tiếp tục duy trì 100% thủ
tục được thực hiện đúng quy trình,
thời gian và hồ sơ theo quy định;
không để chậm trễ, gây phiền hà đối
với tổ chức, cá nhân trong quá trình
giải quyết TThC.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Quang Tri province has always paid close attention to
developing human resources together with job creation
and supporting worker recruitment and training to
enhance the local business investment environment.
Vietnam Business forum has an interview with Mr. Phan
Van Linh, Director of the Department of Labor, Invalids
and Social Affairs, on this matter. Ngoc Tung reports.

To meet local vocational training requirements, how have you improved
the quality of vocational training institutions?

Stemming from local practical requirements for human resource training,
Quang Tri province has focused on reviewing, arranging and developing the
network of vocational education institutions, with a particular focus placed on
training effectiveness and reasonable scale. We have rearranged, merged or dissolved
underperforming or inefficient units, and merged facilities to upgrade their capacity
and reduce redundant vocational education units in the same area.

In addition, we have actively built a self-financing and investment roadmap for
public vocational education institutions; encouraged and facilitated enterprises and
investors to set up vocational education institutions and engage in vocational
training.

To date, Quang Tri province has 13 public vocational education institutions and
15 private facilities. The quality and effect of vocational training has been positively
improved. Vocational education institutions have gradually shifted training
programs to mirror what the market needs, generating highly skilled workers to
meet human resource needs for local socioeconomic development and international
integration.

In 2019, the province provided vocational training for 15,443 people (reaching
106.5% of the plan) to raise the rate of trained laborers to 60.27% (100.9% of the
plan), the rate of workers with professional vocational training to 43.2% (101.9% of
the plan), and the rate of certified laborers to 30% (100% of the plan).

Fostering Cooperation, Improving
Human Resource Development

F



Cải cách hành chính (CChC) được cả
hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị xác
định là giải pháp quan trọng hàng đầu
phải tập trung thực hiện nhằm tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thông
thoáng, nhờ vậy những năm qua công
tác CChC đã có những chuyển biến
tích cực. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn ông
Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở Nội vụ về nội dung này. Ngọc Tùng
thực hiện.

Ông có đánh giá gì về kết quả triển khai Kế hoạch
CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, theo
Quyết định số 2057/QĐ-UBNd ngày 30/8/2016
của UBNd tỉnh?

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Tu ngày 15/4/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CChC và nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020,
ngày 30/8/2016, uBND tỉnh đã ban hành Quyết định
2057/QĐ-uBND về kế hoạch CChC tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2016-2020, nhằm thể hiện quyết tâm cải cách, đổi
mới bộ máy của lãnh đạo tỉnh.

Sau 5 năm triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất,
bám sát Chương trình tổng thể CChC giai đoạn 2011-
2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của
Chính phủ, công tác CChC của tỉnh đã đạt được nhiều
thành tích đáng mừng. Trong đó, 6 nhiệm vụ về CChC

In the past time, the department of Labor, Invalids and social
Affairs of Quang Tri has also regularly supported businesses in
finding, consulting and recruiting workers, and acted as a bridge
linking workers and vocational training institutions with employers.
Could you tell us more about this?

Along with investors’ support policies, we have actively helped
businesses to seek labor resources and recruit workers, foster training and
improve skills for their workers to better serve business operations.

Specifically, we have organized monthly job fairs at the Quang Tri job
Service Center or mobile job fairs in remote, disadvantaged localities;
established satellite job exchanges in huong hoa district and Quang Tri
town; and requested relevant units to survey labor demand and supply, as
well as worker training needs of local enterprises.

Besides, every year, we organize conferences for vocational training
institutions and enterprises to sign agreements on vocational training and
worker employment, and orient training towards what enterprises need.
furthermore, we periodically organize dialogues with local businesses to
jointly remove difficulties and facilitate their business development.

What solutions will you take to further improve the "Labor
training" component index in the Provincial Competitiveness Index
(PCI) ranking and promote support for businesses and investors?

In the coming time, we will further direct local vocational training
institutions to mobilize resources, invest in facilities and equipment to
improve vocational training quality; focus on associated training based on
orders from businesses; and prepare human resources for the next
investment wave. We will foster coordination with businesses in enrollment,
training and recruitment.

We will also strengthen dialogues and signing events for vocational
training institutions and enterprises in vocational training and employment
for workers. We will implement policies on supporting enterprises in
vocational training for laborers, according to the Resolution of the Provincial
People’s Council.

on the other hand, we will regularly report results, quality, trades,
modes and number of trained local workers on the mass media for
businesses to understand; improve the effect of organizing job placement
exchanges, create favorable conditions for employers and job seekers to
reach transactions; foster international cooperation in vocational education;
and coordinate with relevant departments to organize International
Cooperation Workshops on Vocational Education with Savannakhet (Laos)
and Mukdahan (Thailand).

In addition, the department will build a scheme on planning Quang Tri
public vocational training network, supported by the concurrent
establishment of Quang Tri Technical College, based on the merger of
Quang Tri Vocational Training School, the Agriculture and Rural
Development School and the Vocational Training Department at the
Quang Tri Center for farmers Vocational Training and Assistance. We will
develop and implement mechanisms and policies to encourage the
socialization of vocational training in the province.

We will further review administrative procedures to propose the
Provincial People’s Committee to simplify documents and shorten service
time in accordance with local practices. up to now, the labor and
employment field has 17 administrative procedures, including 15
procedures implemented by the department. All procedures follow the
single-window mechanism. one procedure is being implemented at Level 3.
four have shorter service time than regulatory duration; and two
procedures simplify records as prescribed.

In particular, the province will maintain 100% of procedures to be
carried out in line with approved processes, time and documents. No delay
and inconvenience to organizations and individuals are permitted in
resolving administrative procedures.

Thank you very much!
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Đẩy mạnh cải
tạosựhàilòng

F
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y mạnh cải cách hành chính, 
sựhàilòng cho nhà đầu tư

được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, tập trung vào cải cách, đơn giản
hóa thủ tục hành chính (TThC) và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa,
một cửa liên thông.

Tỉnh đã công bố và số hóa 1.734 TThC của 3 cấp trên Cổng dịch
vụ công; 100% TThC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên
trang thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan chuyên môn
uBND tỉnh; uBND các huyện, thành phố, thị xã; tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh...

uBND tỉnh đã quyết định đơn giản hóa đối với 24 TThC, trong
đó, đã cắt giảm từ 20% đến 45% thời gian giải quyết và từ 7,0% đến
36% chi phí thực hiện TThC. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung
một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
quản lý của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công
Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống hành chính trong
tỉnh được thực hiện quyết liệt. uBND tỉnh phê duyệt phương án sắp
xếp của 16 sở, ban, ngành, giảm được 21 phòng chuyên môn, 1 chi cục
thuộc sở, 14 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục; đã giảm 154 đơn
vị sự nghiệp công lập (tương đương 23,3%  tổng số đơn vị sự nghiệp
công lập toàn tỉnh), vượt 13,3% so với mục tiêu Nghị quyết số 19-
NQ/TW (đến năm 2020); tỉnh đã sắp xếp 33 xã, thị trấn thuộc 7 huyện
thành 17 xã, thị trấn, qua đó giảm 16 xã. 

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính thông
qua việc ứng dụng các phần mềm điều hành, quản lý; đầu tư trang
thiết bị, cơ sở vật chất làm việc, nhất là các phòng hội nghị trực tuyến
từ cấp tỉnh đến huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp

xã;... Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức
(CBCC) có phẩm chất và năng lực, đáp ứng nền hành chính hiện đại,
chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CChC giai đoạn
2016-2020 của Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế: không ít thủ
trưởng và CBCC một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chưa nhận
thức đúng về nhiệm vụ CChC; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công
vụ chưa cao, còn gây khó khăn phiền hà cho công dân, doanh
nghiệp trong thi hành công vụ và trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
TThC. Ngoài ra, nguồn lực của tỉnh dành cho công tác CChC chưa
nhiều; trụ sở, trang thiết bị làm việc của nhiều cơ quan hành chính,
nhất là ở cấp xã vẫn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng thực
thi công vụ...

Là cơ quan tham mưu UBNd tỉnh về công tác CCHC, ông
hãy chia sẻ kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện CCHC trong năm
2020 của Quảng Trị?

Năm 2020 là năm kết thúc Nghị quyết 30c của Chính phủ và Kế
hoạch CChC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Do vậy, nhiệm vụ CChC
của tỉnh thời gian tới sẽ tập trung vào khắc phục những tồn tại, hạn
chế, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được của những chương
trình trên. 

Cụ thể, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ và
của tỉnh đã đặt ra; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức,
nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực
hiện nhiệm vụ CChC được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công

(xem tiếp trang 43)



Với nỗ lực cải thiện chỉ số thành
phần tiếp cận đất đai, trong đó
chú trọng công tác giải phóng
mặt bằng, nâng cao hiệu quả cải
cách thủ tục hành chính
(TThC), ngành tài nguyên môi
trường Quảng Trị đã góp phần
xây dựng môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, tiếp tục
nâng cao chỉ số PCI và thúc đẩy
thu hút đầu tư vào tỉnh nhà.

Tùng nguyễn

Tháo “điểm nghẽn” về tiếp cận đất đai
Tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), liên quan trực tiếp đến công
tác điều hành, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT). Năm 2018, chỉ số này của tỉnh Quảng Trị đã tăng từ
6,05 điểm lên 7,02 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - ông Võ Quốc hoàng cho biết, để
có kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của toàn ngành trong
việc thực hiện các nhiệm vụ như: tham mưu điều chỉnh các cơ chế
chính sách liên quan đến đất đai; rà soát, công bố bộ TThC, rút
ngắn 50% thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai đối với các dự
án thu hút đầu tư; cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất; xây dựng bảng giá đất sát với giá thị
trường; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo
quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất
lượng và tiến độ các dịch vụ công phục vụ các công trình, dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, nhắc nhở
cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt đạo đức công vụ, đạo
đức nghề nghiệp, không được gây khó khăn, nhũng nhiễu. Đồng
thời, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, để duy trì và cải thiện chỉ số tiếp cận đất
đai, Sở tiếp tục triển khai thực hiện liên thông, kết nối điện tử
trong giải quyết TThC; duy trì tốt hoạt động tiếp nhận, giải quyết
và trả kết quả giải quyết TThC theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại sở, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

“Chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi, gặp gỡ, đối thoại với các
nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tiếp
cận đất đai; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,
hỗ trợ nhà đầu tư; nâng cao nhận thức, đạo đức công vụ đạo đức
nghề nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động của
ngành TN&MT”, ông hoàng cho biết.

Thu hút đầu tư, đảm bảo phát triển
bền vững

Quảng Trị xác định, công tác thu hút
đầu tư của tỉnh năm 2020 và những năm
tiếp theo sẽ chuyển từ “lượng” sang “chất”.
Trong đó, ưu tiên các nhà đầu tư quan tâm
đến lĩnh vực phù hợp với định hướng phát
triển bền vững của tỉnh, gắn với bảo vệ môi
trường và các nguồn tài nguyên. Điều này
đã được đề ra tại Chương trình hành động
số 83-CThĐ/Tu ngày 19/12/2013 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, yêu cầu
tập trung thu hút các dự án sản xuất kinh
doanh vừa có hiệu quả kinh tế cao, có tác
động tốt về mặt xã hội nhưng phải không
ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Bám sát chủ trương này, Sở TN&MT đã
chủ động tham mưu cho uBND tỉnh ngay
từ khâu khảo sát của các dự án đến tham gia
ý kiến thẩm định chủ trương và thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường:
khuyến khích các dự án sử dụng các công
nghệ sản xuất sạch, hiện đại, hạn chế phát
thải ô nhiễm. Cụ thể là các năng lượng sạch,
tái tạo như: năng lượng gió, năng lượng mặt
trời; xử lý chất thải; du lịch nghỉ dưỡng...

Mặt khác, thời gian giải quyết các TThC liên quan, công
tác giải phóng mặt bằng, cho thuê đất đối với các dự án này sẽ
được Sở ưu tiên rút ngắn tối đa nhằm đảm bảo việc triển khai
đầu tư một cách nhanh nhất. Một số dự án tiêu biểu như: 2 dự
án điện gió của Công ty CP Tân hoàn Cầu tại huyện hướng
hóa (điện gió hướng Linh 1 và hướng Linh 2) với tổng công
suất 60MW đã đi vào hoạt động; Nhà máy điện mặt trời LIG-
Quảng Trị của Công ty Cổ phần LICoGI 13 đã hoạt động với
công suất 49 MW, được bố trí tại khu vực đất chưa sử dụng, có
thổ nhưỡng kém, khó canh tác...

Tỉnh cũng tích cực thu hút các dự án du lịch về du lịch
nghỉ dưỡng, sinh thái; quan tâm phát triển lĩnh vực thương
mại - dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp
với xu thế và định hướng phát triển của tỉnh.n

ngành tài nguyên Và môi trường

Tạo thuận lợi cho 
nhà đầu tư tiếp cận đất đai
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Ông Võ Quốc Hoàng, 
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
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Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ
Chính trị, việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả quan trọng.
100% các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh

triển khai hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và hệ thống
gửi nhận văn bản; hệ thống thư điện tử công vụ; chữ ký số, thư
điện tử công vụ. Các cơ quan đều có kết nối internet băng rộng,
triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng, có hệ
thống phần mềm diệt virus và phần mềm giám sát an toàn thông
tin của BKAV giúp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi
trường mạng. 

hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan hành chính
trong huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu triển

khai ứng dụng, sử dụng phần mềm cho cán bộ công
chức. 100% cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện,
hơn 80% cán bộ công chức cấp xã được trang bị máy
tính phục vụ công việc. Tỷ lệ máy tính các CQNN có kết
nối mạng internet ước đạt trên 97% (trừ số máy tính của
cán bộ kế toán và máy tính của một số cán bộ chuyên
soạn thảo văn bản quan trọng, có tính chất mật). 100%
CQNN cấp tỉnh và cấp huyện, trên 60% xã có mạng nội
bộ LAN kết nối internet qua các đường truyền tốc độ
cao. Tỷ lệ CQNN cấp tỉnh và cấp huyện có kết nối mạng
truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%.

Việc ứng dụng CNTT trong tổ chức, doanh nghiệp
(DN) được triển khai tích cực, đồng bộ, trong đó có việc
thực hiện khai thác phần mềm một cửa điện tử đem đến
nhiều tiện ích cho các tổ chức, DN và người dân. Các hồ sơ
được xử lý công khai, minh bạch và nhanh chóng, giúp tiết
kiệm kinh phí, thời gian và công sức của nhân dân. hệ thống

một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ, liên thông tại các CQNN
trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ https://motcuadientu.quangtri.gov.vn.
Theo số liệu thống kê tại địa chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn,
tính đến ngày 05/3/2019, các CQNN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận
8.140 hồ sơ, trong đó có 811 hồ sơ được tiếp nhận qua mạng. Cổng
giao tiếp Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Quảng Trị hiện
đang được triển khai tại địa chỉ http://dichvucong.quangtri.gov.vn.
Tính đến ngày 05/3/2020, Cổng giao tiếp DVCTT tỉnh Quảng Trị
đã cung cấp được 312 DVCTT mức độ 1; 1.190 DVCTT mức độ 2;
111 DVCTT mức độ 3 và 90 DVCTT mức độ 4. Qua đó góp phần
hiệu quả vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhằm
phục vụ người dân, tổ chức và DN.n

Công tác quy hoạch, quản lý quy
hoạch đô thị có vai trò rất quan
trọng, là vấn đề chiến lược
trong phát triển đô thị, quy
hoạch phải đi trước một bước

để làm cơ sở đầu tư xây dựng các công
trình, kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị và
chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh,
hiện đại. Do vậy thời gian qua , Sở Xây dựng
đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước về quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy
hoạch đô thị.

Sở Xây dựng đã tham mưu Tỉnh ủy ban
hành Nghị quyết số 02/NQ/Tu ngày
04/11/2016 về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến 2025. Đã xây dựng và
tham mưu uBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ
thống đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. hiện nay tỉnh Quảng
Trị bao gồm 13 đô thị (1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 11 đô
thị loại V). Định hướng đến năm 2025 sẽ hình thành thêm 8 đô
thị loại V, nâng tổng số đô thị trên địa bàn lên tổng số 21 đô thị.

Các đô thị hiện có đã được lập quy hoạch chung
xây dựng hoặc điều chỉnh theo giai đoạn quy hoạch,

phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.
Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi
tiết đô thị đã được quan tâm, đáp ứng các dự án
đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Kết quả
trên địa bàn tỉnh hiện nay đã phủ kín 100% quy
hoạch chung đô thị, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân

khu đô thị đạt khoảng 70%, tỷ lệ phủ kín quy
hoạch chi tiết đạt khoảng 30% (tuy vậy vẫn còn

thấp so với cả nước). Một số khu vực đã được lập, phê
duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, đô thị mới làm tiền đề

để phát triển đô thị loại V tiến tới thành lập thị trấn
như Quy hoạch chung thị trấn hướng Phùng, Quy
hoạch chung xây dựng đô thị khu vực Bồ Bàn.

Mặc dù công tác quy hoạch xây dựng đã đạt
được những kết quả tích cực nhưng so với yêu cầu của tỉnh vẫn
còn hạn chế. Trong thời gian tới, ngành Xây dựng sẽ nỗ lực hơn
nữa để đảm bảo quy hoạch luôn đi trước một bước, thật sự trở
thành công cụ thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực của xã hội và
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.n

Quy hoạch xây dựng đi trước một bước

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Ông Lê Công Định,  Giám đốc 
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
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T rong bối cảnh kinh tế cả nước nói
chung và tỉnh Quảng Trị nói
riêng còn nhiều khó khăn,  do
ảnh hưởng của thời tiết, dịch
bệnh nên năm 2019 nhiều

doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoặc chỉ
tồn tại trên danh nghĩa, việc thanh toán
tiền nợ thuế chậm. Mặt khác doanh
nghiệp ở Quảng Trị chủ yếu là doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số thu thiếu ổn
định, tăng trưởng rất thấp. Một số doanh
nghiệp trọng điểm có giao dự toán cao
nhưng số nộp trong năm thấp làm ảnh
hưởng đến kết quả thực hiện dự toán
năm 2019.

Vượt qua những khó khăn, thách
thức, cán bộ công chức - người lao động (CBCC-NLĐ)
Cục Thuế Quảng Trị đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, tổng thu ngân sách
do cơ quan thuế quản lý là 2.769.838 triệu đồng, đạt
125,8% so với dự toán pháp lệnh, 107,7% so với dự toán
hĐND tỉnh giao và bằng 116,1% so với cùng kỳ năm
2018. Có 11 khoản thu vượt dự toán; 100% các chi cục
Thuế hoàn thành dự toán trước thời hạn.

Một trong số những kết quả nổi bật trong năm 2019
của Cục Thuế là tổ chức sáp nhập lại bộ máy theo mô

hình chi cục thuế khu vực, cơ cấu bộ máy tinh
gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài

chính, Tổng cục Thuế đề ra. Đẩy mạnh
cải cách hành chính thuế; hệ thống khai
thuế điện tử được triển khai tại các chi
cục thuế một cách đồng bộ, tích cực
truy thu thuế, thu hồi nợ đọng nên đã
hoàn thành tốt kế hoạch thu ngân sách.

Năm 2020 hĐND tỉnh giao dự
toán cho Cục Thuế Quảng Trị là 2.950
tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề
đối với ngành thuế của một tỉnh
nghèo, thuần nông, nguồn thu chưa
phát triển. Khối các doanh nghiệp
Quảng Trị đa số là các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, siêu nhỏ, hộ sản xuất kinh

doanh (SXKD) nhỏ lẻ, không tập trung, nằm rải rác trên
địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố. Mặt khác ngay từ
đầu năm, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình
hình hoạt động của doanh nghiệp và hộ SXKD; mức độ
tiêu thụ sản phẩm của đối tác và người tiêu dùng giảm
nghiêm trọng, nhất là các lĩnh vực du lịch, nhà hàng,
khách sạn...

Đứng trước những khó khăn trên, CBCC - NLĐ
ngành Thuế Quảng Trị đang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm
hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân
sách năm 2020.n

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi Quảng
Trị có 44 xã, thị trấn với diện tích 313.675 ha
(68% diện tích tự nhiên tỉnh); trong đó có 38
xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số, chủ
yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Cô. Số hộ

nghèo toàn vùng còn 9.151 hộ (20,96%), số hộ cận nghèo
có 4.040 hộ (9,25%), riêng số hộ nghèo đồng bào dân tộc
thiểu số còn 8.469 hộ (43,97%). hiện toàn vùng có 100%
xã có điện lưới quốc gia, 99,1% hộ sử dụng điện; 100% xã
phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% có đường đến
trung tâm xã được cứng hóa; 80% số thôn, bản ấp có
đường đi lại được cả hai mùa. hệ thống cấp nước sinh hoạt
được đầu tư xây dựng cả công trình tập trung lẫn 
phân tán, cơ bản đảm bảo nhu cầu của người dân. 

Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham
mưu, hướng dẫn các địa phương và tổ chức thực hiện các
chương trình, chính sách như: Nghị quyết số
06/2012/NQ-hĐND ngày 13/4/2012 của hĐND tỉnh về
giảm nghèo bền vững đối với các xã thôn bản vùng sâu,
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao; Nghị quyết số 10/2018/NQ-
hĐND ngày 18/7/2018 của hĐND tỉnh về Chính sách hỗ

trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt
khó khăn,... Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần
thứ III, năm 2019 (ngày 17-18/10/2019). 

Thông qua việc thực hiện các chương trình, kế hoạch,
dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư về phát triển sản xuất, xây
dựng công trình hạ tầng đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội vùng dân tộc thiểu số. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích
cực theo lợi thế phát triển từng vùng; thương mại - dịch vụ
và nông nghiệp phát triển đa dạng, đời sống vật chất, tinh
thần của đồng bào được nâng lên. Năm 2019, thu nhập
bình quân đạt 20,5 triệu đồng/người/năm; công tác xóa đói
giảm nghèo ổn định, hộ nghèo hàng năm giảm 3-4%. Kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; lĩnh vực giáo
dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác
chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn; bản sắc
văn hoá các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển.
Vùng miền núi hiện đã có 9/47 xã đạt chuẩn nông thôn
mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ ổn định. n

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và miền núi 

Ông Dương Quốc Hoàn,
Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Quảng Trị



Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia, Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

đã ban hành Kế hoạch số 264/Kh-hQQT ngày 28/02/2020 với
những giải pháp thiết thực.

Theo đó, Cục hải quan tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai
quyết liệt và đồng bộ kế hoạch hành động cải cách hành chính
(CChC), hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại để
rút ngắn thời gian, giảm chi phí thông quan hàng hóa, góp
phần thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua
địa bàn. 

Tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, đơn vị luôn thực
hiện tốt công tác phối hợp, hợp tác với hải quan Lào triển
khai có hiệu quả mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng”
tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đensavanh; hệ thống một
cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và triển khai mở rộng chương
trình phối hợp thu 24/7 nhằm rút ngắn thời gian thông quan
để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở nhất, thúc đẩy
giao thương giữa hai nước cũng như các nước trên tuyến hành
lang kinh tế Đông Tây.

Các chi cục hải quan cửa khẩu chủ động phát triển mối
quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp, tạo thuận lợi
tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan. Đồng

thời, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại, triển khai các giải pháp về chống gian lận xuất xứ, góp
phần bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh,
tạo công bằng cho các đối tượng nộp thuế, qua đó thúc đẩy
sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy xuất, nhập khẩu,
đầu tư, tăng thu ngân sách.

Chủ động quán triệt toàn thể cán bộ công chức (CBCC)
nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác
CChC, hiện đại hóa hải quan, cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn liền với
hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công
vụ. Tập trung đào tạo đội ngũ CBCC theo hướng chuyên
nghiệp, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
và triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực,
siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.n
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Hải quan triển khai 
nhiều giải pháp cải thiện
môi trường kinh doanh

hiện tỉnh Quảng Trị có 8 ngân hàng thương
mại với 50 chi nhánh và phòng giao dịch,
Ngân hàng chính sách xã hội và 11 quỹ tín
dụng nhân dân. Đến ngày 31/12/2019, huy
động vốn trên địa bàn đạt 23.137 tỷ đồng;

tổng dư nợ cho vay đạt 35.916 tỷ đồng, trong đó cho vay
trung và dài hạn đạt 19.774 tỷ đồng. hệ thống ngân hàng
Quảng Trị đã chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính
sách và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, các hoạt động
tiền tệ ngân hàng an toàn và hiệu quả. 

Sau 5 năm thực hiện Chương trình kết nối giữa ngân
hàng - doanh nghiệp (theo văn bản số 2668/NhNN-VP
ngày 17/4/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước),
Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên
địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, kịp thời

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tiếp
cận nguồn vốn. NhNN và các TCTD đã chủ động phối hợp
với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tổ chức các
chương trình làm việc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.
Đến ngày 31/12/2019, dư nợ cho doanh nghiệp đạt 11.376
tỷ đồng, chiếm 36,25% dư nợ cho vay. Điển hình, trước
những biến động phức tạp, nhất là hậu quả của dịch bệnh
CoVID-19 tác động đầu năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước đã chỉ đạo các TCTD chủ động nắm bắt tình
hình sản xuất, kinh danh, rà soát lại mức độ thiệt hại, ảnh
hưởng của doanh nghiệp để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn
giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các
khoản nợ từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 31/3/2020 (cho 03
doanh nghiệp); đồng thời đẩy mạnh cho vay mới để ổn định
sản xuất - kinh doanh.

Ông hồ Sỹ Trọng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc tăng cường kết nối
ngân hàng doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Quảng
Trị trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận
nguồn vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và phát huy thế mạnh của tỉnh.n

Ngân hàng đồng hành
cùng doanh nghiệp



Nhanh chóng phát huy hiệu quả
IPA Quảng Trị có chức năng tư vấn giúp uBND tỉnh xây dựng

chiến lược, cơ chế chính sách, cơ chế dữ liệu các lĩnh vực đầu tư
phát triển của tỉnh. Đồng thời, làm đầu mối tổ chức và triển khai
các hoạt động XTĐT, thương mại và du lịch trong và ngoài nước
vào Quảng Trị, đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư và chính
quyền tỉnh. 

Ngoài ra, đơn vị có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ và
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thiết lập,
triển khai dự án tại địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các
hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, quảng bá các
điểm đến, sản phẩm du lịch của địa phương...

IPA Quảng Trị đã tích cực cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và
địa phương tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò của hoạt động
XTĐT. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động XTĐT và
hoạt động XTĐT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích
cực, đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa
phương. Các hoạt động, chương trình XTĐT được xây dựng bài
bản hơn, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước; đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư theo đúng
định hướng phát triển của tỉnh.

Năm 2019, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành liên quan
xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư hàng năm; xây dựng các
ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT; hoàn thiện website
XTĐT của tỉnh với 2 ngôn ngữ Việt - Anh; tổ chức các hoạt động
thu hút đầu tư, thương mại và du lịch trong khuổn khổ các hội chợ
quốc tế Việt Nam; tổ chức đoàn XTĐT trong nước và nước ngoài...

Đơn vị đã tham mưu uBND tỉnh hoặc trực tiếp tiếp xúc, làm
việc với trên 30 lượt đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài
nước đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh với sự chuyên nghiệp, hiệu quả
cao. Các nhà đầu tư chủ yếu từ các quốc gia: hàn Quốc, Thái Lan,
Nhật Bản, Singapore, hà Lan, Mỹ, Nga,... đến nghiên cứu, tìm hiểu
cơ hội đầu tư vào một số lĩnh vực như: hạ tầng khu công nghiệp,
khu kinh tế, khu đô thị, thương mại; công nghiệp điện - năng
lượng; bất động sản; phát triển du lịch; nông nghiệp công nghệ cao;
may mặc;... Ngoài ra, triển khai các hoạt động XTĐT thông qua
kênh ngoại giao như: Gặp gỡ Nhật Bản, gặp gỡ hoa Kỳ, gặp gỡ
vùng Kansai (Nhật Bản) với các tỉnh miền Trung Việt Nam... 

Trung tâm đã tham gia và hỗ trợ các đoàn công tác của tỉnh thực
hiện các hoạt động như: Đàm phán, ký kết biên bản ghi nhớ với Công
ty Gazprom International thuộc Tập đoàn Gazprom (Nga) về việc
triển khai dự án Nhà máy điện khí Quảng Trị 340 MW; tham gia các
hoạt động XTĐT, thương mại giữa Việt Nam và hoa Kỳ; kết nối tỉnh
Quảng Trị với thành phố Njmegen (hà Lan) và doanh nghiệp 2 địa
phương; Ký kết Khung hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại tỉnh Quảng Trị và công tác quảng bá, XTĐT với tổ chức PuM/hà
Lan; Kêu gọi, hỗ trợ Công ty TNhh Poong In Vina (hàn Quốc) triển
khai dự án Nhà máy may xuất khẩu thời trang cao cấp tại Cụm Công
nghiệp phía Đông (huyện Triệu Phong) với tổng mức đầu tư 20 triệu
uSD. Đây là dự án fDI hàn Quốc đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị.
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Phát huy hiệu quả trong công tác 
xúc tiến đầu tư của Quảng Trị

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Ông Nguyễn Đức Tân, 
Giám đốc IPA Quảng Trị (bên phải) và đại diện tổ chức

PUM Netherlands Senior Experts (Hà Lan) ký kết hợp tác

Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng

Trị (IPA Quảng Trị) được thành
lập theo Quyết định 2955/QĐ-

uBND ngày 17/12/2018 của
uBND tỉnh Quảng Trị. Sau hơn

một năm đi vào hoạt động, Trung
tâm đã thực hiện hiệu quả nhiều

hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT),
góp phần vào công tác thu hút đầu
tư và cải thiện môi trường đầu tư,

kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

ngọc Tùng



Đa dạng hóa các hình thức XTĐT
IPA Quảng Trị đã luôn chủ động đa dạng hóa hình thức tổ

chức, vận động, quảng bá, XTĐT phù hợp với từng đối tượng,
lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất. Nhờ đó, công tác XTĐT ngày
càng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên
của tỉnh. 

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ ưu tiên
mời gọi, thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ;
sản xuất kinh doanh, nông nghiệp sạch và chế biến nông - lâm
sản, năng lượng tái tạo... Đây là những lĩnh vực phù hợp với
định hướng, yêu cầu phát triển bền vững, gắn với khai thác
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Do đó, hoạt động XTĐT trong thời gian tới của Quảng Trị
được xác định là chuyển mạnh mẽ từ “lượng” sang “chất”,
ưu tiên tiếp xúc các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu vào những
lĩnh vực này, có những ngành nghề phù hợp, giải quyết việc
làm, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội
tại địa phương. 

Theo ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc IPA Quảng Trị:
Từ yêu cầu này, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch XTĐT, với
trọng tâm chăm sóc các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm

và nguồn lực tài chính thực; có hệ thống đối tác là các tập
đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước..., nhằm tạo đột phá về
chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, công tác XTĐT “tại chỗ” sẽ là kênh quan trọng
và được quan tâm triển khai. Thông qua các nhà đầu tư đã
thành công tại Quảng Trị để chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư và
giới thiệu về môi trường đầu tư tại Quảng Trị cho các nhà đầu
tư khác. Cụ thể, Trung tâm sẽ chủ động gặp gỡ, đề xuất việc
phối hợp XTĐT tại chỗ với nhà đầu tư chiến lược như: Công
ty Gazprom International thuộc Tập đoàn Gazprom (Nga),
Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo, Tập đoàn Vingroup, Tập
đoàn fLC, Tập đoàn T&T,...

Mặt khác, theo ông Tân, Trung tâm sẽ tăng cường hỗ trợ
các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giúp
các dự án triển khai một cách thuận lợi, hiệu quả. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các kênh đối thoại nhằm tiếp
thu kiến nghị và kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc của doanh nghiệp. Qua đó, giúp công tác cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của
tỉnh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, từng bước đưa Quảng Trị trở
thành điểm đến đầu tư hấp dẫn ” - Giám đốc Nguyễn Đức Tân
khẳng định.n

www.vccinews.com  31

The Quang Tri Investment, Trade and
Tourism Promotion Agency (IPA Quang
Tri) was established under Decision
2955/QD-uBND dated December 17,
2018 of the Quang Tri Provincial
People’s Committee. After more than a
year in operation, IPA Quang Tri has
effectively launched many investment
promotion activities, attracted investors
and improved the local investment and
business environment.

ngoc Tung

Quickly improving the performance
IPA Quang Tri is an advisor to the Provincial People’s

Committee on strategies, policies, data and mechanisms for
local development investment. At the same time, the
agency acts as a lead coordinator of domestic and foreign
investment, trade and tourism activities in Quang Tri and
serves as a bridge for investors and the provincial
government.

In addition, it plays a very important role in supporting
and facilitating investors to set up and carry out projects in

the province; supports businesses to deploy trade
promotion, introduce products, and promote local tourism
destinations and products.

Quang Tri IPA has actively worked with relevant
agencies and localities to inform the position and role of
investment promotion. hence, the administration of
investment promotion in the province has made much
progress and greatly contributed to local socioeconomic
development. It has designed investment promotion
programs and activities in line with Party guidelines and
State policies, helping increase more investment inflows for
support local development policies.

In 2019, Quang Tri IPA collaborated with relevant
agencies to develop an annual list of projects needed for
investment fund; compiled publications and documents for
investment promotion; completed the website for
investment promotion displayed in Vietnamese and
English languages; organized investment, trade and
tourism promotion events within the framework of
Vietnam’s international fairs; and organized domestic and
foreign investment promotion delegations.

Quang Tri IPA has directly contacted and worked with
over 30 domestic and international business and investor
delegations seeking investment opportunities in the
province in an effective and professional manner.
Investors, mainly from South Korea, Thailand, japan,
Singapore, the Netherlands, the united States and Russia,
came to study and explore investment opportunities in
some areas such as infrastructure for industrial zones,

Enhancing Investment Promotion

F



economic zones, urban and commercial areas; electricity -
energy; real estate; tourism development; high-tech
agriculture; and garment. In addition, Quang Tri IPA has
carried out investment promotion through diplomatic
channels such as meetings with japan, meetings with the
united States and meetings with Kansai region (japan) with
central provinces of Vietnam.

Quang Tri IPA has participated and supported the
province's working delegations to carry out such activities as
negotiating and signing a memorandum of understanding
with Gazprom International Company of Gazprom Group
(Russia) on implementation of the 340-MW Quang Tri gas-
powered electricity project; joining trade promotion between
Vietnam and the united States; connecting Quang Tri
province with Njmegen City (the Netherlands) and two local
businesses; signing a cooperation framework to support small
and medium-sized enterprises in Quang Tri province and
promotion and investment promotion with PuM
organization of the Netherlands; calling and supporting
Poong In Vina Co., Ltd (South Korea) to implement a uS$20
million high-class export fashion garment production project
in Phia Dong Industrial Park ( Eastern IP) in Trieu Phong
district. This is the first South Korean fDI project in Quang
Tri province.

diversifying investment promotion forms
Quang Tri IPA has always actively diversified investment

promotion activities suitable to each object and field to
achieve the highest results. As a result, investment promotion
has become more focused and closely followed
socioeconomic development orientations and sectoral
development plans of the province.

In 2020 and the following years, the province will give
priority to drawing investment into tourism and services,

manufacturing and business, organic agriculture and forestry,
and renewable energy. These areas are suitable to sustainable
development orientation and requirements and match the
province’s policy on tapping local potential and strengths.

Therefore, investment promotion will be shifted from
“quantity” to “quality” in the coming time. The province will
give priority to contacting investors interested to study these
areas, to create jobs and protect the environment, thus
contributing to local socioeconomic development.

Mr. Nguyen Duc Tan, Director of IPA Quang Tri, said,
from these requirements, IPA Quang Tri has developed
investment promotion plans, with focus on capable,
experienced and financially viable investors with partnership
with large domestic and foreign corporations to create a
breakthrough in investment quality and outcome.

In addition, on-site investment promotion will be an
important channel that needs to be expanded. Successful
investors in Quang Tri province are encouraged to share
investment experiences and introduce the local investment
environment to others. Specifically, IPA Quang Tri will
actively meet and propose on-site investment promotion
cooperation with strategic investors such as Gazprom
International Company of Gazprom Group (Russia), VSIP-
Amata-Sumitomo joint Venture, Vingroup, fLC Group and
T&T Group.

on the other hand, IPA Quang Tri will increase support
for licensed projects to be deployed smoothly and effectively,
he said.

“We will continue to keep dialogue channels to absorb
recommendations and timely solve and remove hardships for
businesses. Thus, we help improve the business investment
environment, enhance the local competitiveness to gradually
make Quang Tri an attractive investment destination”, said
Mr. Tan.n
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Renewable energy sector is a priority of Quang Tri province
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Ông Phan Văn Thắng, Giám
đốc Ban QLDA dân dụng và
công nghiệp cho biết: “Ban
đi vào hoạt động chính thức
từ tháng 7/2018 trên cơ sở

sáp nhập các ban quản lý dự án thuộc các
sở, ngành trong lĩnh vực dân dụng và công
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngay khi đi vào
hoạt động, Ban QLDA dân dụng và công
nghiệp đã củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự
nhằm hoạt động hiệu quả, ổn định và từng
bước khẳng định năng lực làm chủ đầu tư
các công trình”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
Ban tập trung triển khai nhiều biện pháp
nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công
trình và phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Tổ
chức thực hiện dự án bài bản, chuyên
nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực
hiện đầu tư đến hoàn thành dự án đưa vào
khai thác sử dụng theo đúng các quy định
của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ
quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng
các công trình trên từng lĩnh vực theo quy
định của pháp luật hiện hành về quản lý
đầu tư xây dựng.Thường xuyên bám sát
công trình, tổ chức họp công trường định
kỳ để kịp thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc nhà thầu gặp phải, cũng như
đôn đốc về tiến độ dự án, các yêu cầu để
đảm bảo chất lượng công trình và an toàn
lao động, vệ sinh môi trường...

Do vậy, các dự án, công trình mà Ban
đảm nhận đều đảm bảo tiến độ, chất
lượng và được các cơ quan, đơn vị sử dụng
đánh giá cao. Trong năm 2019, Ban hoàn
thành 109 phòng học thuộc đề án xóa
phòng học tạm, phòng học mượn tại các
khu vực miền núi, vùng khó khăn trên địa
bàn toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại 2
huyện miền núi hướng hóa và Đakrông
(giao nhiệm vụ tháng 12/2018, hoàn thành
tháng 12/2019); vận động thành công dự
án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống
cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, bao
gồm xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở vật chất

cho 32 trạm y tế. Ngoài ra, phối hợp với Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực
hiện dự án oDA phát triển cơ sở hạ tầng du
lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu
vực tiểu vùng sông Mêkông mở rộng, vốn
vay ADB; dự án cấp điện nông thôn từ lưới
điện quốc gia - Eu tài trợ... Các công trình
này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp
phần cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa,
sức khỏe, tinh thần của nhân dân và thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bước sang năm 2020, cùng với việc tập
trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
chuyển tiếp, Ban QLDA dân dụng và công
nghiệp tiếp tục được giao triển khai một số
dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng,
công nghiệp và hạ tầng kinh tế khác. Để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban tập trung
triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả của công tác quản lý dự án đầu tư
xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối
hợp cùng các ngành, các địa phương, các chủ
đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu
nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, thi công
liên tục để đảm bảo tiến độ các dự án theo kế
hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo, điều hành
để công tác đầu tư, xây dựng đạt kết quả cao
hơn, phấn đấu nhiều công trình, dự án có tiến
độ đạt và vượt kế hoạch. Đảm bảo chất lượng
công trình, các dự án có tồn tại về chất lượng
của các năm trước phải sửa chữa khắc phục,
duy trì khai thác ổn định.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng lực lượng
nhân sự quản lý dự án chuyên nghiệp - bản
lĩnh - độc lập - sáng tạo; áp dụng công nghệ
hiện đại; xây dựng hoặc đề nghị xây dựng hệ
thống văn bản pháp quy rõ ràng, tránh chồng
chéo; hoàn thiện quy trình quản lý dự án, tổ
chức thực hiện đúng quy chế, quy trình quản
lý dự án phù hợp với thực tế thi công.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn
đề xuất các giải pháp đẩy nhanh công tác
đầu tư xây dựng. Xây dựng các quy trình,
quy chuẩn chung về: công tác đấu thầu,
công tác thanh quyết toán... áp dụng cho tất
cả các công trình nhằm đảm bảo quy trình
thủ tục, rút ngắn thời gian, nhưng đảm bảo
đúng Luật định.n
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ban Quản lý Dự án đầu tư xây Dựng các công trình
Dân Dụng Và công nghiệp tỉnh Quảng trị

Đảm bảo chất lượng, tiến độ các
công trình

Thời gian qua, Ban
Quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công
trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh
Quảng Trị (Ban
QLDA dân dụng và
công nghiệp) đã thực
hiện tốt vai trò, chức
năng là cơ quan tham
mưu uBND tỉnh
trong đầu tư xây dựng
cũng như quản lý điều
hành các dự án, các
công trình dân dụng
và công nghiệp trên
địa bàn. Từ đó, góp
phần hoàn thiện hệ
thống cơ sở hạ tầng,
tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.

nguyễn BácH
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công ty tnhh xây Dựng tổng
hợp Số 8

Được thành lập vào năm 2011, Công ty TNHH
Xây dựng Tổng hợp số 8 hoạt động chính trong
lĩnh vực xây dựng nhà các loại, công trình đường
bộ, công trình công ích; lắp đặt hệ thống điện, hệ
thống cấp nước, thoát nước; chuẩn bị mặt bằng;
vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ; khai thác
gỗ... Trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, Công
ty đã chinh phục được niềm tin của đông đảo
khách hàng, ngày càng khẳng định được vị thế
của mình trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

Để tồn tại trên thị trường cạnh tranh ngày càng
khốc liệt và đáp ứng được yêu cầu ngày càng
cao của thị trường, Công ty đã xây dựng chiến
lược cho riêng mình, trọng tâm là đầu tư vào
nguồn nhân lực, bồi dưỡng, nâng cao trình độ
cho cán bộ công nhân viên; đầu tư trang bị máy
móc, thiết bị thi công hiện đại; ứng dụng tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào thi công... Cùng với
tiêu chí “Uy tín - Chất lượng - Tiến độ”, Công
ty cam kết luôn hoàn thành công việc đúng chất
lượng và tiến độ công trình, bàn giao cho chủ
đầu tư đúng và trước thời hạn. 

Qua đó, tạo dựng nền móng vững chắc để Công
ty tiếp tục vươn lên phát triển ổn định, bền
vững, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế
đầy khởi sắc của tỉnh Quảng Trị.

Set up in 2011, No. 8 General Construction Co.,
Ltd is engaged in building houses, roads and public
works; installing electrical systems, water supply
and drainage systems; preparing construction
surfaces; transporting goods; and exploiting
commercial wood. After nine years of development,
the company has won customer trust and
increasingly asserted its position in all the industries
it is involved in.

To be successful in the increasingly fierce market
competition and meet rising market demands, the
company has built its own strategy, with a focus
placed on investment in human resources,
improved employee qualifications, modern
machinery and equipment for business operations,
and application of scientific and technical advances
to construction. Driven by “Prestige - Quality -
Progress” criteria, the company is committed to
completing all projects with guaranteed quality and
schedule and handing them to investors on time or
ahead of schedule.

This success therefore enables the company to build
a solid foundation to further develop sustainably
and contribute positively to the prosperous
economic development of Quang Tri province.

no. 8 gEnEral
conStruction co., ltD 



The Quang Tri Management Board of
Civil and Industrial Construction
Investment Projects has excellently
performed its function and task as an
advisory body to the Provincial
People’s Committee on construction
investment, as well as management of
civil and industrial construction
projects in the province. The board
has helped perfect the infrastructure
system and create a driving force for
local socio-economic development.

nguyen BacH

M r. Phan Van Thang, Director of the
Quang Tri Management Board of Civil
and Industrial Construction
Investment Projects, said, “We
officially came into operation in july

2018, established from the merger of local civil and
industrial construction project management units. Since
the operation, we have consolidated the organizational
structure and personnel in order to work efficiently and
stably and gradually affirm our capacity in construction
projects.”

When performing its tasks, the board adopts many
measures to ensure construction progress and quality
and raise capital efficiency; professionally carries out
projects from the stage of investment preparation and
investment execution to project completion and
operation; manages and uses investment funds for
construction projects; conducts regular visits to
construction sites and hosts regular meetings with
contractors to settle their emerging difficulties, as well
as press on progress, quality, safety and environmental
requirements.

Therefore, projects undertaken by the board are
ensured in progress and quality, and are highly
appreciated by concerned agencies and units. In 2019,

the board completed 109 classrooms in mountainous
and poor areas, mainly in huong hoa and Dakrong
districts (The task was assigned in December 2018 and
completed in December 2019); successfully mobilized
investment resources for building and developing the
grassroots health service delivery system, including the
infrastructure construction and completion for 32 health
stations. In addition, the board, in collaboration with the
Department of Culture, Sports and Tourism, carried out
ADB-funded oDA projects for tourism infrastructure
development to support inclusive growth of the Greater
Mekong Sub-region and the Eu-funded national rural
power grid project. These projects, once completed, will
help improve the cultural life, health and spirit of local
people and promote socio-economic development.

In 2020, with the focus on speeding up transitional
projects, the board will continue to be assigned to
deploy some civil and industrial construction projects
and other economic infrastructure. In order to
successfully fulfil its assigned tasks, the board will adopt
various measures to improve the management
effectiveness of construction investment projects in the
province. It will actively coordinate with relevant
branches, localities and investors to firmly direct and
require contractors to mobilize maximum resources to
ensure the progress of projects as planned. It will
strengthen direction and administration on investment
and construction to achieve higher results and strive to
have more works and projects reach or exceed their
assigned plans. It will ensure the quality of new
construction projects and repaired projects to enable
them to work perfectly.

At the same time, the board will continue to build a
professional, brave, independent and creative project
management workforce; apply modern technology;
formulate or propose building a clear legal system to
avoid overlapping; and complete practical project
management processes.

The board will work with specialized agencies to
propose solutions to accelerate construction investment;
and build general processes and regulations on bidding,
payment and settlement, which will be applied to all
projects in order to ensure the legality of procedures
and procedures, shorten time and ensure regulatory
compliance.n
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một vài chia sẻ của ông về bức tranh KKT, KCN của tỉnh
Quảng Trị hiện nay, đặc biệt là những cơ chế, chính sách ưu đãi
nổi bật đối với nhà đầu tư?

Tỉnh Quảng Trị nằm ở miền Trung Việt Nam với diện tích tự
nhiên 4.740 km2, dân số hơn 620.000 người, là giao điểm của các huyết
mạch giao thông quan trọng gồm: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9 nằm trên
tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC), tuyến đường sắt Bắc -
Nam nối các tỉnh miền Trung; Quảng Trị có lợi thế về cửa khẩu, cảng
biển, ... là những điều kiện hết sức quan trọng để mở rộng giao thương,
phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch,...

hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 02 KKT và 03 KCN nằm
trong quy hoạch phát triển các KCN, KKT ở Việt Nam, bao gồm: Khu
Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (huyện hướng hóa) là mô
hình khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên được thành lập tại tỉnh (năm 1998),
Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (huyện hải Lăng, Triệu Phong,
Gio Linh) là khu kinh tế ven biển được thành lập năm 2015 để tạo
động lực phát triển của địa phương và Khu vực miền Trung; KCN
Nam Đông hà (thành phố Đông hà), KCN Quán Ngang (huyện Gio
Linh), KCN Tây Bắc hồ Xá (huyện Vĩnh Linh).

Như vậy, so với các địa phương trong cả nước, Quảng Trị có cả
khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển, đây là
điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của
tỉnh nhà.

Đến nay, với nguồn kinh phí chính xây dựng từ ngân sách Trung

ương và nguồn kinh phí bổ sung từ ngân sách của tỉnh, công tác giải
phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hệ
thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước tại
Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, KCN Nam Đông hà và
KCN Quán Ngang đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, cơ bản đáp
ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. 

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị có tổng diện tích tự nhiên
23.792ha được thành lập theo Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày 16/9/2015. hiện nay, đang tích cực tiến
hành lập các quy hoạch phân khu, triển khai đền bù, giải phóng mặt
bằng để tạo cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư chiến lược
trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu và tiến hành các thủ tục đầu
tư để triển khai thực hiện dự án. 

KCN Tây Bắc hồ Xá đã lập quy hoạch chi tiết và được uBND tỉnh
ra quyết định phê duyệt, hiện nay, đang trình Chính phủ để cấp quyết
định chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư hạ tầng để đầu tư hạ tầng kêu
gọi, thu hút đầu tư. 

Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được hưởng những
chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam,
được áp dụng thí điểm một số cơ chế quản lý kinh tế mới khi chưa có
điều kiện thực hiện trên phạm vi cả nước. Khu Kinh tế Đông Nam
Quảng Trị được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp
luật về đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn. Các khu công nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo
quy định của pháp luật về đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế -
xã hội khó khăn.

Ông có nhận định thế nào về kết quả thu hút đầu tư và tình
hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các KKT, KCN của tỉnh
Quảng Trị?

Trong những năm qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
đã triển khai thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư - kinh doanh, tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy
mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp
để tạo những bước phát triển. Chính vì vậy, diện mạo tại các KCN,
KKT trên địa bàn tỉnh đã có những khởi sắc và chuyển biến tích cực,
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Những năm gần đây, nhất là từ năm 2015 sau khi
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu
kinh tế Đông Nam Quảng Trị với quy mô 23.792
ha, các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN)
tỉnh Quảng Trị đang thu hút sự quan tâm lựa chọn
của nhiều nhà đầu tư. Ông Trần Quang Trung -
Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị đã có
cuộc trao đổi với Vietnam Business forum xung
quanh vấn đề này. 



tình hình thu hút đầu tư sôi động hơn, tăng cả
về số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư.

Về hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư:
Đã chủ trì, tổ chức đón tiếp và làm việc với
một số nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực và
triển vọng đầu tư vào các KCN, KKT, đặc
biệt là tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng
Trị. Trong đó, đáng chú ý là Tập đoàn
Daewon (hàn Quốc) đã được thỏa thuận địa
điểm đầu tư khu công nghiệp đa ngành 571
ha; Công ty TNhh C&N Vina (hàn Quốc)
đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu
chức năng để đầu tư Khu công nghiệp đa
ngành hàn Quốc - Quảng Trị 618ha; Tập
đoàn điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi)
hiện đang tích cực chuẩn bị các vấn đề về tài
chính, thủ tục, công tác đền bù giải phóng
mặt bằng để triển khai thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện BoT
Quảng Trị 1; Khu bến cảng Mỹ Thủy cũng hoàn thiện các thủ tục để
triển khai xây dựng, Tập đoàn Gazprom (Nga) đang tiến hành thực
hiện dự án khí điện công suất 340MW.

Lũy kế đến nay tại các KCN, KKT có 153 dự án đầu tư đã được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là
86.068,3 tỷ đồng, trong đó có 09 dự án đầu tư nước ngoài (fDI)
tổng vốn đầu tư là 55.920 tỷ đồng; có 99 dự án đã đi vào hoạt động
với tổng vốn đầu tư 8.569 tỷ đồng; 47 dự án đang triển khai đầu tư
xây dựng. Riêng trong năm 2019, đã có 16 dự án đầu tư mới được
cấp Quyết định chủ trương đầu tư vào KCN, KKT với tổng vốn
đăng ký đầu tư là 17.248 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 754 ha.
Ngoài ra, Ban đang hướng dẫn hoàn thiện hô ̀ sơ thu ̉ tuc̣ đầu tư cho
12 dự án với tổng vốn dự kiến đăng ký là 225.833 tỷ đồng, trong đó
có một số dự án động lực, quy mô lớn của các tập đoàn, doanh
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào KKT Đông Nam của tỉnh.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong những
năm qua, các dự án đầu tư của các doanh nghiệp tại các KCN,
KKT ngày càng phát huy hiệu quả và có tỷ trọng đóng góp vào
các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, hàng năm
các chỉ tiêu đều tăng trên 10% so với năm trước.

Năm 2018, tổng giá trị SXCN đạt hơn 4.850 tỷ đồng (tăng 21%
với với năm 2017), nộp ngân sách đạt 368 tỷ đồng (tăng 10% so với
năm 2017), giải quyết việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động,
với mức thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng;

Năm 2019, tổng giá trị SXKD đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 13,4% so
với năm 2018), nộp NSNN đạt 420 tỷ đồng (tăng 14,4% so với
năm 2018); tổng số lao động tại các KCN, KKT là 7.500 người, thu
nhập bình quân hàng tháng 6,2 triệu đồng/lao động.

một số địa phương đang đẩy mạnh xúc tiến thu hút doanh
nghiệp lớn có tiềm lực, dự án có công nghệ và suất đầu tư cao.
Với Quảng Trị, ông có nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Quảng Trị là địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là trong
công tác kêu gọi thu hút đầu tư nên những năm trước đây việc kêu
gọi, thẩm định cấp phép đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án
quy mô nhỏ và vừa, nhà đầu tư nội tỉnh, một số tỉnh, thành phố lân
cận và một số quốc gia như Thái Lan, hàn Quốc, Singapore,...

Tuy nhiên, những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về tập trung đầu tư
xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế hướng đến
tính hiệu quả, ổn định, bền vững để tạo động lực cho phát triển kinh
tế - xã hội, , tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai thực hiện Chương
trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế

gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh; Kế hoạch thực hiện
Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác
xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm vào các khu kinh tế, khu
công nghiệp và khu dịch vụ du lịch của tỉnh theo đúng quy hoạch, đặc
biệt là Khu kinh tế Đông Nam. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của
Trung ương để vận động và triển khai thực hiện các dự án oDA và
nguồn vốn do các bộ, ngành Trung ương quản lý để đầu tư xây dựng
các dự án quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị xác định cải
cách hành chính là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Những năm qua, cả bộ máy hành chính tỉnh Quảng Trị đều luôn
quan tâm chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm đẩy
mạnh thu hút đầu tư. Qua đó, 100% thủ tục hành chính được công
khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Trang
Thông tin điện tử của tỉnh, cũng như các cơ quan chuyên môn và cơ
quan hành chính trong tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng rất
quan tâm đến công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. uBND
tỉnh định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại đối thoại, duy trì mô hình cà
phê doanh nhân, bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong
xúc tiến thương mại, bồi thường giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất
đai liên tục đổi mới. Để đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh
đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động
ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế như: Gặp gỡ Nhật Bản, Gặp gỡ
hoa Kỳ, Gặp gỡ vùng Kansai (Nhật Bản) với các tỉnh Miền Trung
Việt Nam.v.v. Trong nỗ lực thực hiện đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu
tư, BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cũng đã thay đổi quan điểm,
định hướng thu hút đầu tư các dự án có tiềm lực, mang tính động
lực, tạo sự đột phá, hàm lượng công nghệ cao, tỷ suất đầu tư cao
thuộc các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, KKT;
công nghiệp nặng và thiết bị công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công
nghiệp môi trường, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, công
nghiệp chế biến, bảo quản thực phẩm, điện - điện tử - điện lạnh,
nông nghiệp công nghệ cao; khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp,...

Với quyết tâm cải cách cùng những chính sách hỗ trợ hợp lý
cho nhà đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hy vọng trong
thời gian tới Quảng Trị sẽ tiếp tục là điểm đến cho các nhà đầu tư.
Trong tương lai không xa, với làn sóng đầu tư mới, các KCN, KKT
sẽ có những đóng góp tích cực hơn, ấn tượng hơn, hiệu quả hơn để
xứng đáng là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển của tỉnh Quảng
Trị, sớm đưa tỉnh  nhà đạt trình độ phát triển trung bình của cả
nước mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com  37
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Là địa phương đầu tiên được tỉnh Quảng Trị lựa
chọn xây dựng huyện nông thôn mới (NTM),
đến nay sau 10 năm thực hiện, 8/8 xã trên địa
bàn huyện Cam Lộ đã đạt chuẩn NTM, huyện
đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM theo
Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.

nguyễn BácH

Cam Lộ của 10 năm trước có điểm xuất phát thấp
về mọi mặt do hậu quả chiến tranh để lại còn
nhiều, mặt khác là địa phương luôn chịu ảnh
hưởng của thời tiết khắc nghiệt, do đó điều kiện
kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy,

ngay từ khi bắt đầu thực hiện, huyện Cam Lộ đã xác định xây
dựng NTM đảm bảo thực chất và chất lượng, lấy thu nhập của
người nông dân, cảnh quan môi trường nông thôn và kiện toàn,
đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở làm
điểm cốt lõi. Xây dựng NTM nhưng vẫn giữ được
bản sắc truyền thống của vùng nông thôn,
không chạy theo hình thức, không huy động
quá sức dân, không để nợ đọng xây dựng cơ
bản, người dân được phát huy dân chủ
trong quá trình triển khai thực hiện.

huyện xây dựng NTM với phương châm:
“chủ động, quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo”
bằng cách làm từ đồng ruộng vào nhà, từ nhà
ra khu dân cư, với sức mạnh dựa vào con
người. Đặc biệt “nông dân, cư dân nông thôn
và cán bộ cơ sở” đã huy động đầu tư có hiệu

quả từ mọi nguồn lực, dựa vào sức dân để lo cuộc sống cho dân,
dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nên NTM.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, từ số tiêu chí cấp xã đạt
chuẩn bình quân dưới 6 tiêu chí, đến nay 8/8 xã trên địa bàn huyện
Cam Lộ đạt chuẩn NTM, huyện đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM
theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM được triển khai đồng
bộ; cơ sở hạ tầng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới khá hoàn
chỉnh. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề phát triển khá toàn diện. Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nhiều việc làm, tăng thu
nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Diện mạo nông thôn huyện Cam Lộ
ngày càng thêm khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân
từng bước được nâng lên.

Cụ thể, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM từ năm 2010
đến nay hơn 3.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2019
khu vực nông thôn 38,34 triệu đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với
năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,57%, giảm 1.117 hộ. Bên cạnh đó,
100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã với
tổng chiều dài 124,8 km đã được nhựa hóa; 24/24 trường học có cơ sở
vật chất đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 21/24 trường đạt chuẩn
Quốc gia; 100% thôn, bản có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn
hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các sân thể thao phục vụ nhu cầu nhân
dân; 8/8 xã với 91/91 thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa...

Ông Ngô Quang Chiến, Chủ tịch uBND huyện Cam Lộ cho biết:
10 năm nỗ lực với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự
hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tham gia chung sức xây dựng
NTM, những kết quả đạt được đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về
nhận thức và hành động của người dân, tạo ra bộ mặt mới cho vùng
nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 

Thời gian tới, mục tiêu huyện Cam Lộ tiếp tục triển khai toàn diện
các nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM ở tất cả các xã. Đặc
biệt là tiếp tục phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn kết giữa
các vùng theo quy hoạch. Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và các loại hình dịch vụ ổn
định, bền vững, đảm bảo môi trường, gắn với xây dựng NTM, tạo việc
làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn.
Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân
trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự
được đảm bảo, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường.n

huyện cam lộ 

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới
sớm nhất khu vực miền Trung 

Cam Lộ phấn đấu đến 2025, xây dựng 60% - 70% xã đạt
chuẩn NTM kiểu mẫu (Bộ tiêu chí do tỉnh ban hành); cơ
bản thành huyện "nông thôn mới kiểu mẫu". Thu nhập

bình quân đầu người toàn huyện từ 70 triệu đồng trở lên; duy
trì tỷ lệ hộ nghèo không quá 3%. Tỷ lệ người dân tham gia
bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên
90%; tỷ lệ việc làm qua đào tạo từ 75% trở lên.



một vài chia sẻ của ông về chặng
đường phát triển TP Đông Hà trong 10
năm qua?

Ngày 11/8/2009, Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập TP
Đông hà thuộc tỉnh Quảng Trị, đây là sự kiện
có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân
dân TP Đông hà và của cả tỉnh Quảng Trị.

Xác định “Phát triển tỉnh Quảng Trị phải
đầu tư phát triển TP Đông hà và TP Đông hà
phát triển để phục vụ cho sự phát triển của
tỉnh Quảng Trị”, năm 2013, Tỉnh ủy Quảng
Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/Tu về
xây dựng và phát triển TP Đông hà đến năm
2020; hĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết
06/2013/NQ-hĐND về xây dựng và phát
triển TP Đông hà đạt đô thị loại II đến năm
2020. Được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên hỗ
trợ nguồn lực của tỉnh cùng quyết tâm nỗ lực
của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, Đông
hà đã vươn lên phát triển toàn diện; đến cuối
năm 2019, đạt 45/52 tiêu chí đô thị loại II với
83,29/100 điểm (theo Nghị quyết số
1210/2016/uBTVQh về phân loại đô thị). 

Để đẩy mạnh cải thiện môi trường
kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp
(dN), nhà đầu tư, những năm qua, TP đã
triển khai các giải pháp, hoạt động cụ thể
nào, thưa ông? 

Trên cơ sở các chương trình, kế
hoạch của tỉnh, TP đã kịp thời xây
dựng kế hoạch triển khai, đồng thời
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ
thể hóa các nhiệm vụ, đảm bảo theo
mục tiêu kế hoạch đề ra.

TP đã đẩy mạnh CChC, thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông; kiện toàn và nâng cao hiệu
quả hoạt động của bộ máy; đơn giản
hóa các thủ tục hành chính (TThC),
xây dựng nền hành chính hiện đại;
tập trung nâng cao chỉ số CChC của
TP và các phường. 

TP cũng đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong quy trình
xử lý công việc; tiến hành chuyển
đổi hệ thống quản lý chất lượng tại
các cơ quan hành chính theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISo
9001:2015; từng bước thử nghiệm
việc giao dịch bằng công nghệ thông
tin, dịch vụ công trực tuyến.

TP còn thực hiện đánh giá, đo
lường mức độ hài lòng của tổ
chức, cá nhân đối với tinh thần và
thái độ phục vụ cán bộ, công chức;
nâng cao hiệu quả hoạt động tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa. Tăng cường
kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực
hiện tốt văn hoá công sở, đồng
thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, đào tạo theo
chức danh, tiêu chuẩn theo quy
hoạch và kế hoạch.

Nhìn chung, xác định cải cách
TThC là giải pháp quan trọng, tác
động rất lớn đến cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh
nhà, TP đã tập trung chỉ đạo đối với
công tác này. Nhờ vậy, chất lượng và
hiệu quả công tác cải cách TTCh
ngày càng được cải thiện; chỉ số
CChC của TP được uBND tỉnh
đánh giá và xếp loại tốt so với các
huyện thị trong tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!
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thành phố đông hà 

Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa

Cùng với đẩy mạnh
triển khai các hướng

đi, giải pháp thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã
hội, Thành phố (TP)
Đông hà đang tăng

cường cải cách hành
chính (CChC), cải

thiện môi trường
kinh doanh, thu hút
nguồn lực đầu tư cơ

sở hạ tầng, tạo đà đẩy
nhanh quá trình đô

thị hóa. Xung quanh
nội dung này, phóng

viên Vietnam
Business forum có

cuộc trao đổi với ông
Nguyễn Chiến Thắng
- Chủ tịch uBND TP.
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Không chỉ là “mắt thần” nơi đầu sóng,
Cồn Cỏ còn được ví như “hòn ngọc
xanh” giữa biển Đông bởi vẻ đẹp hoang
sơ, tự nhiên. Để khai thác tiềm năng to
lớn trên, huyện đã tập trung nguồn lực
phát triển cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các
loại hình dịch vụ, du lịch để thu hút du
khách nhằm mục tiêu đưa “đảo thép”
trong lịch sử trở thành “đảo ngọc”
trong tương lai gần.

Nỗ lực nơi đầu sóng
Cồn Cỏ là hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc Việt Nam Xã hội

Chủ nghĩa thuộc vùng biển Quảng Trị. Nằm vắt ngang vĩ
tuyến 17, cách đất liền khoảng từ 13 đến 17 hải lý, Đảo có
diện tích 2,3km2; dân số khoảng 400 - 450 người. Cồn Cỏ có
vị trí chiến lược quan trọng án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh
Bắc Bộ - một trong những vịnh lớn hàng đầu thế giới, có vai
trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải,
lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống đảo và
hải đảo Việt Nam. 

Ngay sau khi được thành lập (theo Nghị định
174/2004/NĐ-CP ngày 01/10/2004 của Chính phủ), bên cạnh
củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị phù hợp mang tính đặc
thù, huyện đã ưu tiên tập trung đầu tư cho công tác quy
hoạch, đến nay huyện đảo Cồn Cỏ đã cơ bản hoàn thành
công tác quy hoạch trên phạm vi toàn huyện. Từ quy hoạch
chung phát triển kinh tế - xã hội đến quy hoạch ngành, lĩnh
vực như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch du lịch, quy hoạch
chi tiết khu dân cư, quy hoạch giao thông, môi trường...

Song song với nhiệm vụ quy hoạch, huyện đã chủ động
lập các đề án, dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức
quản lý tốt quá trình triển khai xây dựng các công trình
trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng gắn phát triển kinh tế - xã hội (KT -
Xh) và bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo; tổng vốn
đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn đến nay
đạt trên 1.500 tỷ đồng. Nhiều công trình đầu tư đã và đang
hoàn thành tạo nên diện mạo mới, đáp ứng được các nhu
cầu dân sinh, phát triển KT- Xh, đảm bảo quốc phòng, an
ninh như: Trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị; Trung tâm
y tế quân, dân y; khu dân cư số 1; đường giao thông; điện
phục vụ sinh hoạt, sản xuất; hệ thống nước tập trung phục
vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân; kè chống xói lở bảo vệ đảo, kết hợp phát triển KT -
Xh và đảm bảo quốc phòng, an ninh, Nhà văn hóa Thanh
niên, Đài truyền thanh, Nhà Thể dục thể thao đa chức
năng, Trường mầm non - tiểu học...

hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại có bước phát
triển quan trọng đặc biệt là từ khi uBND tỉnh có quyết định
công bố mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ đã tạo chuyển biến
tích cực; lượng khách ra thăm quan đảo ngày càng tăng cao.
Công tác quản lý và khai thác du lịch chặt chẽ, chất lượng
hoạt động du lịch, dịch vụ được nâng lên một bước dần đáp
ứng nhu cầu của du khách; từng bước tạo công ăn việc làm
ổn định và tăng thu nhập cho người dân.

Kinh tế hộ gia đình phát triển, các hộ dân đã mạnh dạn
đầu tư cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ, du lịch; mua sắm
ngư lưới cụ khai thác thủy hải sản đáp ứng nhu cầu trên đảo
và phục vụ khách du lịch, từng bước ổn định việc làm, tăng
thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình kinh tế được triển
khai và bước đầu mang lại hiệu quả như mô hình chế biến
nước mắm cao đạm, tổ hợp tác khai thác chế biến trà Giảo
Cổ Lam, mô hình chế biến cá khô, mô hình nuôi lợn tập
trung, nuôi gà lấy thịt... tạo nên các sản phẩm có chất lượng

huyện cồn cỏ

Nỗ lực đưa “đảo thép”
thành “đảo ngọc”
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mang thương hiệu Cồn Cỏ được du khách
trong và ngoài tỉnh tin dùng.

Việc đầu tư xây dựng, khai thác cung cấp
điện, nước phục vụ dân sinh và xây dựng cơ
sở hạ tầng được quan tâm đúng mức. Từ
việc phát điện theo giờ đồng hồ đến nay
huyện đảo đã có điện 24/24h, từng bước đáp
ứng nhu cầu phục vụ đời sống, sinh hoạt của
cán bộ chiến sĩ và nhân dân. 

Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy,
chữa cháy, trồng dặm, trồng mới, trồng cây
phân tán tiếp tục được chú trọng. hiện nay
đang hoàn thiện đề án chuyển đổi rừng
phòng hộ Cồn Cỏ thành rừng đặc dụng
trình uBND tỉnh phê duyệt. Công tác bảo
vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên
nhiên trên đảo, trên biển, dưới đáy biển
luôn được huyện chú trọng. Trong những
năm qua, công tác tuyên truyền vận động
nhân dân, cán bộ, chiến sĩ về Quy chế bảo
vệ tài nguyên môi trường luôn được chú
trọng, công tác tuần tra, kiểm soát được
tăng cường. huyện đã phối hợp thực hiện
tốt dự án bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ trong tổng thể các khu
bảo tồn biển Việt Nam. Tạo điều kiện để các viện nghiên
cứu, các trường đại học tiếp tục công tác lặn khảo sát
nguồn tài nguyên đáy biển quanh khu vực đảo để phục vụ
cho dự án phát triển du lịch theo đề án phát triển du lịch
đã được phê duyệt.

Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân
dân ngày càng được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tạo không khí vui tươi,
phấn khởi trên đảo, nhanh chóng hòa nhập với các phong
trào văn hóa của tỉnh Quảng Trị. Công tác tuyên truyền chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được
quan tâm chú trọng.

Cùng với việc xây dựng và phát triển KT-Xh, huyện đảo
luôn xác định tốt vị trí đảo tiền tiêu trong chiến lược giữ
vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển
đảo Tổ quốc. Do đó công tác quốc phòng an ninh, xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được
quan tâm đầu tư đúng mức. Công tác giữ gìn an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội, công tác tuần tra, huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Nhờ vậy tình hình an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, góp
phần thúc đẩy phát triển KT-Xh, bảo vệ vững chắc chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên đảo và trên biển.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch uBND
huyện Cồn Cỏ Võ Viết Cường chia sẻ:
Đáp ứng sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà, trong suốt
15 năm qua, cả hệ thống chính trị của
huyện đảo đã nỗ lực phấn đấu không
ngừng và đưa Cồn Cỏ vững vàng vươn
lên nơi đầu sóng.

Cần “cú hích” để tỏa sáng 
Đảo Cồn Cỏ được hình thành bởi

hoạt động kiến tạo từ phun trào của núi
lửa cách đây trên 4 vạn năm nên có giá trị
to lớn về địa chất và sinh thái, một bảo
tàng thiên nhiên lớn gồm nhiều thềm đá
bazan độc đáo, bãi tắm hoang sơ và nước
biển trong vắt. Trên đảo có nhiệt độ ổn
định, khí hậu ôn hòa trong lành và hệ
sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng khá hiếm
của đảo núi lửa ở Việt Nam. Cồn Cỏ còn
nằm giữa ngư trường Con hổ rộng gần 9
nghìn m2, gần nơi giao thoa của các dòng

hải lưu và hội tụ 267 loài hải sản với trữ lượng 60 nghìn
tấn/năm... Những lợi thế này giúp Cồn Cỏ có thể phát triển
nhiều loại hình du lịch như: tham quan, nghỉ dưỡng, lặn
thám hiểm, câu cá, khám phá rừng nguyên sinh...

Xác định du lịch là mũi nhọn phát triển, huyện đã bố trí
quỹ đất hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng; ưu tiên xây dựng
một số điểm tham quan; vận động nhân dân nâng cấp các cơ
sở phục vụ ăn uống và lưu trú;... tích cực hỗ trợ nhà đầu tư
đến đảo nghiên cứu khảo sát. huyện cũng phối hợp với
ngành Du lịch tham mưu uBND tỉnh đề xuất và được Chính
phủ cho phép mở tuyến du lịch ra đảo. Những nỗ lực đó đã
đem lại kết quả đáng kể khi du khách đến với Cồn Cỏ ngày
càng tăng: Năm 2017 là 1.900 lượt khách, năm 2018 là 4.130
lượt và năm 2019 là 6.286 lượt khách.

Tuy vậy khó khăn của Cồn Cỏ là cơ sở hạ tầng thiết yếu,
dịch vụ còn thiếu và hạn chế. hiện bến cập tàu và đón trả
hành khách ở hai đầu bến Cửa Việt và Cồn Cỏ chưa xây
dựng. Các sản phẩm du lịch, dịch vụ trên đảo còn mang tính
tự phát nên chất lượng chưa cao. hơn thế, việc đầu tư du
lịch tại Cồn Cỏ luôn phải gắn với việc đảm bảo mục tiêu an
ninh - quốc phòng... Đó là những trở lực không nhỏ trong
quá trình đi lên của huyện cũng như đưa Cồn Cỏ trở thành
điểm đến hấp dẫn du khách.

Do vậy cùng với sự nỗ lực nội tại, huyện đề nghị Trung
ương và tỉnh quan tâm, ưu tiên dành nhiều nguồn lực hơn
nữa cho Cồn Cỏ. Đó là việc xem xét vận dụng cơ chế, chính
sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển du lịch (ưu đãi thuế,
giá thuê đất...), hỗ trợ quảng bá du lịch (trên phương tiện
thông tin đại chúng, hội nghị xúc tiến đầu tư, tổ chức các
chuyến du lịch famtrip, Presstrip ra đảo...); bố trí nguồn
vốn đầu tư bến cập tàu khách ở 2 đầu tuyến vận tải Cửa Việt
- Cồn Cỏ, dự án Cấp nước Cồn Cỏ (giai đoạn 2), Dự án cải
tạo cảnh quan, môi trường trên đảo; đồng thời sớm bổ sung
khu du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ vào khu du
lịch Quốc gia... Ngoài ra, huyện cũng mong muốn các doanh
nghiệp, tập đoàn lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư
dự án tầm cỡ nhằm tạo sự bứt phá cho du lịch huyện đảo
Cồn Cỏ.n

Cồn Cỏ mong
muốn có nhà

đầu tư đủ năng lực, kinh
nghiệm đến với đảo
chung tay cùng chính
quyền, nhân dân huyện
thực hiện khát vọng đưa
Cồn Cỏ trở thành điểm
đến hấp dẫn trên bản đồ
du lịch trong nước và
quốc tế.

ÔNG Võ VIếT CườNG
bí thư huyện ủy, chủ tịch ubnD

huyện cồn cỏ



Chủ động khai mở tiềm năng
Đakrông là huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị, nằm trên trục

hành lang kinh tế Đông - Tây. huyện có 48,5 km đường biên giới với
nước bạn Lào, với Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay; ngoài ra kết nối
thuận lợi với CKQT Lao Bảo (huyện hướng hóa) qua Quốc lộ 9 nên
có điều kiện trong việc thông thương, phát triển kinh tế biên mậu.

Diện tích của huyện khá lớn, địa hình đồi núi thuận lợi cho phát
triển trồng rừng sản xuất. Ngoài ra, khu vực dãy núi Trường Sơn của
huyện có nhiều gió và hệ thống sông ngòi, khe suối với trữ lượng nước
lớn, là lợi thế để phát triển các nhà máy thủy điện, điện gió. Trên địa
bàn huyện còn có nhiều mỏ đá với trữ lượng khá lớn, có tiềm năng
khai thác, chế biến vật liệu xây dựng.

Từ lợi thế tài nguyên đất rừng đã được quy hoạch để sản xuất,
Đakrông đã đẩy mạnh phát triển nghề trồng rừng, tạo nguồn nguyên
liệu để kêu gọi đầu tư, phát triển các nhà máy, cơ sở chế biến gỗ trên
địa bàn. hiện nay huyện đang kêu gọi đầu tư 1 đến 2 nhà máy chế biến
gỗ dăm trên tuyến đường hồ Chí Minh. huyện cũng khuyến khích
đầu tư các dự án điện gió, đầu tư khai thác khoáng sản mỏ đá, sản xuất
vật liệu xây dựng. 
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huyện đaKrông

Khai thác tiềm năng, 
phát triển bền vững

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Đối với nông nghiệp, Đakrông đẩy mạnh
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp.
Tập trung xây dựng mô hình có tính liên doanh
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây
dựng chăn nuôi theo hướng trang trại và gia trại
100 con trở lên. Áp dụng các biện pháp thâm canh
tăng năng suất; tăng cường ứng dụng công nghệ
sinh học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đồng thời
đẩy mạnh việc quảng bá cho các nông sản đã được
đăng ký nhãn hiệu của huyện. 

hiện huyện đã xây dựng các mô hình liên
doanh, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm,
điển hình như: Mô hình trồng sả chưng cất tinh
dầu sả tại xã Ba Lòng; mô hình trồng cây dược liệu
hương nhu trắng, cây dong riềng; mô hình trồng
cây ngô lai có liên kết tiêu thụ sản phẩm với Tổng
công ty Thương mại Quảng Trị...

Đakrông còn giàu tiềm năng về du lịch với 31 di
tích lịch sử, trong đó có 2 khu di tích cấp quốc gia là
chiến khu Ba Lòng và đường hồ Chí Minh. huyện
có 10 hang động lớn nhỏ; Khu bảo tồn thiên nhiên
Đakrông với hệ thống sinh thái giá trị, thảm thực
vật phong phú, đa dạng và quý hiếm... Đây là điều
kiện thuận lợi cho việc phát triển các loại hình du
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá.

Đối với phát triển thương mại - dịch vụ, hiện
CKQT La Lay nằm trên địa bàn huyện đang trong
quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Khi hoàn thành,
cùng với những chính sách ưu đãi về thuế quan,
tiền thuê đất..., nơi đây sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư
trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. huyện mong
muốn Trung ương và tỉnh sớm đầu tư tuyến đường
15D kéo dài để nối CKQT La Lay với khu kinh tế
Đông Nam Quảng Trị và cảng biển Mỹ Thủy,
nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế đối
ngoại, tăng tính liên kết vùng, thương mại mậu
biên và thúc đẩy phát triển khu vực La Lay - Tà Rụt.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm
nghèo bền vững, huyện Đakrông đã chủ động
khai thác những tiềm năng, thế mạnh về kinh tế
cửa khẩu, nông - lâm nghiệp. Cùng với đó,
huyện đang thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh
thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ
và du lịch, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu
kinh tế của địa phương.

THế Bắc



Đột phá từ thu hút đầu tư
Để thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển công

nghiệp - dịch vụ theo hướng tập trung, huyện Đakrông đã
được phê duyệt xây dựng hai cụm công nghiệp (CCN) là
CCN Krông Klang và CCN Tà Rụt. CCN Krông Klang (diện
tích 16,177 ha) đang được triển khai thi công hạ tầng cơ sở
(tổng kinh phí 19,666 tỷ đồng); đến tháng 3/2020, dự án đã
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà
thầu thi công được 5,6 ha. huyện phấn đấu đến năm 2021 sẽ
hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác
thu hút đầu tư của huyện.

CCN Krông Klang có nhiều lợi thế như: nằm cạnh QL 9
là trục đường xuyên Á; kết nối thuận lợi tới CKQT Lao Bảo
và CKQT La Lay; nguồn lao động dồi dào, chi phí thấp...

CCN còn được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đầu
tư của Trung ương, của tỉnh và địa phương như: tiền thuê
đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư. Do đó,
huyện rất kỳ vọng về sự hiệu quả của dự án, qua đó tạo sức
bật phát triển của huyện; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, giải quyết việc làm, hạn chế sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ
và ô nhiễm môi trường.

Tính đến hết tháng 3/2020, huyện đã nhận 8 hồ sơ, đơn
xin thuê đất của một số doanh nghiệp tại CCN Krông Klang;
bên cạnh đó nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng
quan tâm, tìm hiểu đầu tư. Đặc biệt, một tập đoàn của Thái
Lan đã khảo sát để đầu tư nhà máy sản xuất viên nén năng
lượng, gỗ dăm, chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng..., là
những lĩnh vực thế mạnh được huyện ưu tiên.

Chủ tịch uBND huyện Lê Đắc Quỳ cho biết: Để dự án
hoàn thành đúng tiến độ, huyện mong muốn tỉnh và Trung
ương tiếp tục hỗ trợ, nhất là về nguồn vốn. Đồng thời, đề
nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành cùng
huyện trong công tác thu hút đầu tư, quảng bá về tiềm năng
thế mạnh của huyện, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn nhà đầu tư.
huyện quyết tâm đến năm 2022 sẽ lấp đầy 100% diện tích
CCN Krông Klang.

Đakrông luôn khuyến khích các nhà đầu tư quan tâm, tìm
hiểu đầu tư, hợp tác phát triển cùng địa phương. Với phương
châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, huyện
luôn cam kết quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án trên địa
bàn, đặc biệt tạo thuận lợi trong việc cấp đất, cho thuê mặt
bằng, tổ chức giải phóng mặt bằng...

“Lãnh đạo huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo tiếp tục đổi mới, xây
dựng bộ máy kỷ cương, hành động, phục vụ; nâng cao hiệu
quả cải cách thủ tục hành chính; chủ động gặp gỡ, đối thoại
và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho các doanh nghiệp...
Đakrông quyết tâm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh
thông thoáng, bình đẳng để mọi thành phần kinh tế phát
triển bền vững”, ông Lê Đắc Quỳ khẳng định.n
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tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt cơ chế một
cửa, một cửa liên thông. Phấn đấu 100%  hồ sơ TThC được tiếp nhận,
giải quyết và trả kết quả qua hệ thống một cửa điện tử.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa TThC;
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết TThC qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng mức hài lòng
của người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, kiện toàn sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số
19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành; ổn định bộ máy
các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp và thực hiện tinh
giản biên chế theo Đề án của tỉnh.

Nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), góp phần tạo sự hài lòng cho các doanh nghiệp,
giúp đẩy mạnh thu hút đầu tư, theo ông tỉnh cần làm tốt
những giải pháp nào trong thời gian tới?

Quảng Trị xác định, cải thiện chỉ số PCI là để doanh nghiệp

hài lòng và cảm nhận tốt về môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh
quyết tâm lọt vào top 20 PCI, do đó cả hệ thống chính trị cần đẩy
mạnh những giải pháp sau đây:

Thứ nhất,  tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và các cấp sở, ngành, đặc biệt là của người đứng đầu các đơn vị
để quán triệt về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số PCI.

Thứ hai, các sở, ngành tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng kế
hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số thành phần PCI được giao phụ
trách, trong đó, cần gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra năng lực chuyên môn, tinh
thần thái độ phục vụ của CBCC ở các đơn vị, nhất là ở những bộ
phận trực tiếp giải quyết TThC liên quan đến doanh nghiệp. Kiên
quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh,
gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thứ tư, xây dựng và ban hành các chính sách thu hút đầu tư phù
hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời,
tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan
với doanh nghiệp để nắm bắt, xử lý các kiến nghị, đề xuất. 

Thứ năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp CChC, nhất là
cải cách TThC nhằm tạo sự hài lòng cho nhà đầu tư; xây dựng môi
trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.

Trân trọng cảm ơn ông!

(tiếp trang 25)



Đa dạng tiềm năng, thế mạnh
huyện Triệu Phong có vị trí

quan trọng, là giao điểm của trục
kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây; có
điều kiện giao thông thuận lợi cả về
đường bộ, đường sắt và đường thủy
với tuyến QL 1A, đường sắt Bắc -
Nam, sông Thạch hãn gắn với cảng Cửa
Việt, chạy qua...

Nhờ địa hình khá đa dạng, vừa có gò đồi,
vừa có sông, có biển, Triệu Phong có tiềm năng
phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch
biển. Bên cạnh đó, với dân số trên 88.800 người, huyện còn có
thế mạnh về nguồn nhân lực dồi dào, con người cần cù, chịu
khó, sáng tạo trong lao động. 

Ngày 11/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1936/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch chung
xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị
đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050. huyện Triệu Phong có 6 xã
nằm trong quy hoạch này, gồm: Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu
An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước. Do đó, huyện đã và
đang tích cực phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế và sở,
ngành của tỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi, định hướng
thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp vào nghiên cứu đầu tư
các dự án tại Khu kinh tế Đông Nam.

Cụ thể, Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch
(diện tích khoảng 1.287 ha), tập trung phát triển các loại hình
công nghiệp: cơ khí, lắp ráp, dệt may, đóng gói, chế biến
nông-lâm-thủy hải sản, công nghiệp vật liệu mới, vật liệu xây

dựng, gốm sứ thủy tinh.
Khu vực dịch vụ, du lịch (diện tích 471

ha), bao gồm: các khu, điểm du lịch biển
tại Cửa Việt, Triệu An và Triệu Vân, một
phần bố trí tại Triệu Lăng nhằm tập trung
khai thác các dải ven biển có cảnh quan và
bãi tắm hiện hữu, xây dựng phát triển
thành các khu du lịch nghỉ dưỡng. 

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
hiện nay, huyện Triệu Phong đã quy

hoạch và xây dựng được 2 Cụm công
nghiệp (CCN) với cơ sở hạ tầng đồng bộ là
CCN Ái Tử và CCN Đông Ái Tử. huyện
đã thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế,
giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục
hành chính (TThC), đào tạo lao động...
nhằm “trải thảm đỏ” thu hút nhà đầu tư.
Nhờ đó, công tác xúc tiến đầu tư của
huyện đạt kết quả quan trọng.

Đến nay, tại CCN Đông Ái Tử đã có
16 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong
đó, 8 công ty đã tiến hành khởi công dự
án. Đối với CCN Ái Tử, hiện đã có 9
doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất
kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho
trên 600 lao động. Tại Khu kinh tế
Đông Nam đã có 2 dự án khởi công:

Kho Cảng Xăng dầu Việt Lào, Bến cảng
CfG Nam Cửa Việt. 

Đối với công tác phát triển du lịch, huyện
chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên

mục, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi
thế du lịch địa phương. Đồng thời, hoàn thiện quy

hoạch du lịch để tạo cơ sở xúc tiến, thu hút đầu tư. Cụ thể,
lập quy hoạch chi tiết đối với: Quần thể di tích Chúa Nguyễn
gắn với phát triển du lịch; Khu du lịch tâm linh Tổ đình Sắc tứ
Tịnh Quang; Khu dịch vụ - du lịch biển Nhật Tân (xã Triệu
Lăng) gắn với quy hoạch và phát triển Khu kinh tế Đông Nam
Quảng Trị; Khu du lịch sinh thái hồ Ái Tử (xã Triệu Ái)...

Theo Chủ tịch uBND huyện Triệu Phong – ông Phan Văn
Linh, với quan điểm “sẵn sàng tạo mọi điều kiện để cộng đồng
doanh nghiệp vào đầu tư và làm ăn hiệu quả”, Triệu Phong
cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh
nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. 

“Trên cơ sở quy định pháp luật, uBND huyện sẽ thực hiện
hiệu quả việc tổ chức giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch
đối với các dự án; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp hoạt động.
Giám sát chặt chẽ việc giải quyết TThC cho tổ chức, cá nhân,
đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử
lý thủ tục”, ông Phan Văn Linh khẳng định.n
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huyện triệu phong

Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

POTENTIAL - QUANG TRI PROVINCE

Nhằm khai
thác tối đa tiềm

năng, thế mạnh về công
nghiệp, dịch vụ và du lịch,
huyện Triệu Phong đã thực

hiện nhiều giải pháp thu
hút đầu tư. 

ngọc Hương
giang



Ngày 23/3/1990, huyện Vĩnh Linh được lập lại
thuộc tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 91
của hội đồng Bộ trưởng. Phát huy truyền thống
cách mạng, qua 30 năm tái lập, Vĩnh Linh đạt
được nhiều thành tựu đột phá mạnh mẽ trong
phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đưa
huyện vững bước trong thời kỳ đổi mới,
hội nhập và phát triển.

nguyễn BácH

Từ một huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp, hệ thống
kết cấu hạ tầng nghèo nàn và xuống cấp, đời sống của
nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số còn nhiều khó khăn. Trong 30 năm qua, được sự
quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ

lực vượt qua khó khăn, thách thức trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo
của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Vĩnh Linh đã đạt
được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu như năm 1990 tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm
khoảng 75%, công nghiệp chiếm khoảng 10%, thương mại - dịch vụ
chiếm khoảng 15%, với vài chục cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
nhỏ lẻ, manh mún, khả năng đóng góp cho nền kinh tế rất thấp, thì
đến năm 2019, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm xuống còn
khoảng 28,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 28,5%; thương
mại, dịch vụ tăng lên khoảng 42,9% trong tổng giá trị sản xuất. 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

được đầu tư khá đồng bộ. Nhiều
tuyến đường giao thông mới được
mở ra, giao thông nông thôn, giao
thông nội đồng ngày càng phát triển
đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi hàng
hóa, tô thêm vẻ đẹp của bộ mặt nông
thôn mới và đô thị văn minh như:
đập Bảo Đài, Sa Lung, La Ngà;
đường giao thông Thạch Kim - 
hiền hòa; cầu Cửa Tùng; hệ thống
các chợ đầu mối, công viên văn hóa
huyện,... Vĩnh Linh đã thu hút được
một số doanh nghiệp đến đầu tư, sản
xuất kinh doanh trong lĩnh vực may
mặc, sản xuất gỗ dăm, bột cá, chế
biến nông sản,... 

Sản xuất nông nghiệp có nhiều
khởi sắc cùng những mô hình sản
xuất mới ứng dụng khoa học kỹ thuật
như: mô hình trồng rau sạch theo
phương pháp thủy canh, dưa lưới
trong nhà màng, dứa nguyên liệu, lúa
hữu cơ, nuôi tôm theo công thức hai
giai đoạn... Một số sản phẩm hàng
hóa của Vĩnh Linh như: cao su, hồ
tiêu, lạc, môn, khoai, từ, tía, dưa hấu,
đậu xanh, sắn dây... đã được đăng ký
thương hiệu, nhãn mác phục vụ cho
tiêu dùng và xuất khẩu.

Tiềm năng du lịch đã được khai
thác, phát huy tốt với nhiều cơ sở dịch vụ du lịch được đầu tư mới,
nâng cấp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch. hệ
thống di tích lịch sử văn hóa oai hùng như hiền Lương - Cửa Tùng -
Địa đạo Vịnh Mốc - Rú Lịnh đang được kết nối, đầu tư hình thành
các tour, tuyến du lịch quan trọng của huyện, tỉnh, thu hút đông đảo
khách tham quan, mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(NTM) và giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả to lớn.
Vĩnh Linh trở thành đơn vị dẫn đầu của tỉnh với 15/19 xã đã về
đích NTM, 2/19 xã đạt NTM kiểu mẫu. Năm 2019, thu nhập bình
quân đầu người/năm đạt trên 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới
3,98%; trên 90% người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và trên
93% người dân được tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện còn đặc biệt chú trọng đến phát
triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng
bước được nâng cao. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi với nhiều
hình thức phong phú. Công tác khám chữa bệnh có những bước phát
triển tốt, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng, an
ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. hệ thống
chính trị được xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở, tạo môi
trường ổn định để phát triển.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới, tháng
8/2007, cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch
nước tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhì; tháng 11/2011
được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và năm 2014 được
Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhất.

Những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội trong 30 năm
qua là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện
tiếp tục phấn đấu, tạo bước chuyển biến tích cực hơn trên mọi
lĩnh vực để Vĩnh Linh có bước đi nhanh và vững chắc trên hành
trình phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh.n
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huyện Vĩnh linh

xây dựng và
phát triển
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huyện hướng hóa

Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến
tích cực

Xin ông cho biết một số kết quả
nổi bật về kinh tế - xã hội mà huyện
Hướng Hóa đạt được năm vừa qua?

Năm 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều
hành của các cấp chính quyền, sự phối
hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn
thể từ huyện đến cơ sở, tình hình kinh tế
- xã hội của huyện có bước chuyển biến
tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2019
đạt hơn 14.400 tỷ đồng, trong đó: Nông
nghiệp - lâm nghiệp đạt 1.300 tỷ đồng;
công nghiệp - xây dựng đạt gần 6.200 tỷ
đồng; thương mại - dịch vụ đạt hơn
6.900 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch đúng hướng; tiềm năng, lợi
thế được khai thác, phát huy có hiệu
quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển
kinh tế của địa phương. 

Sản xuất nông nghiệp ổn định, tiếp
tục theo hướng sản xuất hàng hoá gắn
với công nghiệp chế biến và thị trường
tiêu thụ; đã liên doanh, liên kết phát
triển các mô hình nông nghiệp có hiệu
quả như chanh leo, sắn, chuối nguyên
liệu; thực hiện các chương trình hỗ trợ
phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập,
cải thiện đời sống nhân dân. Thương
mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; giá cả
các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ổn
định, đảm bảo nhu cầu mua sắm, tiêu
dùng của nhân dân. Công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp được duy trì phát triển
tốt; đặc biệt huyện đã thu hút được
nhiều nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực
thủy điện, điện gió, nâng cao giá trị sản
xuất của ngành công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp. Cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp
tục được đầu tư hoàn thiện. Công tác
quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ,
đúng quy định. Giáo dục, đào tạo tiếp
tục chuyển biến tích cực; y tế và nhiệm
vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân được
tăng cường; an sinh xã hội được đảm
bảo. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được
củng cố vững chắc. 

Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay mặc dù vẫn
còn cao so với các địa phương trong
tỉnh, nhưng năm 2019 đã giảm 3,33%,

hiện nay còn 21,25%, đây là một nỗ lực
rất lớn đối với một huyện miền núi,
vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số có nhiều xã đặc biệt khó
khăn; thu nhập bình quân đầu người
đạt 34,7 triệu đồng/người/năm.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm
kỳ Đại hội Đảng các cấp, năm về đích
của kế hoạch kinh tế - xã hội giai
đoạn 2016 - 2021. Huyện Hướng Hóa
sẽ có những chuyển biến mạnh hơn,
quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm
vụ, tiếp tục  tạo nền tảng cho các
nhiệm kỳ sau như thế nào, thưa ông?

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện
chính trị quan trọng của đất nước, để
đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội trong năm 2020, đồng thời để tạo
nền tảng vững chắc cho các năm tiếp
theo; phát huy những kết quả đạt được,
khắc phục khó khăn, thử thách, uBND
huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành,
tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Về lĩnh vực kinh tế:
Chú trọng chuyển giao, ứng dụng

các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư
thâm canh để tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm nông - lâm - nghiệp, nâng cao
giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị
trường đối với các sản phẩm như cà phê,
cao su, chuối, tinh bột sắn, hạt tiêu,
ngô... Đẩy mạnh tái canh cây cà phê; tập
trung chuyển đổi một số cây trồng, vật
nuôi có năng suất, chất lượng. Tiếp tục
liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư,
mở rộng diện tích cây chanh leo trên địa
bàn. Duy trì các loại cây trồng chủ lực
của huyện như cà phê, cao su, hồ tiêu,
sắn, chuối... Tiếp tục xây dựng, quảng bá
thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm
tra, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động
tối đa nguồn lực, tiếp tục lồng ghép có
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu

Trong những năm qua,
với sự nỗ lực, cố gắng
của cả hệ thống chính

trị, công tác kêu gọi, thu
hút đầu tư vào địa bàn
huyện hướng hóa có

nhiều khởi sắc. Môi
trường đầu tư, kinh

doanh trên địa bàn từng
bước được cải thiện, hạ

tầng giao thông được
nâng cấp, các cụm công

nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp được quy hoạch.
Xung quanh chủ đề này,

Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng

vấn ông Đặng Trọng
Vân, Chủ tịch uBND

huyện hướng hóa.
duy Bình thực hiện.
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vực nông thôn. Gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững. Phát huy hiệu quả các chương trình, dự
án đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các
doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và của người dân để xây dựng
nông thôn mới. Quan tâm ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hoàn
thành dứt điểm các tiêu chí gần đạt chuẩn.

Tiếp tục xúc tiến đầu tư; thu hút các dự án đầu tư vào các
khu công nghiệp. Đôn đốc các nhà đầu tư khởi công và đẩy
nhanh tiến độ thi công các nhà máy điện gió. Tiếp tục huy
động nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển; bố trí và sử
dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm của năm 2020. Tập trung đầu tư các công trình, dự
án trọng điểm, các công trình để đạt chuẩn về tiêu chí xây
dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Làm
tốt công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức đấu giá quyền sử
dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý,
kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước về thuế, quản lý thị trường, chống buôn lậu,
gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. hỗ trợ xây dựng
thương hiệu và thị trường cho một số mặt hàng chủ lực của
huyện. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào tổ
chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu
quả các ngành kinh tế.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Đẩy mạnh xã hội hoá sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

khuyến khích các loại hình trường, lớp mầm non tư thục. Tiếp
tục nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cơ sở vật chất kỹ thuật,
trang thiết bị trường học phục vụ học tập và giảng dạy. 

Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân
dân; tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch
bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh. Tăng cường công tác tuyên truyền các giá trị di tích lịch
sử, văn hoá truyền thống, danh lam thắng cảnh để xúc tiến

đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện, theo định hướng
của Trung ương, của Tỉnh ủy là phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn.

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xuất
khẩu lao động sang các thị trường tiềm năng. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền
vững. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm trên 3,0%,
trong đó các địa phương vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên
giới giảm trên 5,0%. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và
đảm bảo an sinh xã hội.

Quan tâm sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; kiện toàn, củng cố
cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc uBND
huyện còn thiếu. Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. 

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày
càng vững chắc. Xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cụm an toàn làm
chủ - sẵn sàng chiến đấu và an ninh trật tự vững mạnh. Tăng
cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn, nhất là tệ
nạn ma tuý.

Ông có lời nhắn gửi gì đến cộng đồng doanh nghiệp
quan tâm đầu tư vào huyện Hướng Hóa?

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, trong những
năm qua, huyện hướng hóa đã phối hợp các cấp, các ngành,
thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hút
đầu tư; công tác quản lý và thu hút đầu tư đã có những đổi
mới, từ chỗ coi doanh nghiệp là đối tượng quản lý đã trở
thành khách hàng, là đối tượng phục vụ. Đồng thời, tích cực
kêu gọi, tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực, trong đó ưu tiên
những dự án tạo được nhiều việc làm cho người lao động, tăng
thu nhập cho nhân dân các dân tộc trong huyện. hướng hóa
chân tình mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào huyện,
chính quyền huyện hướng hóa cam kết sẽ đồng hành cùng
doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án với sự hỗ
trợ tốt nhất từ các cấp, các ngành.

Trân trọng cảm ơn ông!

The aquaculture sector has built many models of shrimp
farming applying environmental protection monitoring
technologies and improving productivity and quality. The
Department of Agriculture and Rural Development has
advised the Provincial People's Committee to call for and
attract large shrimp businesses, with major consumption
markets such as Camimex (Ca Mau) and Dac Loc (Phu
yen). In 2019, for the first time, Quang Tri shrimp
industry's value is over VND 900 billion dong.

Thanks to the application of science and technology,
expanding links, focusing on clean and environmentally
friendly production, the quality and value of Quang Tri's
agricultural products have been increasingly improved.
Some brands of the province, such as: organic pepper, Khe
Sanh coffee, organic rice, passion fruit, and solanum
procumbens, have been well received by consumers in both
domestic and foreign markets.

The aquaculture sector has built many models of
shrimp farming applying environmental protection
monitoring technologies and improving productivity
and quality. Department of Agriculture and Rural
Development has advised the Provincial People's
Committee to call for and attract large businesses
about shrimp, with a large consumption market such
as Camimex (Ca Mau), Dac Loc (Phu yen), ... In 2019,
for the first time Quang Tri shrimp industry's value is
over VND 900 billion dong.

Thanks to the application of science and technology,
expanding links, focusing on clean and environmentally
friendly production, the quality and value of Quang Tri's
agricultural products have been increasingly improved.
Some brands of the province such as: organic pepper, Khe
Sanh coffee, organic rice, passion fruit, solanum
procumbens, etc. have been well received by consumers in
both domestic and foreign markets.n

(from P.21)
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Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
Quảng Trị có hơn 200 km đường biên giới

tiếp giáp với nước bạn Lào, gồm 2 cửa khẩu
quốc tế và 5 cửa khẩu phụ. Cùng với đó, do
nằm ngay giao điểm của các tuyến giao thông
huyết mạch quốc gia, tình trạng buôn bán,
vận chuyển trái phép gỗ và các loài động, thực
vật hoang dã quý hiếm vẫn diễn ra phức tạp. 

Thêm vào đó, tại hai huyện miền núi
Đakrông và hướng hóa, nơi tập trung nhiều
diện tích rừng của tỉnh có khá đông đồng bào
dân tộc sinh sống. Do kinh tế khó khăn, thiếu
thông tin, cuộc sống chủ yếu dựa vào rừng
nên họ thường xuyên bị bọn lâm tặc tìm cách
lợi dụng, móc nối để mua, bán, vận chuyển
trái phép lâm sản, gây nhiều khó khăn trong
công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhằm hạn chế tình trạng vi phạm trong
lĩnh vực lâm nghiệp, lực lượng Kiểm lâm tỉnh
Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp
quyết liệt. Năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh,
số vụ vi phạm và tính chất, mức độ đều giảm
so với năm trước. Cụ thể, phát hiện và lập
biên bản 225 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành
chính 223 vụ và khởi tố 6 vụ án hình sự; phạt
tiền 1.116,5 triệu đồng; tịch thu 423,067 m3
gỗ quy tròn các loại; 152,2 kg động vật rừng.
So với năm 2018, số vụ vi phạm giảm 60 vụ. 

Bên cạnh đó, công tác phát triển rừng
cũng được Chi cục Kiểm lâm tỉnh chú trọng
thực hiện. Năm 2019, toàn tỉnh đã trồng
9.320 ha rừng, đạt 155% kế hoạch (Kh) theo
Nghị quyết của hĐND tỉnh (chỉ tiêu trồng
trên 6.000 ha/năm); trồng 2,5 triệu cây phân
tán các loại, đạt 100% Kh; tuyên truyền,
hướng dẫn các chủ rừng chuyển hóa 394 ha
rừng trồng thành rừng gỗ lớn, nâng tổng
diện tích rừng gỗ lớn toàn tỉnh lên khoảng
13.600 ha... Ngoài ra, Chi cục đã tham mưu
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh
gỗ lớn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025,
định hướng đến năm 2030, đã được uBND
tỉnh phê duyệt.

sức sống mới từ phong trào
trồng rừng

Quảng Trị là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng
của thời tiết cực đoan, thiên tai bão lũ; bị
chiến tranh tàn phá, nhất là ảnh hưởng của

chất độc màu da cam và tồn dư vật liệu nổ...
gây nhiều thiệt hại cũng như cản trợ việc
trồng rừng sản xuất. Với quyết tâm khôi
phục, nâng cao diện tích và chất lượng
rừng, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách
phát triển ngành lâm nghiệp như: giao đất,
giao rừng, đầu tư xây dựng hạ tầng lâm
nghiệp, kêu gọi, tạo điều kiện cho nhiều tổ
chức, cá nhân đến thực hiện các chương
trình, dự án, kinh doanh, chế biến gỗ...

Đến nay sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, độ
che phủ rừng của Quảng Trị đã tăng từ
19,5% với 98.626 ha đất có rừng (năm 1999)
lên trên 50,1% với 252.966 ha đất có rừng
(năm 2019), vượt kế hoạch Nghị quyết của
hĐND tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, tỉnh đã xây
dựng được hệ thống các khu rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ đáp ứng yêu cầu về bảo tồn
thiên nhiên và phòng hộ đầu nguồn.

Ông Trần Văn Tý, Chi cục trưởng Chi
cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Phong trào
trồng rừng đã tạo ra sức sống mới cho các
địa phương khó khăn của Quảng Trị. Đất
trống đồi núi trọc, vùng cát ven biển đã
được phủ xanh, rừng tự nhiên được bảo vệ
nghiêm ngặt, rừng nghèo được khoanh
nuôi, phục hồi tốt... đồng nghĩa với những
lợi ích to lớn về môi trường. 

Quảng Trị cũng là một trong những địa
phương dẫn đầu cả nước về thực hiện quản
lý rừng bền vững qua việc cấp chứng chỉ
rừng cho cả 2 đối tượng là doanh nghiệp và
hộ gia đình, với hơn 23 ngàn ha rừng trồng
được cấp chứng chỉ. Tỉnh đang phấn đấu
đến năm 2025, có hơn 42 ngàn ha rừng
trồng theo phương án quản lý rừng bền
vững gắn với chứng chỉ rừng.

Chất lượng, sản lượng gỗ rừng trồng của
tỉnh không ngừng được nâng lên, là điều kiện
quan trọng để thu hút các các dự án chế biến
gỗ. Năm 2019, cả tỉnh đã khai thác khoảng 1
triệu m3 gỗ rừng trồng, đáp ứng đủ nguyên
liệu cho các nhà máy chế biến gỗ trong tỉnh.

“Kinh tế lâm nghiệp đã đóng góp lớn
vào tăng trưởng của tỉnh, giúp chuyển đổi
cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho
nhiều lao động. Người dân tin tưởng vào
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về lâm nghiệp, từ đó nâng
cao ý thức trong trồng và chăm sóc bảo vệ
rừng”, ông Trần Văn Tý nhận định.n

Kiểm lâm QuảNg TRị 
cùng những mùa vui từ rừng xanh

Vượt qua nhiều khó
khăn, thách thức, lực
lượng Kiểm lâm tỉnh

Quảng Trị đã làm
tốt công tác quản lý,

bảo vệ, phát triển
rừng; phòng cháy
chữa cháy rừng

(PCCCR) và quản lý
lâm sản. Đặc biệt,

thông qua công tác
tuyên truyền, hướng
dẫn, đơn vị đã giúp
nâng cao nhận thức
về phát triển trồng
rừng kinh tế, góp

phần tạo thu nhập
cho người dân và

nâng cao độ che phủ
rừng trên địa bàn.

giang Dương

Ông Trần Văn Tý, 
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm 



Thời điểm tái lập tỉnh (năm 1989), hệ thống thủy
lợi của Quảng Trị chưa đồng bộ, kênh mương
chưa được kiên cố hóa, không đủ nguồn nước
tưới, nhiều cánh đồng gần như bị bỏ hoang, nhiều
vùng dân cư thiếu nước, đời sống rất khó khăn.

Trước tình hình đó, ngành Thủy lợi Bình - Trị - Thiên đã gấp
rút đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị như: nâng cấp hồ La Ngà phục vụ tưới cho 700-
2.000 ha đất canh tác; sửa chữa cống ngăn mặn Việt yên để
ngăn mặn cho 600 ha, giữ nước ngọt tưới cho 1.000 ha. 

Tiếp đó, lần lượt các công trình hồ chứa, đập dâng, trạm
bơm, hệ thống đê điều và kênh mương quan trọng được đầu
tư xây dựng, phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn ha diện tích đất
canh tác như: hệ thống Nam Thạch hãn, hồ hà Thượng, hồ
Kinh Môn, hồ Đá Lả và một số trạm bơm như Châu Thị,
Cầu Đuồi, Cao Xá, Vĩnh Phước, hiền Lương, Quảng Điền,
đập ngăn mặn Vĩnh Phước, Triệu Giang...

Trong hơn 30 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn (ngân sách
Trung ương, địa phương đầu tư, nhân dân đóng góp, viện trợ
quốc tế... ), hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã từng bước
được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có 500 công
trình thủy lợi, trong đó có 131 hồ chứa, 221 đập dâng, 157
trạm bơm, 15 cống ngăn mặn, 2.125 km kênh mương (đã kiên
cố hóa 1315,5 km). Nhiều công trình ứng dụng công nghệ
mới, chất lượng cao, hiện đại, cảnh quan đẹp có tiềm năng
phát triển du lịch sinh thái.

hàng năm, hệ thống thủy lợi đã cơ bản đáp ứng nhu cầu
cấp nước sản xuất, đời sống dân sinh và một số lĩnh vực khác
trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đảm bảo tưới trên 85% diện
tích gieo cấy lúa 2 vụ với 50.479 ha; tưới cho màu, mạ, cây
công nghiệp 2.162 ha; cấp nước cho 1.975 ha nuôi trồng thủy
sản; tiêu nước đầu, cuối vụ 7.500 ha...

Ngoài ra, hệ thống đê điều có chiều dài hơn 180 km (đã
kiên cố hóa 130 km) và 72 ha rừng cây chắn sóng bảo vệ đê đã
phát huy hiệu quả trong việc ngăn mặn, giữ ngọt, chống cát
bay, cát lấp, ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm phục vụ sản xuất. Đồng
thời, hình thành các tuyến giao thông thủy phục vụ dân sinh
và ứng cứu trong mùa lụt, bão.

Bên cạnh việc được đầu tư đồng bộ, hiện nay việc phân cấp
quản lý, vận hành các công trình thủy lợi được giao cho Công
ty TNhh MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh và
các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cũng phát huy hiệu quả.
Các tổ chức đã thực hiện tốt vai trò làm chủ, huy động nguồn
lực của nhân dân, kịp thời tưới tiêu nước phục vụ cho sản
xuất, đảm bảo phòng, chống bão, lũ.

Ông Lê Quang Lam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi
Quảng Trị cho biết: Những vùng lúa trước đây thường hạn
hán do thiếu nước hoặc úng ngập phải bỏ hoang hay chỉ canh
tác 1 vụ bấp bênh, nay nhờ tưới tiêu ổn định đã có thể sản
xuất 2 vụ “ăn chắc”. Nhiều cánh đồng có điều kiện để thâm
canh, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến và đưa giống mới vào sản
xuất. Qua đó, năng suất lúa bình quân trên toàn tỉnh đã tăng
lên 56,2 tạ/ha, giúp rút ngắn mùa vụ và giải phóng sức lao
động cho người dân.

“Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao
hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm
phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực phòng
chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nước
biển dâng, bảo vệ sản xuất... Ngoài ra, để hệ thống thủy lợi và
hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động bền vững,
đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp và
đời sống của nhân dân cần có sự chung tay của các cấp, 
các ngành, các địa phương và sự đóng góp của người dân”,
ông Lam chia sẻ.n
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ngành thủy lợi  

Đảm bảo nguồn nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị
đã nỗ lực phát triển và khai thác
hiệu quả hệ thống hạ tầng thủy
lợi, góp phần phục vụ sản xuất
nông nghiệp, đời sống dân sinh
và hạn chế những thiệt hại do
thiên tai gây ra.

ngọc Hương giang



Ban quản lý Rừng phòng hộ (RPh)
lưu vực sông Bến hải những năm qua
luôn làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ
và phát triển RPh; nâng cấp rừng
trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
tự nhiên, góp phần phát triển nguồn
tài nguyên rừng cũng như đảm bảo
đời sống dân sinh.

THế Bắc

Ban được giao quản lý trên 21.000 ha rừng
thuộc 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh,
phân bổ chủ yếu ở các xã miền núi, địa
hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn...
Để hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ

rừng, đơn vị luôn bám sát địa bàn, chỉ đạo các trạm, tổ
nhận khoán bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch cụ thể;
thống nhất phương án với chính quyền các xã có rừng,
chủ rừng trong phối hợp thực hiện... 

Đồng thời, Ban tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục về Luật bảo vệ và phát triển rừng; vận động
nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, trồng mới rừng.
Mặt khác, phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm ký cam
kết bảo vệ rừng với từng thôn, bản và các hộ dân sống
trong rừng và ven rừng thuộc các xã: Vĩnh Ô, Vĩnh
Khê, Vĩnh hà (huyện Vĩnh Linh); Linh Thượng
(huyện Gio Linh).

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, Ban chủ động liên
kết, xây dựng lực lượng thường trực tại các xã có rừng để huy
động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Chủ động
ngăn chặn các hành vi tiểm ẩn nguy cơ gây cháy rừng; tăng
cường kiểm tra, theo dõi trong thời tiết nắng nóng... Trong
năm 2019, đơn vị đã nâng cấp 25 km đường ranh cản lửa,
phát dọn thực bì dưới tán rừng trồng 347,2 ha; bổ sung giếng
khoan...; kịp thời phát hiện và dập tắt 5 vụ cháy rừng.

Đặc biệt, công tác đấu tranh, ngăn chặn hành vi khai thác
lâm sản trái phép được triển khai quyết liệt. Lực lượng bảo vệ
rừng chuyên trách của Ban thường xuyên phối hợp với cơ
quan chức năng và chính quyền địa phương truy quét, chốt
chặn tại các điểm nóng, các tuyến đường ra vào rừng như:
sông Bến hải, sông Rào Quang; tuyến đường Vĩnh hà -
Vĩnh Ô; tuyến đường từ uBND xã Vĩnh Ô lên các bản
giáp ranh giới với huyện hướng hóa và tỉnh Quảng Bình...

Ông Nguyễn Ngọc hùng, Giám đốc Ban quản lý RPh lưu
vực sông Bến hải chia sẻ: tình trạng khai thác lâm sản trái
phép trên địa bàn tuy nhỏ lẻ nhưng ngày càng tinh vi, chủ yếu
do một bộ phận người dân thiếu đất sản xuất, ý thức bảo vệ
rừng chưa cao. Trong năm 2019, Ban phối hợp với Công an và

hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, Gio Linh gọi giáo dục khoảng
15 đối tượng phát rừng làm nương rẫy; báo cáo cơ quan chức
năng xử lý 2 vụ việc người dân lấn chiếm đất rừng.

Nhằm góp phần nâng cao thu nhập cũng như gắn trách
nhiệm,  ý thức bảo vệ rừng cho cộng đồng, trong thời gian tới,
Ban sẽ tiếp tục ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng hàng năm
cho người dân tại bìa rừng. Đây sẽ là thành phần chủ chốt
trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và trực phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các
chương trình khác như: Quản lý rừng bền vững giai đoạn
2020-2029; Quản lý bảo vệ RPh Dự án jICA2 sau đầu tư giai
đoạn 2020-2024; Phương án chi tiết chuyển đổi đất, RPh đầu
nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất... Đồng thời
tập trung hoàn thành các hạng mục công trình kế hoạch năm
2020, thuộc các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

“Thực hiện tốt các chương trình phát triển lâm nghiệp bền
vững sẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển nguồn tài
nguyên rừng, đồng thời hỗ trợ tích cực các địa phương và
nhân dân nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ
che phủ rừng của tỉnh Quảng Trị, đảm bảo môi trường sinh
thái phòng chống thiên tai...”, ông hùng khẳng định. n
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Tỉnh Quảng Trị có hơn 200 km đường
biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, với
2 cửa khẩu quốc tế và 5 cửa khẩu phụ.
Trên địa bàn tỉnh có các tuyến giao
thông quan trọng chạy qua như: QL 1A,

đường sắt Bắc - Nam, đường hồ Chí Minh, cùng hệ
thống giao thông thủy, cảng biển... Đây là lợi thế
giúp Quảng Trị phát triển kinh tế - xã hội song cũng
tiềm ẩn các hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng
lậu, hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại...
nếu không được kiểm soát tốt.

Bám sát tình hình trên, Cục QLTT tỉnh Quảng
Trị đã chủ động làm tốt nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch, phương án kiểm tra, chế độ báo cáo và
triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trực
tiếp là Ban chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác kiểm
tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn
bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém
chất lượng và các hành vi gian lận thương mại
trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tham mưu cho
uBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện; mở các đợt cao điểm kiểm
tra chuyên đề về chống gian lận thương mại, hàng
giả và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Kết thúc năm 2019, đơn vị đã thực hiện kiểm tra,
kiểm soát 1.239 vụ về buôn lậu, gian lận thương mại,
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm, hàng
giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... Qua đấu tranh đã
phát hiện vi phạm và xử lý 672 vụ với tổng giá trị
hàng hóa tịch thu, tạm giữ và xử phạt hành chính là
gần 7,940 tỷ đồng. So với năm 2018, tổng số vụ kiểm
tra giảm 93 vụ (giảm 43,2%), số vụ xử lý giảm 113 vụ

(giảm 14,4%), trị giá hàng hóa tịch thu và xử
phạt tăng 554.874.000 (tăng 7,5%).

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình
hành động của uBND tỉnh về ổn định kinh
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng
trưởng, tái cơ cấu đầu tư, hỗ trợ doanh
nghiệp..., Cục đã tích cực chỉ đạo các phòng
chuyên môn và các đội QLTT trực thuộc
tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình
về thị trường giá cả, sức cung - cầu hàng hóa,
kiểm soát việc thực hiện các quy định của
pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện
kinh doanh, niêm yết giá...

Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát,
đấu tranh ngăn chặn, xử lý vi phạm, đơn vị
còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật trong hoạt động kinh doanh
thương mại cho các tổ chức và cá nhân sản
xuất, kinh doanh. Thường xuyên tuyên
truyền tới người tiêu dùng thực hiện cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”; hướng dẫn người kinh
doanh và người tiêu dùng cách phân biệt
hàng giả, hàng nhái và hàng thật... Thông
qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực
trong nhận thức pháp luật và ý thức đạo đức
kinh doanh đối với các hộ kinh doanh trên
địa bàn.

Ông Trần Đức Thiện, Phó Cục trưởng
Cục QLTT tỉnh Quảng Trị cho biết: Thông
qua công tác tuyên truyền, lực lượng QLTT
tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về phát triển kinh tế - xã hội, bình ổn thị
trường, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức sản
xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

“Trong thời gian tới, để tiếp tục ổn định
thị trường, góp phần chống lạm phát, Cục
sẽ triển khai kịp thời, thực hiện tốt sự chỉ
đạo của Tổng Cục Quản lý thị trường,
uBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh..., tăng cường
kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm nhằm góp
phần xây dựng môi trường kinh doanh lành
mạnh; qua đó vừa đáp ứng nhu cầu mua
sắm tiêu dùng của nhân dân, vừa thúc đẩy
hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn
tỉnh”, ông Thiện cho biết.n
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lực lượng Quản lý thị trường Quảng trị

Nỗ lực đảm bảo 
môi trường kinh doanh lành mạnh

Thời gian qua,
Cục Quản lý thị
trường (QLTT)
tỉnh Quảng Trị

đã triển khai
hiệu quả nhiều

giải pháp đấu
tranh chống

buôn bán hàng
lậu, hàng giả,

hàng kém chất
lượng, gian lận
thương mại...,

góp phần bảo vệ
quyền lợi của

người tiêu dùng
và xây dựng môi

trường kinh
doanh lành

mạnh trên địa
bàn tỉnh.

giang Dương
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Niềm vui bám biển, vươn khơi
Năm 2019, ngành thủy sản Quảng Trị đã có nhiều

giải pháp tích cực gắn phát triển kinh tế với bảo vệ
chủ quyền biển, đảo như: tăng cường công tác quy
hoạch, phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu
cần nghề cá (nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu
trú bão ở Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ); tập
trung xây dựng đội tàu thuyền hoạt động ở 3 vùng:
ven bờ, trung bờ và xa bờ, nhằm khai thác nguồn lợi
của các ngư trường khác nhau...

Ngư dân trong tỉnh đã mạnh dạn đóng mới, cải
hoán tàu có công suất lớn, đóng thuyền composite;
chủ động tổ chức đánh bắt phù hợp và theo hình thức
tổ hợp tác đánh cá trên biển. Đồng thời, áp dụng
nhiều kỹ thuật tiên tiến, cải tiến ngư cụ, đầu tư thiết bị
hiện đại phục vụ đánh bắt xa bờ, quy mô lớn như:
thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc và thiết bị dò cá...

Năm 2019, toàn tỉnh có 2.298 chiếc tàu thuyền với
tổng công suất 126.419 CV, trong đó có 235 tàu cá từ
90 CV trở lên. Sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt
36.029 tấn, vượt hơn 10% so với kế hoạch (sản lượng
khai thác đạt 27.362 tấn; nuôi trồng đạt 8.667 tấn). 

Sự phát triển của nghề khai thác thủy, hải sản là
động lực để người dân Quảng Trị yên tâm vươn khơi
làm giàu và tham gia giữ vững chủ quyền biển đảo của
Tổ quốc. Đồng thời, kéo theo đó là sự phát triển của
ngành chế biến thủy sản, hiện toàn tỉnh có trên 160 cơ
sở chế biến nước mắm, ruốc, mắm các loại, hàng khô,
bảo quản thủy sản... Nhiều nhà máy chế biến được
đầu tư hiện đại với công suất hàng chục ngàn
tấn/năm, đã góp phần tiêu thụ ổn định sản lượng
thủy sản của tỉnh. 

Đột phá từ nuôi tôm công nghệ cao
Những năm gần đây, với thế mạnh sẵn có,

Quảng Trị đã chủ trương phát triển ngành nuôi
tôm - một trong 6 đối tượng nuôi chủ lực của địa

phương. Tỉnh chỉ đạo đa dạng các loại hình
nuôi tôm theo hướng sản xuất hàng hóa,
ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng và hiệu quả; chú trọng
quy hoạch vùng nuôi, đảm bảo nguồn nước
cấp và xử lý nước thải để môi trường sản
xuất an toàn, kiểm soát dịch bệnh...

Ông Nguyễn hoài Nam, Chi cục trưởng
Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết,
để phát triển bền vững nghề nuôi tôm, thời
gian qua đơn vị đã tham mưu Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các
chương trình, kế hoạch nhằm phát triển
nghề nuôi tôm trên địa bàn theo hướng ứng
dụng công nghệ cao, VietGap, hạn chế sử
dụng hóa chất, kháng sinh; nuôi tôm sử
dụng chế phẩm sinh học... 

Cụ thể, đó là các mô hình “Ương tôm
thẻ chân trắng theo quy trình nuôi tôm 2
giai đoạn” tại các huyện, thành phố: hải
Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh và
thành phố Đông hà (năm 2018); các mô
hình, dự án nuôi tôm công nghệ cao như:
nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm theo
hình thức thâm canh sử dụng chế phẩm sinh
học; nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao
trong nhà kính; nuôi tôm 2 giai đoạn theo
công nghệ Biofloc...

“Đến nay, mô hình, dự án đã mang lại
hiệu quả rất cao và được nhân rộng cho
người nuôi tôm. Các mô hình này có những
ưu việt như: nuôi khép kín nên chủ động và
dễ dàng trong quá trình chăm sóc, quản lý;
giảm chi phí; hạn chế rủi ro về dịch bệnh;
nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm;...”, ông Nam cho biết.

Nhờ đó, tình hình nuôi tôm trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển mạnh
mẽ. Năm 2019, sản lượng tôm nuôi toàn
tỉnh đạt 5.065 tấn, lần đầu tiên có doanh thu
trên 914 tỷ đồng. Nghề nuôi tôm cho thu
nhập cao, giúp nhiều hộ dân nông thôn
vươn lên làm giàu và đóng góp lớn vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nghề nuôi tôm tiếp tục tăng trưởng,
khai thác tối đa tiềm năng hiện có, Quảng
Trị đang khuyến khích thu hút các doanh
nghiệp có tiềm lực, kinh nghiệm đầu tư nuôi
tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, đẩy mạnh xây dựng các mô hình hợp
tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tạo
đầu ra ổn định và nâng cao năng suất, chất
lượng và giá trị sản phẩm.n

Từng bước đưa thủy sản trở thành
ngành mũi nhọn

Tỉnh Quảng Trị có
hơn 75 km bờ biển,

trong đó có hai
vùng cửa sông lớn

là Cửa Tùng và Cửa
Việt; nguồn nước
mặn, nước lợ khá

dồi dào; biển
Quảng Trị có nhiều

ngư trường có trữ
lượng hải sản lớn.

Đây là những lợi
thế để tỉnh phát
triển nghề khai

thác, nuôi trồng
thủy sản, từng bước

trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn.

ngọc Tùng
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hiện nay, BQL Rừng phòng hộ hướng hóa -
Đakrông được giao quản lý 23.397,3 ha, phân
bổ trên địa bàn 15 xã, thị trấn của hai huyện
hướng hóa và Đakrông. Trong đó đất có rừng
19.140,01 ha, gồm: rừng tự nhiên 14.811,28 ha;

rừng trồng 4.328,73 ha; đất trống và đất khác 4.257,29 ha..
Nhiệm vụ của Ban là thực hiện quản lý, chăm sóc, bảo vệ

rừng và đất rừng cùng các nguồn lợi khác trên diện tích được
giao. Phát triển đất rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có nhằm
tăng độ che phủ bằng các biện pháp lâm sinh như: khoanh
nuôi, phục hồi rừng, làm giàu rừng hiện còn, trồng và chăm
sóc rừng trồng trên đất không có rừng theo các phương án,
quy hoạch đã được cấp phê duyệt.

Bên cạnh đó, xây dựng các phương án, hồ sơ thiết kế kỹ
thuật về trồng rừng; trồng cây công, nông nghiệp; các công
trình cơ sở hạ tầng như đường ranh cản lửa, chòi canh lửa,
bảng bảo vệ rừng, cầu cống...

Đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng trên địa bàn lâm
phần quản lý. Tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham
gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, chú trọng
công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) thông qua việc thành
lập và duy trì Ban chỉ huy PCCC rừng với nhiều phương án cụ
thể, hiệu quả.

Để làm tốt những nhiệm vụ trên,
Ban chú trọng xây dựng mối quan
hệ gắn kết, phối hợp chặt chẽ với
uBND các xã, hạt kiểm lâm tại các
huyện Đakrông, hướng hóa nhằm
xây dựng các kế hoạch và tổ chức
triển khai các phương án định canh
định cư, phòng chống cháy, chống
phá rừng làm rẫy... Thông qua công
tác tuyên truyền, vận động, người
dân từng bước nâng cao nhận thức,
ủng hộ tham gia công tác về bảo vệ
và phát triển rừng.

Công tác phát triển vốn rừng
cũng được đơn vị chú trọng thực
hiện với việc mở rộng quan hệ hợp
tác và tích cực thực hiện các chương
trình, dự án trồng rừng, làm giàu
rừng, phục hồi rừng. Nhờ đó, độ che
phủ của rừng cũng như chất lượng
rừng ngày càng được nâng cao.

Trong năm 2019, Ban đã trồng
mới 50,0 ha rừng; chăm sóc rừng
trồng: 270,1 ha; phát dọn thực bì:
450,17 ha; nâng cấp rừng trồng
phòng hộ: 68,0 ha; giao khoán bảo
vệ rừng tự nhiên và rừng trồng

phòng hộ hơn 10.000 ha. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Công

Tuấn, Giám đốc BQL Rừng phòng hộ hướng hóa - Đakrông,
hoạt động của đơn vị còn gặp không ít khó khăn: diện tích
quản lý rộng, địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khe suối,
giao thông không thuận lợi; người dân chủ yếu là đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế kém phát
triển nên vẫn còn phát, đốt rừng ngoài vùng quy hoạch. Ngoài
ra, các hoạt động khác như: chặt củi, đốt than, khai thác gỗ,
săn bắt động vật hoang dã, rà tìm phế liệu chiến tranh... vẫn
còn diễn ra, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trong khi đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Ban
rất mỏng (12 người); trang thiết bị, phương tiện, vũ khí và
công cụ hỗ trợ còn nhiều thiếu thốn. Lực lượng bảo vệ rừng
chuyên trách phải tác nghiệp độc lập ở vùng sâu, vùng xa
thường xuyên đối mặt với sự chống đối của các đối tượng xâm
hại rừng.

“Do đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm,
tạo điều kiện của các cấp ngành và chính quyền địa phương,
nhất là uBND các xã có rừng. Cụ thể, thông qua các chương
trình, dự án đầu tư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng (như trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, bảo vệ rừng...) để
tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo
vệ an ninh trật tự, bảo vệ tốt tài nguyên rừng”, ông Nguyễn
Công Tuấn cho biết.n

Bằng nhiều nỗ lực
trong công tác

quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng,

Ban quản lý
(BQL) Rừng

phòng hộ hướng
hóa – Đakrông

đã góp phần bảo
vệ và điều tiết

nguồn nước,
chống xói mòn,

hạn chế thiên tai,
đảm bảo cân bằng

sinh thái, môi
trường... trong

phạm vi đất rừng
được giao.

Tùng nguyễn

giữ màu xanh nơi
thượng nguồn



Ông có thể điểm lại chặng đường 15 năm
xây dựng và trưởng thành (2005-2020) của
Hacom Holdings và một số định hướng trong
thời gian tới?

15 năm qua là chặng đường để lại nhiều cảm
xúc và trải nghiệm với cá nhân tôi cùng tập thể
cán bộ công nhân viên hacom holdings. Khởi sự
trong thời kỳ đất nước đổi mới mở cửa, chúng tôi
có nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít
thách thức nhưng bằng quyết tâm, nhiệt huyết,
hacom holdings đã đạt được một số thành tựu
đáng kể. Chúng tôi tham gia vào nhiều lĩnh vực:
đầu tư BĐS (thương mại, xã hội, nghỉ dưỡng),
năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió), dịch
vụ du lịch, thi công hạ tầng, xây lắp,... 

Cụ thể, hacom holdings đang thực hiện
nhiều dự án lớn về năng lượng tái tạo gồm: Nhà
máy điện mặt trời hacom Solar với tổng
mức đầu tư 1.200 tỷ đồng đã hòa điện lưới
50MW cho giai đoạn 1, hiện đang tiếp tục
mở rộng giai đoạn 2 với công suất dự kiến
thêm 50MW; đang triển khai Nhà máy Điện gió
hacom Bạc Liêu công suất 120MW với vốn đầu
tư 4.800 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư Nhà máy Điện
mặt trời hacom Đăk Nông công suất 110MW với
tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; chuẩn bị đầu tư
Nhà máy Điện mặt trời hacom Quảng Trị công
suất 50MW với vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực BĐS, hacom holdings đã
triển khai nhiều dự án: Khu đô thị Đông Bắc tại
Thành phố (TP) Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh
Ninh Thuận quy mô 60 ha với mức đầu tư 1.200
tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật và 1.500 tỷ đồng các
công trình trên đất (Trung tâm thương mại
hacom mall, nhà ở xã hội...); Khu đô thị biển
Bình Sơn ocean Park tại Ninh Thuận quy mô 52
ha vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng; Công viên biển Bình
Sơn quy mô 24,6 ha với vốn đầu tư 400 tỷ đồng;
tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật - TP Nha
Trang tỉnh Khánh hòa với vốn đầu tư 200 tỷ
đồng và dự án đối ứng 13 ha vốn 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, hacom holdings cùng các công ty
thành viên đang tiếp tục đầu tư, nghiên cứu nhiều
dự án với quy mô hàng nghìn ha về BĐS, năng
lượng tái tạo, khu công nghiệp, khu kinh tế, khách
sạn 5 sao... tại nhiều tỉnh, thành phố: hà Nội,
Nam Định, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, hà
Tĩnh, Quảng Trị, Bạc Liêu,...

Trong thời gian tới, hacom holdings sẽ phát
huy tinh thần: Tiên phong - uy tín, trở thành nhà
đầu tư tiên phong và uy tín tại địa phương có mặt
đầu tư; Đóng góp xã hội, góp phần xây dựng - đổi

mới diện mạo đô thị, nâng cao thu nhập và chất
lượng sống của người dân; Xây dựng - Phát triển,
đồng hành với chính quyền để cùng xây dựng cơ
sở hạ tầng, giúp địa phương phát triển toàn diện ở
mọi lĩnh vực.

Tại Quảng Trị, Hacom Holdings có kế
hoạch đầu tư rất nhiều dự án như Khu đô thị
và quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sân
golf tại xã Triệu An và Triệu Vân (Triệu
Phong), Khu đô thị phía Đông TP.Đông Hà
(phường 2, phường Đông Lễ và phường Đông
Lương)... Ông có chia sẻ gì về quy mô, ý nghĩa,
tiến độ... cũng như những nỗ lực của Hacom
Holdings trong việc hoàn thành các dự án? 

Ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu đầu tư tại Quảng
Trị, hacom holdings đã đề xuất với tỉnh để hỗ trợ
lập quy hoạch tổng thể cho TP Đông hà và các
khu kinh tế trọng điểm nhằm góp phần đưa tỉnh
phát triển hiệu quả và bền vững. Chúng tôi đã làm
việc với đơn vị tư vấn quy hoạch hàng đầu của
hoa Kỳ là Belt Collins để thực hiện công việc này.
hiện các bên đang trong quá trình thảo luận để
triển khai các bước công việc tiếp theo.

Trong các khu vực lập quy hoạch, hacom
holdings đã đề xuất tỉnh giao nghiên cứu và thực
hiện một số dự án ở các lĩnh vực: năng lượng tái
tạo, Khu kinh tế, BĐS... đều là những dự án lớn có
tác động làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần
tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân
Quảng Trị. hacom holdings cũng đề xuất triển
khai dự án Nhà máy Điện mặt trời hacom
Quảng Trị công suất 50MW (đã được uBND
tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định, phê
duyệt); Dự án Nhà máy Điện gió Cam Nghĩa
công suất 70MW (đã được uBND tỉnh cho phép
nghiên cứu bổ sung quy hoạch và đang tích cực
khảo sát số liệu đo gió để trình Bộ Công Thương
thẩm duyệt).
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Đầu tư vào vùng đất khó 
để lan tỏa các giá trị lớn hơn

Qua 15 năm phát triển
(thành lập năm 2005),

hacom holdings đang
ngày càng khẳng định

uy tín, thương hiệu
trong các lĩnh vực: Đầu

tư dự án bất động sản
(BĐS), năng lượng tái
tạo, thi công xây dựng
hạ tầng, xây dựng dân
dụng, dịch vụ lữ hành

du lịch... Ông Trần Phú
Chiến, Chủ tịch hĐQT
hacom holdings đã có
chia sẻ với phóng viên

Vietnam Business
forum về quá trình,

định hướng phát triển,
đặc biệt là hoạt động

đầu tư của hacom
holdings tại Quảng Trị.

Khu nhà điều hành của Nhà máy điện 
mặt trời Hacom Solar



Chúng tôi đã thu xếp nguồn lực, tài
chính và tự đặt ra mục tiêu hoàn thành
với tiến độ thật nhanh bằng các biện
pháp thi công tiên tiến, cuốn chiếu theo
từng giai đoạn để dự án đưa vào hoạt
động sớm nhất; tận dụng tối đa khả
năng khai thác và sử dụng để tạo việc
làm, thu nhập cho người dân cũng như
tạo nguồn lực cho những giai đoạn sau. 

Lý do, điều kiện tiên quyết nào của
Quảng Trị đã chinh phục Hacom
Holdings quyết định đầu tư nơi đây,
thưa ông? 

Không chỉ là cầu nối 2 miền Bắc -
Nam, nằm trên các tuyến giao thông huyết
mạch quốc gia cả về đường bộ, đường sắt
và đường thủy, là điểm đầu tuyến đường
xuyên Á ngắn nhất nối các nước Myanmar
- Thái Lan - Lào ra biển Đông, Quảng Trị
còn là vùng đất giàu tiềm năng: bờ biển dài
tới 75 km với nhiều cảnh quan đẹp,
nguyên sơ, có cảng biển nước sâu, đường
biên giới dài hơn 200 km với nước bạn
Lào, có số giờ nắng trong năm cao, tốc độ
gió trung bình lớn... và đặc biệt đã được
Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu kinh
tế Đông Nam Quảng Trị từ năm 2015. Đó
là những điều kiện thuận lợi cho phát triển
trong tương lai gần. Quảng Trị còn là vùng
“địa linh, nhân kiệt” còn lưu giữ nhiều di
tích lịch sử cách mạng. Chúng tôi là thế hệ
tiếp nối ngay sau hàng vạn người lính đang
nằm lại trên vùng đất này nên được truyền
lửa và nhận thấy có trách nhiệm đóng góp
xây dựng vùng đất Quảng Trị phát triển
lớn mạnh, xứng tầm như những chiến
công mà thế hệ cha anh đã hy sinh vì
tương lai tươi đẹp đất nước. 

Theo ông, đâu là những khó khăn,
trở ngại khi đầu tư tại Quảng Trị và ông
có chia sẻ mong muốn gì với chính
quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị? 

Cho đến nay, hệ thống hạ tầng giao
thông, cảng biển, cửa khẩu... trên địa bàn
còn hạn chế trong khi mật độ dân số thấp,

thu nhập bình quân người dân chưa cao...
đang là những thách thức đối với bất cứ
nhà đầu tư nào khi đến với Quảng Trị.
Nhưng chính những thách thức đó lại là
những động lực thôi thúc hacom
holdings về với vùng đất này bởi chúng tôi
đến là đem nguồn vốn, trí tuệ để khơi
thông các nguồn lực phát triển cho doanh
nghiệp và cho tỉnh Quảng Trị. 

Khi chúng tôi đến đây, qua những
phiên tiếp xúc nhà đầu tư của các cấp
chính quyền tỉnh, chúng tôi đã nhận được
sự hỗ trợ khá tích cực, được cung cấp
thông tin xúc tiến đầu tư đầy đủ... từ các cơ
quan ban ngành. Chúng tôi cảm nhận
được rõ ràng quyết tâm đổi mới phát triển
của lãnh đạo địa phương. Điều đó giúp
chúng tôi vững tin và mong muốn đầu tư,
mong muốn được sớm triển khai các dự
án tại Quảng Trị.

Trong quá trình đầu tư tại tỉnh, chúng
tôi mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ
mạnh mẽ hơn nữa của các cấp chính
quyền về việc giải quyết nhanh chóng các
thủ tục cấp phép đầu tư, giao đất, giải
phóng mặt bằng... để có thể sớm bắt đầu
góp sức mình xây dựng vùng đất Quảng
Trị trở lên lớn mạnh.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Sau khi đạt được thành tựu trong
lĩnh vực thi công xây lắp, năm 2012,

Hacom Hodings quyết định mở rộng đầu tư
lĩnh vực BĐS. Hacom Hodings không lựa
chọn các tỉnh, thành phố có vị trí thuận lợi,
nền kinh tế phát triển mà lựa chọn Ninh
Thuận - một tỉnh còn nhiều khó khăn để đầu
tư. Từ dự án đầu tiên là Công viên biển Bình
Sơn rộng 24,6 ha cho đến hàng loạt các dự án
triển khai sau này, Hacom Holdings đã đầu
tư nhiều nghìn tỷ và phải sau 5 năm mới thu
được kết quả. Tuy nhiên, những nỗ lực đã tạo
nên thành quả lớn: đến nay các dự án đã phát
huy hiệu quả, đem doanh thu, lợi nhuận cho
doanh nghiệp đồng thời đem lại sinh khí mới
cho thị trường BĐS, tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế và làm thay đổi căn bản
diện mạo đô thị tỉnh Ninh Thuận. 

Các giá trị Hacom Holdings mang lại đã
được nhân lên bởi được thực hiện tại một tỉnh
có nhiều khó khăn như Ninh Thuận trong
những năm vừa qua. Điều đó càng chứng
minh thấy tầm nhìn xa của Ban lãnh đạo và
sự đầu tư bài bản của Hacom Hodings trong
việc: “đầu tư vào nơi khó để lan tỏa các giá trị
lớn hơn”. Cho đến những ngày đầu năm
2020, từ Ninh Thuận - vùng đất khó cuối
Nam Trung Bộ, Hacom Holdings tiếp tục
hành trình chinh phục khó khăn tại Quảng
Trị - vùng đất khó mới Bắc Trung Bộ. Nhiều ý
tưởng, dự án mới đang và sẽ được Ban lãnh
đạo Hacom Holdings triển khai tại Quảng Trị
với khát vọng và chuỗi giá trị lan tỏa này.

Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar

Dự án Trung tâm TM Hacom Mall – Khu đô thị Đông Bắc,
TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận



Ngay từ những ngày mới
thành lập, nguồn điện ở
Quảng Trị chỉ có 6 tổ máy
phát điện G66 với công suất
3,2 MW; điện thương phẩm

chỉ hơn 8 triệu kWh; lưới điện nhỏ lẻ chỉ cấp
cho một số khu vực trung tâm của thị xã, thị
trấn của một số huyện trong tỉnh. Được sự
quan tâm của Công ty Điện lực 3 (nay là
Tổng Công ty Điện lực miền Trung), Sở
Điện lực Quảng Trị (nay là PC Quảng Trị)
đã phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh
quy hoạch, xây dựng, phát triển và hoàn
thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn, làm
tiền đề và động lực cho sự phát triển kinh tế -
xã hội chung của địa phương.

Tháng 6/1990, lưới điện 110kV từ miền
Bắc vào đến Quảng Trị và Trạm biến áp
110kV Đông hà được xây dựng làm cơ sở
phát triển hệ thống lưới điện phục vụ sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ đó, ngành điện đã tích cực đầu tư nhiều
dự án về điện như công trình điện khí hóa xã
Gio hải; điện khí hóa Pa Nho Đồng Khánh;
dự án cải tạo phát triển lưới điện phân phối
thành phố Đông hà, thị xã Quảng Trị và 23
xã vùng ven; dự án năng lượng nông thôn
vốn vay WB đưa điện về 18 xã vùng sâu,
vùng xa đã được đồng loạt triển khai. 

Năm 2013, các dự án cải tạo lưới điện nông thôn bằng
nguồn vốn vay của ADB, KfW, dự án cải tạo lưới điện trung
áp nông thôn RD và dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay của WB đã triển khai nhằm
từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ ổn định, an
toàn cấp điện cho toàn bộ các khách hàng sản xuất, kinh
doanh dịch vụ và sinh hoạt trên toàn tỉnh. 

Đến nay, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, PC
Quảng Trị đã tạo dựng được cơ sở vật chất tương đối hoàn
chỉnh với 100% thôn, bản, làng trên toàn tỉnh có điện, có
99,85% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, cao hơn mặt
bằng chung của cả nước; 116/117 xã đạt tiêu chí số 4 (tiêu chí
điện) về xây dựng nông thôn mới. Lưới điện đã được phủ
khắp từ vùng nông thôn, ven biển đến vùng sâu, vùng xa, hải
đảo đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân. 

PC Quảng Trị còn thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện sang
nước bạn Lào qua 2 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, góp
phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị và
tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan. Đặc biệt năm 2017, được sự
chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo ngành điện, PC Quảng Trị đã tiếp
nhận và bán điện của huyện đảo Cồn Cỏ, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giữ vững quốc
phòng - an ninh biển, đảo quốc gia.

Với phương châm không ngừng đẩy mạnh việc đưa khoa
học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng
suất lao động cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách
hàng, PC Quảng Trị đã triển khai nhiều ứng dụng khoa học
công nghệ trong công tác quản lý nội bộ, công tác quản lý, vận
hành lưới điện và công tác chăm sóc khách hàng. Đặc biệt
Công ty là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc triển khai
áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 4/2014, cùng với tỉnh nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua thực hiện tốt chỉ
số tiếp cận điện năng. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực sản
xuất kinh doanh, PC Quảng Trị còn thường xuyên thực hiện
tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện,
phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và trách
nhiệm với cộng đồng như: công tác đền ơn đáp nghĩa, uống
nước nhớ nguồn, tham gia đóng góp Quỹ vì người nghèo,
Quỹ khuyến học,...

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, PC Quảng Trị đã được Nhà nước
tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba năm 1997,
huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005, huân chương
Lao động hạng Nhất năm 2010; đã được Chính phủ, Bộ Công
Thương, uBND tỉnh Quảng Trị, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện
lực miền Trung tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cùng
nhiều phần thưởng cao quý khác.n
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pc Quảng trị

Đồng hành cùng sự phát triển 
và hội nhập của tỉnh nhà

ENTERPRISE

PC Quảng Trị là
đơn vị trực
thuộc Tổng

công ty Điện lực
miền Trung,

hình thành và
phát triển qua

nhiều giai đoạn
khác nhau. Đặc
biệt từ khi lập lại
tỉnh năm 1989

đến nay là chặng
đường hơn 30
năm đánh dấu
sự phát triển

vượt bậc và tự
hào với những
nỗ lực vượt qua
khó khăn, thách
thức, đảm bảo

cung cấp điện an
toàn, liên tục, ổn

định, đáp ứng
tốt nhất cho quá
trình phát triển
kinh tế - xã hội
của địa phương. 



Mặc dù trong điều
kiện còn gặp nhiều

khó khăn, giá cao su
trên thị trường liên

tục giảm nhưng
Công ty TNhh
MTV Đức hiền

Quảng Trị đã nỗ lực
thu mua, chế biến

mủ cao su tiểu điền,
tạo điều kiện giải

quyết khó khăn cho
bà con nông dân.

Đức BìnH
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công ty tnhh mtV đức hiền Quảng trị

Ổn định sản xuất trong giai đoạn khó

N ếu xét về quy mô, nhà máy chế biến mủ cao
su của Đức hiền chưa phải là lớn. Nhưng
điều khiến khách hàng và cộng đồng đánh
giá cao đó là sự đầu tư bài bản, ý thức của
doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm,

trách nhiệm với cộng đồng và đặc biệt là Đức hiền đã xây
dựng cho mình được chiến lược phát triển mang tính lâu
dài và bền vững. 

Thời gian qua, mặc dù giá cao su trên thị trường luôn
biến động theo chiều hướng giảm nhưng Công ty vẫn cố
gắng thu mua tiêu thụ hết sản lượng mủ cao su tiểu điền
cho bà con nông dân trên địa bàn với mức giá luôn cao
hơn các nhà máy chế biến khác. Bên cạnh thu mua chế
biến, Công ty còn tìm kiếm thị trường để xuất khẩu, tiêu
thụ sản phẩm, trong đó 90% sản lượng xuất sang thị
trường Malaysia, Trung Quốc... Trong quá trình gia
công, chế biến, Công ty đã thay thế chất đốt từ dầu
Diezen sang sử dụng các chất liệu phế thải, dăm gỗ, cành
củi, mùn cưa nên giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa hạ
giá thành, giảm chi phí cho doanh nghiệp. hiện nay,
Công ty đang chuẩn bị đưa thêm dây chuyền chế biến
sâu, sản xuất cao su tổng hợp vào hoạt động với công
suất 100 tấn/ngày đêm.

Đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh

Covid-19 và thời tiết, giá mủ cao su giảm sâu nhưng
Công ty vẫn duy trì thu nhập ổn định cho người lao
động. Bình quân thu nhập toàn Công ty đạt trên 10
triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách của
người lao động luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Trong kế hoạch năm 2020, dù giá mủ cao su trên thị
trường vẫn còn thấp nhưng Công ty vẫn đặt mục tiêu
duy trì ổn định tiền lương cho người lao động tối thiểu
bằng những năm trước.

Để đạt mục tiêu đó, Công ty đã chủ động đẩy mạnh
phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công ty cũng tiếp tục rà
soát đời sống của công nhân nhằm tạo điều kiện cho
những người có đời sống khó khăn. Ngoài ra, Công ty
luôn duy trì các chế độ thăm hỏi, tặng quà cho người lao
động trong những ngày lễ, Tết và những lúc khó khăn;
tích cực triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người
lao động. Cùng với đó, đối với lao động là người dân tộc
thiểu số, Công ty luôn ưu tiên đào tạo, khoán định mức
hợp lý. Đi đôi với việc đầu tư sản xuất kinh doanh, Công
ty cũng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu
vui chơi, giải trí và học tập của người lao động để họ yên
tâm gắn bó với công việc.n



Là một trong những doanh nghiệp hàng
đầu tỉnh Quảng Trị hoạt động trong lĩnh
vực khai thác, chế biến khoáng sản, thời
gian gần đây Công ty CP Khoáng sản
Quảng Trị mạnh dạn đầu tư mở rộng sản
xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa
học tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản
xuất, bảo vệ môi trường, khai thác hiệu
quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Tiền thân là Xí nghiệp Cơ khí Vĩnh Linh được
chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ
phần từ năm 2000 - Công ty CP Khoáng sản
Quảng Trị hoạt động chính trong lĩnh vực: khai
thác, chế biến các loại khoáng sản; sản xuất vật

liệu xây dựng. 
Ông Lê Vĩnh Thiều, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản

Quảng Trị cho biết: Thực hiện chủ trương đầu tư chế biến sâu
theo định hướng của Chính phủ, Công ty CP Khoáng sản
Quảng Trị đã đầu tư các nhà máy chế biến sâu, đủ tiêu chuẩn
xuất khẩu để khai thác khoáng sản, bao gồm: Nhà máy
Ilmenite hoàn nguyên, Nhà máy nâng cao chất lượng và
nghiền Zircon siêu mịn, Nhà máy chế biến Rutile,... Đồng thời
chú trọng đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công
nhân hiện có, tuyển dụng cán bộ công nhân có tay nghề cao và
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác, chế biến
khoáng sản... giúp Công ty nhanh chóng bắt nhịp với công
nghệ khai thác và chế biến khoáng sản tiên tiến, góp phần tiết
kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức
cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Với chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự đoàn kết của tập
thể cán bộ, công nhân viên và sự chèo lái vững vàng của Ban
lãnh đạo, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, khẳng
định thương hiệu vững chắc trên thị trường, trở thành đối tác
tin cậy của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2019,
Công ty đã sản xuất được tổng doanh thu 359 tỷ đồng; giá trị
xuất khẩu 101 tỷ đồng; tạo công việc cho trên 500 lao động
với thu nhập bình quân của người lao động là 5 triệu
đồng/người/tháng. 

Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất, Công ty đặc biệt
chú trọng thực hiện nghiêm túc Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ
môi trường. Với phương châm “Phát triển sản xuất gắn với
bảo vệ môi trường”, sau khi khai thác tại các khu vực hoàn
thổ, Công ty đã trồng cây phục hồi môi trường theo phương
án cải tạo phục hồi môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt. 

Qua quá trình khai thác sa khoáng titan, cát bãi thải tạo
thành nguồn chất thải rắn gây ảnh hưởng đến môi trường sinh
thái. Để giải quyết vấn đề này, Công ty đã lập Dự án đầu tư
Nhà máy chế biến cát khuôn đúc và nghiền cát siêu mịn, được
chính quyền và nhân dân địa phương hoan nghênh, được Bộ
Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cát thạch anh là
khoáng sản đi kèm theo Quyết định số 773/QĐ-BTNMT ngày
07 tháng 4 năm 2016, với trữ lượng khai thác và chế biến
428.000 tấn/năm làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho dự án.
Cát khuôn đúc là sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng các chỉ tiêu
về mặt chất lượng, được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản,
hàn Quốc và cung cấp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp
ở trong nước.

Sau khi hoàn thành công tác hoàn thổ, diện tích sau hoàn
thổ là cát trắng bạc màu, chỉ có thể trồng cây lâm nghiệp với
năng suất và hiệu quả thấp. Công ty đã cải tạo đất, đầu tư hệ
thống tưới tiêu đồng bộ trên 20 ha để trồng cây nông nghiệp
với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm
cho người lao động địa phương, tăng thêm sản phẩm cho xã
hội. Sau khi thử nghiệm, Công ty đã chọn được loại cây trồng
phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và đã canh tác
thành công nhiều vụ dưa hấu có năng suất, chất lượng đảm
bảo, tạo được doanh thu từ sản xuất nông nghiệp trên 100
triệu đồng/vụ.

Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành khai thác và
chế biến khoáng sản cũng như tình hình sản xuất, thị trường
tiêu thụ bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công
ty đã đề ra nhiều giải pháp điều hành sản xuất hợp lý, chú
trọng tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao
hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thêm các thị trường... Phấn đấu
vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì ổn định hoạt động sản
xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao
động, hoàn thành tốt nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước.n
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công ty cp Khoáng Sản Quảng trị

Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ
môi trường

ENTERPRISE



As one of leading mineral producers and
processors in Quang Tri province, Quang
Tri Mineral joint Stock Company has
boldly invested in expanding production,
technological innovation and advanced
scientific application to improve business
performance, protect the environment,
and effectively extract and conserve
natural resources.

formerly Vinh Linh Mechanical Enterprise, the
company was transformed into a joint stock
company in 2000. Quang Tri Mineral joint Stock
Company is engaged in mining and processing
minerals, and manufacturing building materials.

Mr. Le Vinh Thieu, Director of Quang Tri Mineral joint
Stock Company, said, following the government-directed
policy on downstream processing, Quang Tri Mineral joint
Stock Company invested in intensive processing factories that
meet export criteria for minerals, including a reconstituted
Ilmenite factory, an ultrafine Zircon grinding factory and a
rutile processing factory. At the same time, the company
focuses on training to improve employee qualifications,
recruiting skilled and experienced workers, enabling it to
quickly catch up with advanced mining and processing
technologies to save production costs, improve product
quality, competitiveness and market adoption.

With the right business strategy, employee solidarity and
excellent leadership, the company has gradually overcome
difficulties to affirm its solid brand in the market and become
a reliable partner of many domestic and international
customers. In 2019, the company earned a total revenue of
VND359 billion, reported export value of VND101 billion and
employed over 500 workers with pay averaging VND5 million
per month.

In addition, the Quang Tri Mineral joint Stock Company
has paid special attention to full compliance with the Mineral
Law and the Law on Environmental Protection. With the
motto of “Business development aligned with environmental
protection", after extracting minerals in backland areas, the
company has planted trees to restore the environment under
the environmental rehabilitation and restoration plan
approved by the Ministry of Natural Resources and
Environment.

In exploiting titanium placer deposits, waste sand forms a
source of solid waste affecting the ecological environment. In
order to solve this problem, the company has established an
investment project for processing sand molds and superfine
sand grinding which was highly applauded by local authorities
and people. Licensed by the Ministry of Natural Resources and
Environment under Decision 773/QD-BTNMT dated April 7,
2016, quartz sand, with a yearly output of 428,000 tons, is an
input for the project. Silica sand is a downstream product
exported to japan and South Korea and supplied to local
industrial factories.

After land restoration is completed, the site has faded
white sand, which can only grow forest trees with low
productivity and economy. The company has restored land
and invested in a synchronous irrigation system for over 20 ha
to plant agricultural crops to improve the efficiency of land
use, create more jobs for local laborers and increase products
for society. After its tests, the company selected crops suitable
with the local climate and soil, and successfully cultivated
many watermelon crops. Agricultural revenue reached over
VND100 million each harvest season.

Due to emerging production and consumption
hardships caused by the Covid-19 pandemic, the company
has proposed many reasonable solutions to regulate
production, economize to lower product costs, improve
production performance and seek more markets. The
company has worked hard to overcome difficulties and
challenges, maintain stable production and business
activities, create jobs, increase incomes for its staff, and
fulfil its obligations to the State Budget.n

www.vccinews.com  59

Quang tri minEral jSc

Business Development Aligned
with Environmental Protection



Ông Nguyễn Trường Chinh,
Tổng Giám đốc Công ty
chia sẻ: Những năm đầu
thập niên 1990, xe đạp là
phương tiện chủ yếu và

cũng là tài sản lớn của mỗi gia đình, đến
sau này xe máy phổ biến hơn. Sở hữu
được một phương tiện đã khó nhưng khi
việc bảo dưỡng, sửa chữa lại gặp nhiều
khó khăn do thiếu phụ tùng, thiết bị. 

Thấu hiểu được điều này, ông đã
quyết định mở một cửa hàng chuyên
kinh doanh phụ tùng xe máy - xe đạp tại
thị xã Đông hà, chủ yếu nhập phụ tùng
của các hãng sản xuất lớn trong nước và
ngoài nước cung ứng cho khách hàng
trên địa bàn. Nhờ cung ứng sản phẩm
chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý
nên cửa hàng luôn là địa chỉ tin cậy của
khách hàng. Nhờ vậy, việc kinh doanh
dần mở rộng sang nhiều địa bàn khác
trong tỉnh cùng nhiều tỉnh, thành phố ở
miền Trung. Để đáp ứng nhu cầu phát
triển, năm 2008, Công ty cổ phần
Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt
hồng Chinh thành lập, mở rộng hoạt
động kinh doanh nhập khẩu tại các thị
trường nước ngoài, đồng thời gắn kinh
doanh thương mại với các hoạt động sản
xuất, lắp ráp xe đạp, xe đạp điện.

Với sự nhất quán trong hướng đi,
cách làm bài bản, Việt hồng Chinh đã
từng bước tạo dựng được bước đi vững
chắc và khẳng định được uy tín, năng lực
trên thị trường. Trong những năm gần
đây, Công ty luôn duy trì ổn định sản
xuất, kinh doanh, mức doanh thu trên
100 tỷ đồng/năm và thường xuyên tạo
việc làm, thu nhập ổn định cho 50-60 lao
động. hiện ngoài các Showroom tại
thành phố Đông hà và thị xã Quảng Trị,
Công ty còn có hệ thống hơn 350 đại lý
bán hàng trên toàn quốc. Tại khu vực
miền Trung, Việt hồng Chinh được biết
đến là nhà phân phối chuyên nghiệp các
sản phẩm phụ tùng xe máy - xe đạp - xe
điện và xe 50cc nổi tiếng trên thế giới.

Cùng với việc cung cấp 260 sản phẩm
phụ tùng xe máy mang thương hiệu
VhC của riêng mình, Công ty còn lắp
ráp cung cấp cho thị trường 20 mẫu xe
đạp VIhoChI đã đăng ký bản quyền
và được khách hàng ưa chuộng.

Với triết lý kinh doanh: Bán sản
phẩm khách hàng cần chứ không bán
sản phẩm đang có, Công ty đã luôn nỗ
lực nâng cao tính chuyên nghiệp, phát
huy vai trò “cánh tay nối dài” của các
thương hiệu nổi tiếng, sàng lọc kỹ
lưỡng các nhãn hiệu hàng hóa đưa vào
kinh doanh theo nguyên tắc đảm bảo
chất lượng tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ
ràng, giảm thiểu chi phí phát sinh
nhằm cung ứng cho khách hàng dịch
vụ chuyên nghiệp, sản phẩm tốt nhất
và giá thành thấp nhất.

Với những thành quả đóng góp
cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa
phương, Công ty đã vinh dự đón
nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ, uBND tỉnh Quảng Trị,
danh hiệu Doanh nghiệp Việt Nam
Vàng và nhiều danh hiệu, giải thưởng
giá trị khác. Song theo Tổng giám
đốc Nguyễn Trường Chinh, kinh
doanh không chỉ là sự nghiệp mà còn
là niềm đam mê. “hiện cả gia đình
tôi đều có niềm tin và nỗ lực đưa
Doanh nghiệp Việt hồng Chinh ngày
càng lớn mạnh hơn. Đó chính là
phần thưởng lớn nhất đối với cá
nhân tôi” - ông Chinh chia sẻ.n

công ty cổ phần thương mại 
Và xuất nhập Khẩu Việt hồng chinh

Cánh tay nối dài của các thương hiệu
nổi tiếng
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Ông Nguyễn Trường Chinh, 
Tổng Giám đốc Công ty 

Qua 3 thập niên xây dựng
và phát triển, Việt hồng
Chinh đã khẳng định vị
thế hàng đầu và là cánh tay
nối dài của các thương
hiệu nổi tiếng về xe đạp, xe
điện, phụ tùng xe máy tại
khu vực miền Trung.
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G eneral Director Nguyen Truong Chinh
said, in the early 1990s, bicycles were
the main means of transport and the
considerable asset of every family.
Later, motorcycles became more

popular. It was quite difficult to own a vehicle and
even more difficult to maintain and repair it because
of the shortage of spare parts and equipment.

Grasping this, he decided to open a motorcycle
and bicycle store in Dong ha town, which mainly
imported spare parts from large domestic and
foreign manufacturers to supply to local customers.
Assured product quality and reasonable prices made
the store a reliable address for local customers. As a
result, his business gradually expanded to other areas
in the province and many provinces and cities in the
central region. To meet development needs, in 2008,
Viet hong Chinh Trading Import - Export joint
Stock Company was established and expanded
import business in foreign markets. Its business
involves manufacturing and assembling bicycles and
electric bicycles.

With the consistent approach and methodology,
Viet hong Chinh has gradually strengthened solid
steps and affirmed its prestige and capacity in the
market. In recent years, the company has always
maintained stable production and business, fetching
annual revenue of over VND100 billion and
generating well-paid jobs for 50-60 employees. At
present, in addition to showrooms in Dong ha City

and Quang Tri Town, the company has more than
350 sales agents nationwide. In the central region,
Viet hong Chinh is known as a professional
distributor for world-renowned manufacturers of
motorcycle, electric bicycle and 50cc motorbike
parts. While supplying 260 VhC-branded
motorcycle parts of its own, the company also
assembles and supplies 20 VIhoChI bicycle models
that have been registered for copyright with
authorities and are favored by customers.

With the business philosophy “Sell what
customers need rather than what the company has”,
Viet hong Chinh has always strived to improve its
professionalism, promoted its role as an extended
arm for famous brands, carefully chosen brands for
business cooperation to ensure best quality and clear
origin of products, and reduced costs to provide
customers with professional services and best
products at the lowest price.

With its contributions to local social and
economic development, the company was honorably
awarded Certificates of Merit by the Prime Minister,
and the Quang Tri Provincial People’s Committee.
The firm has also won other titles like Vietnam Gold
Business Award, among many others. for General
Director Nguyen Truong Chinh, business is not only
a career but also a passion. “Currently, my whole
family is working together to make Viet hong Chinh
stronger and stronger. That is the biggest reward for
me,” he said.n

ViEt hong chinh traDing import - Export jSc

Extended Arm for Famous Brands
In three decades of development, Viet hong Chinh Trading Import
- Export joint Stock Company has affirmed its leading position and
served as an extended arm for famous brands of electric bicycles,
vehicles and parts in the central region.



Đ iển hình như VNPT Quảng Trị
đã phối hợp với Văn phòng
uBND tỉnh triển khai hệ thống
phần mềm cho Trung tâm phục
vụ hành chính công tỉnh; phối

hợp với uBND tỉnh khai trương cổng dịch vụ
công quốc gia (sản phẩm Tập đoàn VNPT xây
dựng và phát triển nhằm hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
trực tuyến); triển khai ứng dụng phòng họp
không giấy - VNPT eCabinet cho hĐND tỉnh
(bắt đầu từ kỳ họp thứ 10, tháng 10/2017);
phối hợp cùng Sở y tế triển khai phần mềm
quản lý y tế cơ sở cho 100% trung tâm y tế
trong tỉnh;...

VNPT cũng đẩy mạnh thực hiện giải pháp
Tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa - VNPT
Check nhằm hỗ trợ xúc tiến và quảng bá sản
phẩm oCoP Quảng Trị (đã cung ứng cho gần

50 khách hàng với 1,3 triệu tem
truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản
phẩm). Bên cạnh đó, dịch vụ biên
lai điện tử, hóa đơn điện tử đã
triển khai đến 100% sở, ban,
ngành, đơn vị trong tỉnh mang lại
nhiều lợi ích thiết thực, giảm chi
phí in, thời gian phát hành so với
biên lai giấy. Các phần mềm, ứng
dụng công nghệ thông tin khác
như: phần mềm Một cửa điện tử,
dịch vụ truyền hình hội nghị,
phần mềm mạng giáo dục Việt
Nam... tiếp tục được triển khai
sâu rộng và hiệu quả.

Có thể nói, các giải pháp,
hoạt động trên đã góp phần cùng
tỉnh nhà đẩy mạnh cải cách hành
chính, cải thiện môi trường kinh
doanh. hơn thế, VNPT Quảng
Trị đã không ngừng hoàn thiện
hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch
vụ thông qua nhiều hoạt động:
tiến hành quy chuẩn, làm chất
lượng mạng ngoại vi; chuẩn hóa,
làm gọn đẹp, bảo dưỡng nhà
trạm, cột anten; tối ưu hệ thống
chuyển mạch, băng rộng... nên tỷ
lệ mất liên lạc thuê bao ngày càng
giảm và gia tăng sự hài lòng
khách hàng. VNPT Quảng Trị
còn triển khai nhiều công trình
GPoN nâng cao dung lượng thuê
bao và chất lượng dịch vụ. hiện
toàn tỉnh có hơn 700 trạm phát
sóng, đưa thông tin liên lạc đến
khắp nơi trong tỉnh, từ đồng
bằng đến miền núi, vùng sâu
vùng xa và hải đảo.

Nhờ sự nỗ lực đó cùng với việc
triển khai nhiều giải pháp kinh
doanh phù hợp nên trong năm
2019 VNPT Quảng Trị đạt mức
doanh thu tăng 4%, lợi nhuận
tăng 40%, năng suất lao động tăng
23%... so năm 2018 và nộp ngân
sách 17,6 tỷ đồng. Đó cũng là nền
tảng để đơn vị thực hiện thành
công các mục tiêu năm 2020:
doanh thu tăng 7%, lợi nhuận
tăng trên 10%... so với năm 2019
và hoàn thành các chỉ tiêu khác.n
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VNPT Quảng Trị góp phần đẩy mạnh
cải cách hành chính
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Trước tình hình
dịch bệnh covid-

19, đầu năm 2020,
VNPT Quảng Trị đã
thành lập Ban chỉ đạo
phòng chống dịch covid-
19; mời Trung tâm y tế
dự phòng tỉnh thực hiện
phun dung dịch khử
trùng sát khuẩn trụ sở.
Đơn vị cũng ban hành
nhiều văn bản để tuyên
truyền, nhắc nhở người
lao động phòng tránh,
hạn chế đi ngoại tỉnh;
xây dựng app để theo
dõi, quản lý sức khỏe,
lịch trình của người lao
động; phát khẩu trang
và dung dịch diệt
khuẩn miễn phí cho
người dân...

Trong những năm qua,
VNPT Quảng Trị đã tích cực
phối hợp với các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh triển
khai nhiều hệ thống phần
mềm, ứng dụng, đem lại
hiệu quả thiết thực. 



Quảng Trị ngày càng được bạn bè trong và
ngoài nước biết tới với hình ảnh một đô
thị hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Những dấu
ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè có đóng góp
không nhỏ của Công ty CP Môi trường và
Công trình Đô thị Đông hà.

Duy BìnH

Trong thời gian qua tình hình kinh tế chung của
toàn xã hội có nhiều biến động ảnh hưởng trực
tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính
của Công ty, hơn nữa việc đầu tư ngân sách cho
công tác chuyên môn của Công ty không đáp ứng

khối lượng công việc mà Công ty đang làm,
nên đã ảnh hưởng đến tiền lương và thu nhập
của người lao động.

Trước tình hình trên, để duy trì ổn định
và phát triển bền vững, trên cơ sở nguồn
nhân lực sẵn có và kết quả đạt được của năm
trước cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát,
kịp thời của uBND tỉnh Quảng Trị và thành
phố Đông hà; sự ủng hộ, hỗ trợ của các sở,
ban, ngành, địa phương, Công ty đã phát
huy tốt nội lực để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu
kế hoạch đề ra.

Trong điều kiện khó khăn chung của
nền kinh tế thị trường, lãnh đạo Công ty
đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành
động để cán bộ Đảng viên, công nhân viên
có sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn cùng
Công ty. Ban giám đốc Công ty đã tập
trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý,
điều hành sản xuất, phát động nhiều
phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật. Luôn coi trọng đào tạo nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt đồng
thời phát huy vai trò các tổ chức quần
chúng trong đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về nếp sống văn minh đô thị và vệ
sinh môi trường. Song song với việc nâng
cao chất lượng quản lý, Công ty cũng đặc
biệt chú trọng nâng cao trang thiết bị, máy

móc, mua sắm trang thiết bị văn phòng đồng bộ, nâng cao
chất lượng làm việc của cán bộ nhân viên. Doanh thu hàng
năm và nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn
năm trước.

Là doanh nghiệp có đặc thù cung cấp dịch vụ công cộng
với phần lớn là lực lượng lao động thủ công, Công ty từng
bước chuẩn hóa các tiêu chí như: 100% phải tốt nghiệp văn
hóa 12/12, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa
ứng xử khi làm việc; tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham
gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp
lại cán bộ đảm bảo đúng chuyên môn và phát huy được sở
trường năng lực công tác.

Quá trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Môi trường
và Công trình Đô thị Đông hà đã tạo được hình ảnh đẹp và
niềm tin yêu của Đảng bộ,  nhân dân Quảng Trị, sự cảm
phục của đồng nghiệp, sự tín nhiệm của đối tác. Điều đó vừa
là niềm tự hào nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm lớn của
toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.n
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công ty cp môi trường 
Và công trình đô thị đông hà

Xây dựng Thành phố 
sáng - xanh - sạch - đẹp



T iền thân là Công ty TNhh Thành An
thành lập năm 1999, hoạt động trong
lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng
và đường liên thôn của các xã; trong
quá trình hoạt động kinh doanh để

nâng sức cạnh tranh và vươn tầm ra các địa bàn
khác, năm 2006 Công ty chuyển đổi mô hình sang
công ty cổ phần hoạt động theo hướng đa ngành, đa
nghề. Từ kinh nghiệm và năng lực tích lũy, Công ty
đã từng bước tiếp cận các dự án quy mô lớn trong
các lĩnh vực dân dụng, giao thông cầu đường, thủy
lợi, san lấp mặt bằng, kinh doanh thương mại và
kinh doanh thủy điện.

Ông Võ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ
phần Thành An chia sẻ: Thời điểm ban đầu, Công ty
đã gặp rất nhiều khó khăn về kinh nghiệm, con
người, trang thiết bị thi công, nguồn vốn... Tuy
nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng
của toàn thể cán bộ, công nhân viên và sự chèo lái
vững vàng của ban lãnh đạo, Công ty đã từng bước
vượt qua khó khăn, khẳng định thương hiệu vững
chắc trên thị trường, trở thành đối tác tin cậy.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, được sự ủng
hộ, đồng hành của các cấp chính quyền, từ cấp tỉnh
đến cấp huyện, sự quan tâm của các sở, ban, ngành
trong tỉnh, Công ty Cổ phần Thành An hoàn thành
và đưa vào sử dụng hàng trăm công trình. Trong đó
có một số công trình trọng điểm như: hồ chứa Tân
Kim huyện Cam Lộ; nâng cấp đập chính, cống lấy
nước dưới đập, đường quản lý số 1, 2 và hệ thống
điện, hệ thống La Ngà huyện Vĩnh Linh; đường giao
thông Thạch Kim - hiền hòa huyện Vĩnh Linh; mở
rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị; trụ sở làm việc
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị;
Đồn Biên phòng Cửa Tùng và nhiều dự án khác. Các
công trình mà Thành An thi công luôn được chủ đầu
tư đánh giá cao về tiến độ cũng như chất lượng.

Không dừng tại đó, sau nhiều năm hoạt động
thành công trong lĩnh vực xây dựng, Công ty đã
tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như nguồn
lực. Nắm bắt những định hướng phát triển kinh tế
xã hội của địa phương, Công ty Cổ phần Thành
An chủ động phát triển đa dạng ngành nghề kinh
doanh sang lĩnh vực sản xuất điện, truyền tải điện
và phân phối điện. hướng đi này của Công ty đã
nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành
tỉnh Quảng Trị.

Dự án Thủy điện La Tó do Công ty Cổ phần
Thành An làm chủ đầu tư là thủy điện nhỏ cấp III,
tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng, công suất thiết

kế 12,6MW với 2 tổ máy, điện lượng trung bình
41,41 triệu kW/h, diện tích đất sử dụng dự kiến
11,7 ha. Dự án thực hiện tại thôn La Tó, xã húc
Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Khi dự án
hoàn thành sẽ góp phần tăng thu ngân sách Nhà
nước, giảm bớt tình trạng khó khăn về năng lượng
phục vụ sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.

Với nền tảng là bề dày kinh nghiệm của một tập
thể đoàn kết chuyên nghiệp, năm 2020, trên cơ sở
đánh giá những khó khăn sẽ gặp phải, Ban lãnh đạo
Công ty đã đề ra các giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái
cấu trúc doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa hoạt động.
Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực lành nghề có
năng lực, có trình độ và kinh nghiệm thi công; áp
dụng phương pháp thi công bài bản, cách điều hành
quản lý chuyên nghiệp cùng hệ thống thiết bị, máy
móc thi công nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng
suất lao động, đảm bảo đời sống của người lao động.
Duy trì ổn định lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt là
xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi... 

Ngoài ra định hướng dài hạn của Công ty cũng
sẽ triển khai đầu tư khai thác nguồn tài nguyên gió
để biến thành nguồn năng lượng điện sạch, không
gây ô nhiễm môi trường nhằm tạo thêm động lực
cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị.n
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công ty cổ phần thành an

Hành trình 20 năm khẳng định
thương hiệu

ENTERPRISE

Cùng với sự
vươn lên
mạnh mẽ
trong phát

triển kinh tế
- xã hội tỉnh
Quảng Trị,

trong 20
năm qua,

Công ty Cổ
phần Thành

An không
ngừng lớn

mạnh, khẳng
định thương
hiệu trong

lĩnh vực xây
dựng, đặc
biệt là xây
dựng công
trình giao
thông và
thủy lợi.



In the past 20 years, Thanh An
joint Stock Company has

constantly grown up and affirmed its
brand name in the construction field,
especially in transport and watering
construction.

The company was formerly Thanh An Co., Ltd,
established in 1999 and engaged in civil
construction and inter-village road
construction. To enhance its business
operations, improve competitiveness and reach

out to other areas, in 2006, the company transformed its
operating model into a joint stock company engaged in
various industries. from its accumulated experience and
competence, the firm has gradually approached large-scale
projects of civil engineering, road and bridge construction,
irrigation, ground leveling, trading and electricity business.

Mr. Vo Manh Linh, Deputy Director of Thanh An joint

Stock Company, said, at first, the company faced a lot of
difficulty in experience, personnel, equipment and capital.
however, with the solidarity and relentless effort of all the
staff and the firm leadership of the management board, the
company has gradually surmounted all hardships, affirmed
its strong brand in the market, and become a trusted partner.

After 20 years of development, with the support and
companionship of all levels of government, from provincial
to district levels, the assistance of relevant departments and
agencies in the province, Thanh An joint Stock Company
has completed and put into operation hundreds of projects.
Important projects include Tan Kim reservoir in Cam Lo
district; the upgrading of main dams, sluice gates, roads and
electric network of La Nga system in Vinh Linh district;
Thach Kim - hien hoa road in Vinh Linh district; expanded
National highway 1 in Quang Tri province; working office
of Quang Tri Department of Agriculture and Rural
Development; Cua Tung border guard station and many
other projects. All the projects undertaken by Thanh An are
always appreciated by the investors for progress and quality.

Moreover, after many years of successful operation in the
construction industry, the company has accumulated a lot of
experience and resources. Grasping local social and economic
development orientations, Thanh An joint Stock Company
has actively expanded its business into electricity production,
transmission and distribution. This approach is highly
appreciated by all levels and sectors of Quang Tri province.

La To hydropower Project, invested by Thanh An joint
Stock Company, is a 12.6-MW small-sized two-turbine
project that costs over VND400 billion of investment capital
and has a designed output capacity of 41.41 million kWh of
electricity a year. The project is located on an 11.7 ha site in
La To village, huc Nghi commune, Dakrong district, Quang
Tri province. once completed, the project will help increase
State budget revenue and reduce energy shortage.

Based on the profound experience of its united
professional staff and on anticipated difficulties, in 2020, the
company leadership has adopted solutions on renovation
and restructuring to optimize operations; further developed
capable, qualified, experienced and skilled human resources;
applied methodical construction methods, professional
management system and modern construction equipment to
improve work efficiency, increase labor productivity, and
ensure good livelihoods for employees. The company has
stably maintained its basic construction business, especially
infrastructure, transport and irrigation construction.

In addition, in the long term, the company will tap wind
resources to produce clean, non-polluting electricity to
create more motivation for social and economic
development of Quang Tri province.n
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Thực phẩm sạch, chất lượng 
Nhận thức rõ các sản phẩm thực phẩm gắn liền và có ảnh

hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người, chính vì vậy trong toàn bộ
quá trình sản xuất, vấn đề nâng cao chất lượng và đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm được Vissan đặc biệt chú trọng, góp phần
bảo vệ lợi ích và sức khỏe của người tiêu dùng. Theo đó, đơn vị đã
đi tiên phong trong thực hiện mô hình quản lý theo chuỗi cung
ứng thực phẩm an toàn bền vững "từ trang trại đến bàn ăn". Tổng
Giám đốc Vissan – ông Nguyễn Ngọc An cho biết, quản lý theo
chuỗi là xu hướng tất yếu của thị trường và ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Với vị thế “cánh chim đầu đàn”
trong ngành chế biến thực phẩm, Vissan không thể đứng ngoài xu
hướng này. Tuy nhiên, điểm khác biệt của chuỗi cung ứng khép
kín tại Vissan là đơn vị luôn hướng đến kiểm soát tốt nhất từng
quá trình cụ thể, thay vì cố gắng làm hết tất cả các khâu; từ đó đảm
bảo ở mức cao chất lượng đầu ra cuối cùng.

Đặc biệt, thông qua mô hình Quản lý theo chuỗi cung ứng thực
phẩm an toàn bền vững "từ trang trại đến bàn ăn" giúp Vissan thực
hiện kiểm soát chặt chẽ các điều kiện về chất lượng an toàn vệ sinh
thực phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm ra thị
trường. Theo đó heo, bò khi đưa vào giết mổ phải được kiểm định,
đạt những tiêu chuẩn khỏe mạnh, tuyệt đối không có mầm bệnh.
Sau khi giết mổ, heo, bò đều được Cơ quan Thú y Nhà nước kiểm
tra, đóng dấu trước khi đưa vào sản xuất, chế biến trên hệ thống máy
móc, dây chuyền công nghệ hiện đại. Tất cả các khâu chế biến đều
nằm trong quy trình tuyệt đối khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh

thực phẩm. Ngoài ra, tất cả các thành phẩm chỉ được nhập kho và
đưa ra thị trường sau khi đã có kết quả kiểm tra thành phẩm đó đạt
chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ
phòng quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty. 

Với hệ thống máy móc - công nghệ hiện đại cùng quá trình
thâm nhập, hợp tác với ngành nông nghiệp chăn nuôi tạo ra
chuỗi giá trị liên kết, chuẩn hóa chất lượng nguồn nguyên liệu
đầu vào cũng như đảm bảo chất lượng đầu ra, các sản phẩm
Vissan thỏa mãn các chuẩn mực của thị trường quốc tế, được các
khách hàng trong cũng như ngoài nước đánh giá cao. Với mục
tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng
với hương vị độc đáo, thời gian gần đây, Công ty cũng liên tục
tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới như: Xúc xích SuPER 5,
hạt nêm chuẩn vị thịt, nước xương hầm, giò lụa hương Quê, chả
bò hương vị Đà Nẵng, phá lấu, ... và thịt heo thảo mộc không
kháng sinh với hương vị thơm ngon hơn. Bên cạnh đó để tạo sự
thuận tiện và tiết kiệm thời gian mua sắm cho khách hàng, Công
ty Vissan còn phát triển thêm phương thức kinh doanh mới như
triển khai dịch vụ đặt hàng online trên now.vn, áp dụng phương
thức thanh toán bằng ứng dụng momo,...

Mới đây, Vissan chính thức đưa vào hoạt động dịch vụ đặt hàng
và giao tận nhà qua hotline và fanpage. Chương trình được áp dụng
tại hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP.hồ Chí Minh (trừ huyện
Củ Chi và Cần Giờ). Theo đó, quý khách hàng chỉ cần liên hệ
hotline 19001960 hoặc nhắn tin đến fanpage
www.fb.com/CuahangVissan những mặt hàng có nhu cầu mua
sắm, nhân viên của Công ty sẽ tiếp nhận đơn hàng và chuyển cho

ViSSan 
Thành công nhờ có kế hoạch 
và tiên liệu thị trường

ENTERPRISE

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với tất cả các
doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều doanh nghiệp

đang phải gồng mình để tồn tại khi dịch Covid-19 đang
có diễn biến khó lường. Vissan cũng phải chịu nhiều áp
lực, tuy nhiên bằng sự năng động, đường lối kinh doanh
đúng đắn, nhân văn, đặc biệt nhờ có kế hoạch và tiên
liệu thị trường đã giúp Vissan không chỉ đáp ứng được
nhu cầu tối đa của khách hàng mà còn có được kết quả

kinh doanh ấn tượng trong những tháng vừa qua.

Văn Lượng 
Ông Nguyễn Ngọc An, 
Tổng giám đốc VISSAN
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cửa hàng hoặc điểm bán gần địa chỉ của
khách hàng nhất để thực hiện giao hàng
nhanh chóng trong vòng 3 giờ kể từ khi
nhân viên Vissan liên hệ xác nhận đơn
hàng qua điện thoại.

Ông Nguyễn Ngọc An cho biết thêm:
“Để không phụ sự tin yêu của khách
hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở
rộng mạng lưới phân phối gắn với nâng
cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng. Cũng nằm trong mục
tiêu chung cho ra thị trường những sản
phẩm chất lượng nhất, chúng tôi cũng sẽ
kết hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm
bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng
luôn thơm ngon, đạt chuẩn; đồng thời
đưa ra các chương trình khuyến mãi,
giảm giá, tích cực tham gia vào các
chương trình bình ổn thị trường để chia
sẻ khó khăn với người dân có thu nhập
thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội,
xứng đáng là một trong những đơn vị
chủ lực của Thành phố mang tên Bác”.

Tiên phong trong thực hiện
trách nhiệm xã hội 

Gần 5 thập niên góp mặt trên thị
trường, bên cạnh nỗ lực nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, Vissan còn luôn
đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, đưa hình ảnh của
mình ngày càng gần gũi với cộng đồng -
xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển
bền vững. Điều đó được thể hiện rõ nét
qua sự đóng góp ngày càng lớn cho ngân
sách nhà nước mỗi năm; giải quyết việc
làm và cải thiện chất lượng đời sống của
người lao động; thường xuyên tham gia
các hoạt động thiện nguyện, góp phần
đảm bảo an sinh xã hội.

Trong năm
2019,

Vissan đón nhận
hai niềm vui lớn
với danh hiệu
"Sản phẩm, dịch
vụ tiêu biểu
TP.Hồ Chí Minh
năm 2019” và
danh hiệu
“Doanh nghiệp
phát triển bền
vững trên
40 năm”.  

Xác định con người là vốn quý của doanh nghiệp,
những năm qua, bên cạnh việc xây dựng môi trường làm
việc thông thoáng, thoải mái, khoa học, Vissan còn thực
hiện đầy đủ các chế độ chính sách, các đãi ngộ và phúc lợi
xã hội cho người lao động. Quan tâm chăm lo đời sống vật
chất lẫn tinh thần cho người lao động, đặc biệt là chế độ
nghỉ dưỡng, nghỉ ca để tái tạo sức lao động; tổ chức khám
sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên; tổ chức tham
quan du lịch; tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng
cao chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, Công ty còn đẩy
mạnh thực hiện quy chế dân chủ, duy trì tốt việc gặp gỡ đối
thoại định kỳ với người lao động nhằm kịp thời tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần củng cố thêm khối
đại đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa Công ty và người lao
động, tạo động lực thúc đẩy thương hiệu Vissan vươn đến
những tầm cao mới.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, phúc lợi cho người lao
động thì công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng
được Vissan đặc biệt chú trọng triển khai bằng nhiều việc
làm thiết thực như: Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh
hùng; hỗ trợ nhân dân vùng thiệt hại do thiên tai, lũ lụt; tổ
chức ngày hội hiến máu nhân đạo; trao học bổng cho học
sinh nghèo hiếu học; tài trợ và ủng hộ kinh phí cho các
chương trình từ thiện, nạn nhân chất độc da cam, các xã
miền núi còn nhiều khó khăn.... Theo ghi nhận của Tổng
Giám đốc Nguyễn Ngọc An, tất cả những hoạt động mà
Vissan đã và đang thực hiện đều xuất phát từ lòng thiện
nguyện vô điều kiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với cộng đồng và toàn xã hội. 

Chia sẻ về những thuận lợi cũng như khó khăn hiện nay,
Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc An cho biết: Dịch bệnh
Covid - 19 lây lan trên diện rộng và diễn biến ngày càng
phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của nền kinh
tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp. Điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ của Vissan trong
thời gian tới cũng sẽ rất nặng nề và nhiều áp lực khi sức mua
ngày càng lớn “cầu đã vượt cung”. Dẫu nhiệm vụ có khó
khăn đến đâu, công việc có áp lực đến mấy thì tập thể cán
bộ, nhân viên Công ty vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách
nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là nhà cung
cấp thực phẩm đứng đầu cả nước, sẵn sàng chung tay cùng
xã hội phòng chống dịch hiệu quả, thiết thực.n



duy trì hiệu quả sản xuất
Những năm qua, tỉnh Quảng Trị

luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự
phát triển của ngành lâm nghiệp.
Nhiều chính sách được ban hành
giúp các đơn vị sản xuất lâm nghiệp
chủ động hơn trong hoạch định mục
tiêu phát triển của mình.

Theo đó, Công ty Lâm nghiệp
Triệu hải đã đẩy mạnh đổi mới, sáng
tạo, đa dạng hoạt động sản xuất,
kinh doanh; chú trọng đầu tư thâm
canh, tăng cường chăm sóc, quản lý
bảo vệ phát triển diện tích rừng...
Qua đó, tăng năng suất, sản lượng,
chất lượng, khai thác hiệu quả các
tiềm năng, lợi thế về đất rừng.

Năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch
hoạt động của Công ty đều hoàn
thành hoặc vượt kế hoạch. Cụ thể:
khai thác 255,6 tấn nhựa thông, đạt
102% kế hoạch; khai thác 481,1 ha
rừng trồng, đạt 114,4% kế hoạch;
trồng rừng 396 ha, đạt 100% kế
hoạch; gieo tạo 60 vạn cây giống lâm
nghiệp, đạt 100% kế hoạch...

Kết thúc năm, Công ty đạt doanh
thu 37,2 tỷ đồng, đạt 117,91%  kế
hoạch; lợi nhuận là 4,94 tỷ đồng, đạt
108,3% kế hoạch; đóng góp ngân
sách 3,066 tỷ đồng, đạt 136,27% kế
hoạch. hiện đơn vị đang giải quyết
việc làm cho 66 cán bộ nhân viên
(CBNV) với mức lương trung bình
7,2 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, Công ty không để xảy ra
cháy rừng, sâu bệnh hại; tình hình
xâm lấn đất rừng từng bước được khắc phục và giải
quyết. Chất lượng rừng hàng năm luôn được đánh giá
tốt, 100% diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ fSC.
Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục đánh giá, duy trì chứng chỉ
fSC cho giai đoạn 2020 - 2025.

Bám sát lộ trình cổ phần hóa
Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày

17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát
triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Triệu hải đã hoàn thành
việc trình uBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn và

thống nhất nhà thầu tư vấn cổ phần
hóa (CPh). 

Phó Giám đốc Công ty Nguyễn
Duy hinh cho biết, năm 2020 đánh
dấu thời kỳ phát triển mới của Công
ty Lâm nghiệp Triệu hải, đó là tiến
hành chuyển đổi mô hình từ sở hữu
100% vốn nhà nước sang cổ phần.
Doanh nghiệp sẽ hoạt động theo cơ
chế mới năng động và có sự giám
sát chặt chẽ của các cổ đông, trong
đó có người lao động.

Đến thời điểm hiện tại, việc
CPh đang đi đúng lộ trình. Lãnh
đạo Công ty đã tiến hành tuyên
truyền chủ trương CPh đến toàn
thể CBNV và nhận được sự thống
nhất cao. Đơn vị đã hoàn thành
khâu cắm mốc ranh giới và lập
phương án sử dụng đất chi tiết
(đang trình uBND tỉnh phê duyệt).
Theo đó, sau CPh, tổng diện tích
đất lâm nghiệp Công ty được giao
quản lý là 4.126,26 ha. Đồng thời,
bàn giao lại đất rừng trồng cho địa
phương quản lý là 856,9 ha, tương
ứng 16,35% diện tích quản lý trước
đây (đạt tỷ lệ theo quy định là 15 -
20% nếu người dân có nhu cầu).
Ngoài ra dự kiến bàn giao thêm 110
ha cho thị xã Quảng Trị, tỷ lệ này sẽ
là 18,45%.

Bên cạnh đó, để việc CPh phát
huy hiệu quả, ông hinh kiến nghị
các cấp chính quyền, ngành liên
quan của tỉnh sớm giải quyết dứt
điểm tình trạng xâm lấn đất của

Công ty được giao quản lý, tạo điều kiện ổn định sản
xuất. Mặt khác, đề nghị uBND tỉnh, Ban chỉ đạo CPh
doanh nghiệp cần chốt số liệu đất giao về cho địa
phương, tránh trường hợp địa phương tiếp tục đề nghị
giao đất khiến tiến độ CPh bị chậm, nhất là tiến độ phê
duyệt phương án sử dụng đất.

“CPh doanh nghiệp vừa là cơ hội, động lực để phát
triển nhưng cũng đặt ra thách thức lớn. Nền kinh tế thị
trường cùng với tiến trình hội nhập toàn diện đòi hỏi
Công ty cần phải đổi mới tư duy quản trị, điều hành phù
hợp. Mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn, song tập thể CBNV
Công ty luôn tin tưởng sẽ hoàn thành theo tiến độ đề ra”,
ông Nguyễn Duy hinh khẳng định.n
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công ty lâm nghiệp triệu hải

Sẵn sàng cổ phần hóa

Công ty TNhh MTV Lâm
nghiệp Triệu hải hoạt động
trong lĩnh vực trồng rừng,

chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi
xúc tiến tái sinh phát triển vốn

rừng; gieo tạo, sản xuất và
kinh doanh các loại cây giống
lâm nghiệp... Công ty luôn đạt

kết quả tốt trong sản xuất,
kinh doanh, giải quyết việc
làm, góp phần phát triển

kinh tế - xã hội địa phương.

Tùng nguyễn






