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Biến nguy cơ thành thời cơ trong đại dịch
covid-19

Trong cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân mới
đây nhằm huy động hiến kế sáng tạo, chủ động và đóng góp cho
kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh
đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam sẽ có chương trình tổng thể
hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện nhưng sự hỗ trợ phải
có chọn lọc, không cào bằng, không dàn đều. 

Các tập đoàn đều thể hiện đồng tình, ủng hộ, nỗ lực thực
hiện mục tiêu kép mà Thủ tướng đề ra: Vừa chống dịch tốt, vừa
phát triển sản xuất kinh doanh. “Chúng tôi thấy niềm tin ở
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chắc chắn lãnh đạo vượt qua
khó khăn này”, là ý kiến chung của nhiều doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu
đãi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như các giải pháp miễn, giảm,
giãn nộp thuế, phí, thúc đẩy các phương thức thanh toán không
dùng tiền mặt, cơ cấu lại các khoản nợ… 

Chia sẻ với khó khăn của các doanh nghiệp, Thủ tướng
hoan nghênh, đánh giá cao sự kiên cường vươn lên của các
tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước, kể cả doanh nghiệp
nhỏ và vừa, “gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã cố
gắng duy trì và phát triển”.

Bày tỏ trân trọng các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ
tướng khẳng định, sẽ tiếp thu tối đa để làm sao có chính
sách tốt hơn, phù hợp hơn với tinh thần tạo mọi điều kiện,
tháo gỡ khó khăn mà doanh nghiệp vấp phải.

Winning advantages amid Covid-19
outbreak

In a recent meeting with private economic groups to
seek creative, active and constructive initiatives and
contributions of the private sector for national development
amid COVID-19 pandemic fallout across the globe, Prime
Minister Nguyen Xuan Phuc stressed that Vietnam will
have a comprehensive business support program, but noted
that the support must be selective.

Attending corporations all expressed their consent,
support and effort to realize the double goals set by the
Prime Minister: Fighting against epidemics well and
developing business well. “We are confident that the
Government and the Prime Minister will certainly lead us
to overcome this tough time,” many business groups said.

They proposed the Government introduce preference
and support policies to help them deal with difficulties like
tax and fee exemption and reduction, non-cash payment
promotion and debt restructuring.

Sharing sympathy with enterprises, the Prime Minister
welcomed and appreciated the resilience of local
companies, including small and medium-sized enterprises
although they are facing numerous difficulties and
obstacles. They are working hard to maintain and develop
their business.

Expressing his appreciation for their opinions, the
Prime Minister affirmed that he will grasp their opinions to
have better and more suitable policies to provide favorable
conditions for them to deal with emerging hardships.

Hội nghị Bộ trưởng kinh tế asean hẹp
lần thứ 26

Tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26
(AEM hẹp) diễn ra mới đây tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh cho biết ASEAN sẽ hướng tới gia tăng
gấp đôi thương mại nội khối trong năm 2025.

Tại đây, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã thông qua 12 đề
xuất sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong
Năm Chủ tịch ASEAN 2020. 

Theo đó, các sáng kiến tập trung vào lĩnh vực thương mại
điện tử, thương mại hàng hóa, năng lượng, công nghệ thông
tin, nông nghiệp, phát triển bền vững. 

Các sáng kiến được xây dựng theo 3 định hướng: thúc đẩy
liên kết khu vực và nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối
tác vì hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao năng lực
thích ứng và hiệu quả hoạt động ASEAN. 

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - Phó
Chủ tịch Ủy ban quốc gia ASEAN 2020, việc thông qua các
sáng kiến giúp khẳng định vai trò của ASEAN hướng tới
củng cố khối đoàn kết khu vực, tăng cường sức mạnh nội
khối, nâng cao vai trò của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng nhất trí thông qua 6
khuyến nghị của Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập
kinh tế ASEAN lần thứ 37. Trong đó, các bộ trưởng nhất trí chỉ
đạo các nhóm công tác chuyên ngành đóng góp tích cực vào quá
trình rà soát kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế
ASEAN 2025, thông qua mục tiêu ký kết Hiệp định đối tác kinh
tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020.

26th aSEaN Economic Ministers retreat 
At the 26th ASEAN Economic Ministers (AEM)

Retreat recently held in Da Nang City, Vietnamese
Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh said
ASEAN will aim to double intra-regional trade in 2025.

At the meeting, ASEAN economic ministers approved
12 initiatives and priorities for economic cooperation of
Vietnam in its ASEAN Chairmanship in 2020.

Initiatives included e-commerce, commodity
commerce, energy, information technology, agriculture
and sustainable development.

Initiatives were built with three approaches: Promoting
regional and intra-ASEAN connectivity, strengthening
partnerships for peace and sustainable development, and
enhancing response and effective operations of ASEAN.

According to Minister Tuan, Vice Chairman of
National Committee for ASEAN 2020, the adoption of
initiatives helps affirm the role of ASEAN towards
strengthening regional solidarity, consolidating intra-
regional strength, and enhancing the role of the ASEAN
Economic Community.

ASEAN economic ministers also agreed to adopt six
recommendations of the 37th High-level Task Force on
ASEAN Economic Integration. They agreed to direct
specialized working groups to review the master plan for
building the ASEAN Economic Community Blueprint
2025 and consented the passage of the Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in 2020.

D.a



Đây là một trong những kết quả
mới nhất từ Khảo sát Thế hệ
kế nghiệp toàn cầu của PwC –
Tâm điểm Việt Nam, được ra
mắt lần đầu tiên, mang đến

tiếng nói chung của các lãnh đạo tương lai
của doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam

Kết quả khảo sát cho thấy gần một nửa
Thế hệ kế nghiệp Việt Nam đang đóng góp
tích cực vào các doanh nghiệp gia đình, tỉ lệ
này thấp hơn nhiều so với mức độ tham gia
ghi nhận được trong khu vực Châu Á Thái
Bình Dương (73%) và trên thế giới (70%).
Tuy nhiên xét ở góc độ tích cực thì đây là con
số đáng khích lệ - khi đại đa số Nextgen được
khảo sát tại Việt Nam ở độ tuổi trung bình từ
21-34, cùng với đó là tới 27% có kế hoạch
tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp gia
đình trong vòng 5 năm tới, con số này cao
gấp đôi tỉ lệ chung 13% của Châu Á Thái
Bình Dương và trên toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc tham gia ngày
một sâu hơn vào hoạt động doanh nghiệp,
Nextgen Việt Nam mang nhiều tham vọng
được nắm giữ vị trí dẫn đầu để mang đến
những thay đổi trong doanh nghiệp trong 5
năm tới. Hiện 16% Nextgen tham gia khảo
sát đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành
doanh nghiệp, con số này dự kiến sẽ tăng
hơn gấp đôi vào năm 2025 ở mức 38%.

Những tham vọng kể trên cũng tương

quan với việc có tới 60% Nextgen Việt Nam
tự tin rằng họ có năng lực để đóng góp giá
trị trong việc chuyên nghiệp hóa và hiện đại
hóa phương pháp quản lý cho doanh
nghiệp. Điều này được coi là ưu tiên kinh
doanh hàng đầu đối với doanh nghiệp ở
thời điểm hiện tại bên cạnh nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực để doanh nghiệp có
thể thích ứng với môi trường kinh doanh
trong tương lai. Có thể thấy rằng, là thế hệ
của thời đai công nghệ, lãnh đạo tương lai
của các doanh nghiệp gia đình Việt Nam có
nhận thức rõ rệt về vai trò của công nghệ
đối với doanh nghiệp cũng như những lợi
thế về công nghệ số của họ.

Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành
cùng các doanh nghiệp gia đình tại Việt
Nam, ông Hoàng Hùng, Lãnh đạo khối
Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp gia
đình của PwC Việt Nam chia sẻ: “Chuyển
giao thế hệ luôn là vấn đề sống còn đối với
các doanh nghiệp gia đình. Việc lắng nghe
và ghi nhận về những yếu tố gây trở ngại
hay khuyến khích thế hệ lãnh đạo kế tiếp là
rất quan trọng cho kế hoạch chuyển giao
trong tương lai. Thế hệ kế nghiệp tại Việt
Nam muốn trau dồi bản thân để có thể dẫn
dắt doanh nghiệp trước bối cảnh tương lại
sẽ có nhiều phức tạp. Họ có chung mối
quan tâm lớn tới việc phát triển kinh
nghiệm và kiến thức chuyên môn, và trông
cậy được thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tin
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Thế hệ kế nghiệp ViệT nam

Tham vọng phát triển lớn, 
cơ hội lãnh đạo chưa tương xứng

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Giàu tham vọng và
khát khao được

lãnh đạo, thế hệ kế
nghiệp các doanh

nghiệp gia đình
Việt Nam (Nextgen
Việt Nam) có niềm

tin để dẫn dắt
doanh nghiệp phát

triển trong bối cảnh
tương lai nhiều biến
động, nhưng chỉ khi

có sự tin tưởng và
trao quyền từ thế hệ

đương nhiệm. 

duy anh



T
his is one of the latest
findings from PwC’s Global
NextGen Survey 2019 –
Vietnam in focus, launching
the first time to deliver the

voices of future leaders of family
businesses in Vietnam.

The survey results reveal that
nearly half of Vietnam NextGens
(44%) already play an active part in
their family business; this is much
lower than the level of engagement
recorded across Asia Pacific (73%)
and globally (70%). On a positive note
this is an encouraging number given
that the great majority of NextGens in
Vietnam are between 21 and 34 years
old, and a further 27% plan to be
involved in their family business in
the next five years - twice the global
and regional ratios of 13%.

Looking ahead to deeper engagement, NextGens also
hold high ambitions to lead change in their company in the
next five years. While today 16% of Vietnam NextGens are
executive directors, the number is likely to more than
double by 2025 to 38%.

Such ambitions are supported by the fact that 60% of
NextGens in Vietnam have confidence in their capabilities to
add the most value in professionalising and modernising
management practices in their business. This is also their
immediate top business priority for getting their enterprise fit
for the future, alongside upskilling staff. It is apparent that as
digital natives, future leaders of Vietnamese family businesses
are very conscious about the role of technology and their own
digital advantages.

With experience of many years working with family
businesses in Viet Nam, Hoang Hung, Entrepreneurial and

Private business Leader from PwC
Vietnam states: “Succession can always
be a make or break for any family
business. To plan ahead, it is important
to take into account the hindering and
fostering factors from the perspectives of
the leaders next in line. NextGens in
Vietnam are anxious to prepare
themselves for leadership in a more
complex future. They share a great
concern to develop experience and
expertise and are looking to the
incumbent generation to enable their full
potential with trust and support.”

While it is positive news that
NextGens in Vietnam are ambitious and
committed, their current prospects are
still narrow with only around a third of
them being given the opportunity to lead
(compared with 52% of regional

counterparts), similar to the number of NextGens who can be
heard and sought out as a sounding board for new ideas.

Vietnam NextGens perceive top two major constraints
holding them back from making their desired impacts:
lack of experience (41%) and the current governance in
their own family business (33%). 

These constraints are stronger among NextGens in
Vietnam than in rest of the region and the world. This
also corresponds with their lesser extent of opportunities
to lead, mentioned above.

Peter Englisch, PwC Global Family Business Leader
comments, ‘NextGens are a diverse group in terms of
their needs and ambitions. They require an approach that
is built around understanding their needs and ambitions,
and this survey provides an important guide to the next
steps they should take.’n
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VieTnam nexTgen

Great Ambitions for Growth,
Unmatched Opportunities to Lead 

Highly ambitious and
eager to take the lead,
the next generation of
family businesses in

Vietnam see themselves
driving their company
forward in a disruptive

future, but only with
greater trust and

empowerment from the
current generation. 

duy anh

tưởng và trao quyền để có thể phát huy tối đa tiềm năng của
bản thân.”

Bên cạnh những ghi nhận tích cực về Nextgen Việt Nam:
họ có tham vọng và muốn cống hiến, thì trên thực tế chưa có
nhiều lối đi để thế hệ này phát triển khi chỉ có một phần ba
trong số họ được trao cơ hôi để lãnh đạo (so với chỉ số 52%
trong khu vực), và một tỉ lệ tương tự các Nextgen được lắng
nghe với vai trò tham vấn.

Thế hệ kế nghiệp Việt Nam nhìn nhận hai rào cản lớn
nhất đối với họ trong việc tạo ra tác động mong muốn cho
doanh nghiệp là cấp độ kinh nghiệm của bản thân (41%) và
phương thức quản trị công ty hiện tại (33%).

Có thể thấy tác động của những rào cản này đặc biệt rõ rệt
hơn đối với Nextgen Việt Nam so với trong khu vực và trên
thế giới. Điều này cũng phù hợp với tỉ lệ được trao cơ hội để
lãnh đạo còn thấp được đề cập ở trên.

Ông Peter Englisch, Lãnh đạo Doanh nghiệp Gia đình
Toàn cầu của PwC nhận xét, “Thế hệ kế nghiệp rất đa dạng và
mang trong mình những nhu cầu cũng như nguyện vọng khác
nhau. Để tiếp cận, họ cần có phương pháp phù hợp xây dựng
trên nền tảng của chính những nhu cầu và mong muốn đó.
Kết quả khảo sát lần này sẽ mang đến định hướng quan trọng
giúp thế hệ kế nghiệp xác định những bước tiến sự nghiệp
trong tương lai.’n
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Ông có thể điểm lại những thành tựu
Kt-XH nổi bật của tỉnh Sóc trăng trong
năm 2019?

Năm 2019, tỉnh thực hiện đạt và vượt
20/20 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó có 12 chỉ
tiêu vượt); tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt
7,3% - cao nhất kể từ năm 2015. Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình
quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, vượt
4 triệu đồng so với Nghị quyết (NQ). 

Sản xuất nông nghiệp năm 2019 tiếp tục
tăng trưởng tích cực. Tổng sản lượng lúa đạt
2,17 triệu tấn, vượt 8,6% chỉ tiêu NQ, tăng
1,9% so cùng kỳ (SCK); gạo ST25 đạt Giải
gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Tổng sản
lượng thủy sản đạt 281.352 tấn, vượt 0,55%
chỉ tiêu NQ, tăng 9,15% SCK.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019
(giá so sánh năm 2010) là 33.500 tỷ đồng, đạt
100% chỉ tiêu, tăng 10,74% SCK. Tăng
trưởng nhiều nhất là các mặt hàng chủ lực
của tỉnh như tôm đông lạnh khoảng 93.000
tấn (tăng 0,29%); gạo xay xát khoảng 900.000
tấn (tăng 2,55%); sản phẩm may mặc 6,3
triệu sản phẩm (tăng 15,11%). 

Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển
tốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng xã hội là 80.900 tỷ đồng, vượt
1,13% chỉ tiêu, tăng 12,63% SCK. Tổng giá trị
xuất khẩu hàng hóa là 830 triệu USD, vượt
1,22% chỉ tiêu, tăng 8,36%. Về du lịch, toàn
tỉnh đón hơn 2,4 triệu lượt khách, tăng trên
27% SCK; tổng doanh thu từ du lịch 1.020 tỷ
đồng, vượt 13% kế hoạch, tăng 34%. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất
lượng dạy và học được nâng lên; công tác
khám chữa bệnh cho người dân ngày càng tốt
hơn; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh
xã hội; đời sống của người dân dần được cải
thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,4% (năm
2018) xuống còn 4,91% (năm 2019), tương
đương số hộ nghèo giảm trong năm 2019 là
11.264 hộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội tiếp tục được giữ vững.

tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc trăng đã chủ
động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát
triển Kt - XH năm 2019 như thế nào? 

Ngay từ đầu năm 2019, thực hiện các mục

tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề
ra, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình
hành động số 01/Ctr-UBND ngày 18/1/2019
với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Trong đó, tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa
phương triển khai thực hiện Kế hoạch số
45/KH-UBND ngày 19/3/2019 tiếp tục cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh luôn
kiên định mục tiêu đề ra, thường xuyên rà soát,
kịp thời đưa ra định hướng, giải pháp tạo động
lực phát triển mọi lĩnh vực KT - XH của tỉnh.
UBND cấp huyện luôn chủ động trong thu hút
đầu tư, xác định ngành, lĩnh vực trọng tâm để
tập trung, không ngừng đẩy mạnh tăng trưởng.
Các sở ngành chức năng kịp thời nhận diện,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy mạnh
mẽ tiềm năng, thế mạnh theo ngành, lĩnh vực
quản lý, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu
quả được triển khai thực hiện trong năm 2019.

Từ đó tiến độ triển khai thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH được
kiểm soát tốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ
tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá PCI
năm 2018, chỉ số "Tính năng động của chính
quyền tỉnh" của Sóc Trăng xếp hạng thứ 2/63
tỉnh, thành. Cộng đồng doanh nghiệp (DN)
đánh giá cao vai trò của UBND tỉnh trong
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để phát
triển kinh tế tư nhân; các vướng mắc, khó
khăn của DN được tháo gỡ kịp thời.

trong năm qua, tỉnh đẩy mạnh thực
hiện cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu
quả ra sao? Để cải thiện Chỉ số PCi trong
thời gian tới, tỉnh Sóc trăng đề ra những
giải pháp nào? 

Đẩy mạnh CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá
chiến lược phát triển KT - XH được Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xác định trong
nhiệm kỳ 2015-2020. Để triển khai thực hiện,
hàng năm UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch
CCHC, trong đó chú trọng các giải pháp, mô
hình, sáng kiến mang lại hiệu quả, chất lượng
tốt hơn trong hoạt động công vụ. Kết quả, công
tác CCHC của tỉnh những năm qua chuyển
biến tích cực, Chỉ số đo lường sự hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các

Sóc Trăng

Tăng trưởng kinh tế theo hướng 
chất lượng, bền vững, hiệu quả
Hòa cùng thành tựu
chung của cả nước,

năm 2019, Sóc Trăng
đã ghi dấu ấn ngoạn
mục khi hoàn thành

tốt các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội (KT
– XH) đề ra. Thành

công này sẽ là tiền
đề, động lực để tỉnh

tiếp tục vươn tới
những thành tựu

mới trong năm 2020.
Phóng viên Vietnam

Business Forum đã
có cuộc phỏng vấn

ông lâm Hoàng
Nghiệp - Phó Chủ

tịch UBND tỉnh Sóc
Trăng. Công luận

thực hiện.
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cơ quan hành chính nhà nước hàng năm đều đạt trên 80%. Chỉ
số CCHC của tỉnh được cải thiện, năm 2018, chỉ số CCHC của
Sóc Trăng xếp hạng 24/63 tỉnh, thành (tăng 22 bậc so với năm
2017, 25 bậc so với năm 2016, 3 bậc so với năm 2015). 

Về cải thiện Chỉ số PCI, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số
08/KH-UBND ngày 10/01/2019 đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu:
tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách
nhiệm trong thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số PCI; đẩy
mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao
chất lượng đội ngũ thực thi công vụ; tăng cường hỗ trợ DN.
Trong đó phân công nhiệm vụ các sở, ban ngành và địa phương
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. 

Năm 2020, UBND tỉnh triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh
giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng giai
đoạn 2020 - 2021 với mục tiêu xây dựng công cụ giám sát và
chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành và
địa phương, tạo động lực nâng cao chất lượng giải quyết
TTHC liên quan đến nhà đầu tư, DN; tạo môi trường thuận
lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. 

thời gian gần đây, tiềm năng phát triển điện gió của Sóc
trăng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Ông có thể cho biết lãnh đạo tỉnh xem xét lựa chọn nhà đầu
tư dựa trên những tiêu chí nào ? 

Sóc Trăng thuộc Đồng bằng sông Cửu Long - là 1 trong 28
tỉnh trên cả nước có đường bờ biển (dài 72 km). Những năm
qua, tỉnh tập trung thu hút đầu tư, phát triển những ngành

nghề, lĩnh vực phù hợp tình hình KT - XH, đặc
điểm tự nhiên, dân cư để phát huy tối đa
những lợi thế, tiềm năng sẵn có; điển hình như
phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao,
công nghiệp chế biến, một số lĩnh vực kinh tế
biển (như cảng biển, logistics, năng lượng tái
tạo), thương mại - dịch vụ và du lịch. 

Riêng trong lĩnh vực điện gió, kể từ sau
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 đã có rất
nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu
thực hiện các dự án điện gió. Để bảo đảm
minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư có năng
lực, kinh nghiệm trong thực hiện dự án điện
gió, tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án theo Quyết định số
1270/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 chủ yếu trên

các tiêu chí chính như: năng lực tài chính, năng lực kinh
nghiệm, tiến độ triển khai; dự án có diện tích sử dụng đất ít
nhất trên một đơn vị công suất phát điện, sử dụng công nghệ
tiên tiến, thân thiện môi trường; nhà đầu tư có phương án sử
dụng phần đất giữa các tuabin gió để phát huy hiệu quả sử
dụng đất; nhà đầu tư đã tiếp cận, khảo sát vị trí theo Quy hoạch
của tỉnh và có thời gian nghiên cứu lập hồ sơ dự án; một số tiêu
chí khác có liên quan đến công tác an sinh xã hội.... 

Đến nay tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 9
dự án điện gió vị trí số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 19 và 20 với tổng
công suất 262,4 MW, tổng vốn đầu tư 11.334 tỷ đồng. Hiện
dự án số 1 đang triển khai, đã khởi công dự án số 5, 3 và 6;
các dự án còn lại sẽ khởi công trong quý II/2020. 

Đến cuối 2020, dự kiến sẽ có 3 dự án đi vào vận hành,
gồm dự án số 1, 3 và 5. Ngoài ra, tỉnh đang trình bổ sung quy
hoạch điện lực cho 19 dự án điện gió với công suất 1.709
MW. Định hướng trong giai đoạn tiếp theo tỉnh sẽ tiếp tục
đánh giá tiềm năng ngoài khơi của vùng biển Sóc Trăng đã đề
xuất đưa vào quy hoạch điện VIII để tiếp tục kêu gọi đầu tư
nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh; đảm bảo
nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh
của người dân, DN trong khu vực và cả nước.

Bước sang năm mới 2020, trong rất nhiều mục tiêu,
nhiệm vụ đặt ra, tỉnh Sóc trăng sẽ dồn sức thực hiện tốt
những công việc trọng tâm nào, thưa ông ? 

Năm 2020, Sóc Trăng đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo
hướng chú trọng chất lượng, bền vững, hiệu quả, nâng cao năng
suất lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt trên 7,5%. 

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu
đột phá chiến lược gồm: đẩy mạnh CCHC, phát triển nguồn
nhân lực và tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH.
Tập trung các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên
7,5% (khu vực I tăng trưởng từ 4-5%, khu vực II tăng từ 17,85%
trở lên, khu vực III tăng trưởng từ 7,2% trở lên).

Tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; đẩy
nhanh tiến độ xử lý các thủ tục có liên quan, sớm triển khai
các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, nhất là các dự án quan
trọng, có tác động tích cực đến phát triển KT - XH của tỉnh.
Triển khai các hoạt động hỗ trợ DN, giúp DN kết nối cung
cầu, tiếp cận, mở rộng thị trường; đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án phát triển DN
nhỏ và vừa, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

trân trọng cảm ơn ông!



Can you briefly introduce
remarkable socioeconomic
achievements of Soc trang province
in 2019?

In 2019, the province achieved and
exceeded all 20 major targets (including
12 exceeded targets), featuring
economic growth of 7.3% - the highest
since 2015. The economic structure
shifted towards the right direction. The
Gross Regional Domestic Product
(GRDP) per capita reached VND46
million, VND4 million higher than the
target set in the Resolution of the
province.

Agricultural production continued
to grow in 2019. Rice output totaled
2.17 million tons, 8.6% more than the
target of the Resolution and 1.9% higher
than in 2018. ST25 rice variety won the
World Best Rice Award in 2019. Total
seafood output reached 281,352 tons,
exceeding the target by 0.55% and rising
9.15% from a year ago.

The industrial production value in
2019 (based on base price in 2010)
amounted at VND33,500 billion as
planned, 10.74% higher than a year
earlier. Strongest growth drives

included frozen shrimp with 93,000
tons (up 0.29%), milled rice with
900,000 tons (up 2.55%); and apparel
with 6.3 million items (up 15.11%).

Trade and services grew well. Total
retail sales of consumer goods and
services valued VND80,900 billion,
1.13% higher than the target and
12.63% higher than 2018. The total
export value of goods was US$ 830
million, 1.22% higher than the target
and 8.36% higher than a year-ago
period. Regarding tourism, the province
welcomed more than 2.4 million
visitors, an increase of over 27% from
2018. The total tourism revenue was
VND1,020 billion, 13% higher than the
plan and 34% higher than a year earlier.

Culture and society made much
progress. Educational quality was
raised. Medical examination and
treatment for people got better. Social
security policies were timely
implemented. People's livelihoods were
gradually improved. Poverty rate
decreased from 8.4% (in 2018) to 4.91%
(in 2019), or the number of poor
households reduced to 11,264
households in 2019. Political security
and social order and safety continued to
be maintained.

How actively and flexibly did the
Provincial Party Committee and the
Provincial People’s Committee of Soc
trang lead and direct socioeconomic
development in 2019?

Right from the beginning of 2019, to
realize the goals and tasks set by the
Provincial Party Committee and the
Provincial People's Council, the
Provincial People's Committee issued
Action Program 01/Ctr-UBND dated
january 18, 2019 with eight groups of
major tasks and solutions. In particular,
it focused on directing departments and
localities to implement Plan 45/KH-
UBND dated March 19, 2019, to further
improve the business environment and
enhance provincial competitiveness.
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joining the country’s great
overall achievements, in 2019,
Soc Trang made a spectacular
impression with its fulfilment

of all socioeconomic
development targets and tasks.
This success will be a premise

and motivation for the
province to reach new

achievements in 2020. Vietnam
Business Forum Magazine’s

reporter has an interview with
Mr. lam Hoang Nghiep, Vice

Chairman of the Soc Trang
Provincial People’s Committee.

Cong luan reports.



In direction and administration, the Provincial People’s
Committee was always consistent with its goals, regularly
reviewed and promptly gave directions and solutions to create
development motivations for all socioeconomic fields in the
province. District People's Committees were always active to
attract investment funds, identify key industries and areas to
focus on, and continuously promote growth. Competent
agencies timely identified and removed difficulties and obstacles
and brought into full play local potential and strengths by their
branch of administration. A lot of new models and effective ways
were implemented in 2019.

Thus, the progress of implementing socioeconomic
development objectives and tasks were well managed, fulfilled
and even exceeded the initial targets. According to its PCI
rankings in 2018, Soc Trang province’s governmental response
index ranked second among 63 provinces and cities. The
business community highly appreciated the role of the Provincial
People’s Committee in creating a favorable business
environment for developing the private economy. All problems
and difficulties against enterprises were promptly removed.

in the past year, how effectively did the province step up
public administration reform? to raise the Provincial
Competitiveness index (PCi) in the coming time, what
measures will Soc trang adopt?

Accelerating public administration reform is one of three
groundbreaking stages of socioeconomic development strategy
defined by the Soc Trang Provincial Party Committee in the
2015-2020 term. To do this, every year, the Provincial People’s
Committee issues PAR plans in which it focuses on solutions,
models and initiatives that produce better efficiency and quality
to public services. As a result, the province’s administrative
reform changed positively. The index of public satisfaction with
state administrative agencies reached over 80% annually. The
province’s Public Administration Reform Index (PAR Index)
improved. In 2018, its PAR Index ranked 24th out of 63
provinces and cities, 22 places higher than in 2017, 25 places
higher than in 2016 and three places higher than in 2015.

With respect to PCI improvement, the province issued Plan
08/KH-UBND dated january 10, 2019 to establish four main
groups of solutions: Enhancing communication, raising
awareness and responsibility in practice to lift up the PCI
Index; accelerating public administration reform and
improving the investment and business environment;
improving the quality of officers on duty; and strengthening
support for businesses. Particularly, the province assigned tasks
to departments, agencies and localities to act on specific
solutions and tasks.

In 2020, the Provincial People’s Committee will carry out
the Department and District Competitiveness Index (DDCI) to
gauge the performance of provincial agencies and district
authorities in the 2020-2021 period. It expects this tool will
help improve administration, create motivation to raise the
quality of related administrative procedures for investors and
enterprises, and form a favorable environment for investment,
production and business activities.

recently, wind-power potential in Soc trang has
interested many investors. Can you tell us criteria for
selecting investors in this industry?

Soc Trang province is located in the Mekong Delta, one of 28

coastal provinces in Vietnam, with a 72-km coastline. In recent
years, the province has focused on drawing investment funds,
developing industries and fields suitable to local socioeconomic
situations, natural characteristics and population to utilize
available advantages and potential. For example, the province
has developed high-tech agricultural economy, processing
industry, marine economic sectors (e.g. seaport, logistics and
renewable energy), trade, service and tourism.

Particularly in the wind power industry, after the 2018
Investment Promotion Conference, many investors have come
to study and research wind power projects. To ensure
transparency in selecting qualified and experienced investors for
wind power projects, the province introduced a set of investor
selection criteria to execute projects under Decision 1270/QD-
UBND dated May 30, 2018, mainly covering such criteria as
financial capacity, experience and progress: Projects use least
land for a unit of power generation capacity and use advanced
environment-friendly technology; investors have the best plans
to use turbine farms; investors approach and survey locations for
the province’s planning and have project documents. The
decision also has some social security criteria.

So far, the province granted investment licenses to nine wind
power projects with a combined capacity of 262.4 MW at
Positions No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 19 and 20. These projects have a
total investment capital of VND11,334 billion. Currently, Project
No. 1 is underway. Projects No. 5, 3 and 6 were also kicked off.
Other projects will be commenced in the second quarter of 2020.

By the end of 2020, three projects are expected to come into
operation, including projects No. 1, 3 and 5. In addition, the
province is submitting additional power planning for 19 wind
power projects with a total turbine capacity of 1,709 MW. In the
next phase, the province will continue to evaluate the offshore
potential of Soc Trang sea waters to propose adding its power
projects to the Power Planning VIII to draw investment capital
to utilize local potential and advantages; ensure energy sources
for daily life and production activities of people and enterprises
in the region and the whole country.

What objectives and tasks will Soc trang province focus
in 2020?

In 2020, Soc Trang is determined to ensure quality,
sustainable and effective economic growth, improve labor
productivity, and achieve economic growth of over 7.5%.

To accomplish these goals, the province will concentrate on
fulfilling three strategic breakthrough stages: Strengthening
public administration reform, developing human resources, and
increasing investment in socioeconomic infrastructure system.
Soc Trang will center on solutions to obtain the economic
growth target of over 7.5%.

The province will continue to execute solutions for a better
investment and business environment, improve the quality of
investment attraction, speed up the settlement of related
procedures to enable investors to launch their projects soon,
particularly important projects with positive impacts on local
socioeconomic development. Soc Trang will introduce business
support, help enterprises to connect supply and demand, access
and expand markets; and accelerate the progress of carrying out
activities under the Small and Medium Enterprise Development
Project, so as to achieve its targets.

thank you very much!
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Ông có thể chia sẻ cụ thể
hơn về những điểm sáng trong
thu hút đầu tư vào Sóc trăng? 

Thời gian qua Tỉnh ủy, UBND
tỉnh Sóc Trăng đã tập trung chỉ
đạo công tác xúc tiến đầu tư theo
hướng chủ động tiếp cận các nhà
đầu tư và tăng cường hỗ trợ đầu
tư thông qua việc tư vấn, cung
cấp thông tin, thường xuyên đối
thoại để hỗ trợ doanh nghiệp
(DN), nhà đầu tư tháo gỡ khó
khăn. Đặc biệt, năm 2018 tỉnh đã
tổ chức thành công Hội nghị Xúc
tiến đầu tư và Phát động khởi
nghiệp, vận động được 47 dự án
với tổng vốn đầu tư 122.880 tỷ
đồng, trong đó cấp quyết định
chủ trương đầu tư 22.646 tỷ đồng
và trao văn bản cam kết đầu tư
100.234 tỷ đồng. Tại Hội nghị,
UBND tỉnh trao quyết định chủ
trương đầu tư, giấy chứng nhận
đầu tư (CNĐT), văn bản cam kết
đầu tư cho 25 dự án với tổng mức
vốn đầu tư khoảng 40.315 tỷ đồng. 

Sau thành công của Hội nghị, các ngành các cấp trong
tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động
và phối hợp hơn trong thực hiện vận động đầu tư. Đã có
nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu và
quyết định đầu tư tại tỉnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Kết quả từ sau Hội nghị đến nay, tỉnh đã cấp Quyết định
chủ trương đầu tư, Giấy CNĐT và chấp thuận chủ trương
cho 57 dự án với tổng vốn đầu tư 61.811 tỷ đồng.

Riêng năm 2019, tỉnh Sóc
Trăng đã cấp quyết định đầu tư
cho 17 dự án với tổng vốn đăng
ký 6.925 tỷ đồng, trong đó có
nhiều dự án lớn, điển hình có 5
dự án điện gió, 1 dự án đầu tư kết
cấu hạ tầng cụm công nghiệp, 1
dự án bệnh viện, 1 dự án tàu cao
tốc, 1 dự án nuôi tôm sạch công
nghệ cao xuất khẩu. 

Để đáp ứng yêu cầu “đất
sạch” cho nhà đầu tư triển khai
dự án thì công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng (gPMB)
giữ vai trò vô cùng quan trọng.
vậy tại tỉnh Sóc trăng, công tác
này được thực hiện như thế nào?

Tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan
tâm đến công tác bồi thường,
GPMB nhằm đáp ứng tốt nhất
nhu cầu giao hoặc thuê đất triển
khai các dự án đầu tư của DN,
nhà đầu tư. Cụ thể, chúng tôi đã
xây dựng trang thông tin điện tử

về đất đai với mục đích giúp nhà đầu tư, DN và công dân
tiếp cận các thông tin liên quan đến đất đai trên địa bàn
tỉnh một cách kịp thời, nhanh chóng; qua đó nâng cao
tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao
Chỉ số PCI.

Tỉnh cũng đã lập quy hoạch phân khu đô thị, quy
hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-
2020 của các huyện, thị xã, thành phố, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt thực hiện và công bố công khai, đầy đủ

thông tin quy hoạch trên trang
thông tin điện tử, tích cực
hướng dẫn các DN nghiên cứu
lập dự án đầu tư sản xuất, kinh
doanh có kế hoạch tiếp cận việc
sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ
cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất
cho các tổ chức, trong đó đặc
biệt giảm các chi phí về thủ tục
hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận,
coi đây là biện pháp quan trọng
để giảm bớt khó khăn cho DN.
Rà soát, hoàn thiện và công bố
rộng rãi quy hoạch sử dụng đất
của tỉnh theo hướng sử dụng

Gìn giữ và làm đẹp 
thêm hình ảnh Sóc Trăng

Với quyết tâm của cả hệ thống
chính trị tỉnh nhà biến tiềm

năng thành lợi ích kinh tế thực
sự, đến nay thu hút đầu tư vào
Sóc Trăng đã đạt được những

kết quả đáng ghi nhận, đưa "xứ
sở chùa vàng của Việt Nam”
trở thành điểm đến cởi mở,

thân thiện và có sức hút mạnh
mẽ với các nhà đầu tư trong

cũng như ngoài nước. Sau đây
là nội dung trao đổi của phóng
viên Vietnam Business Forum
với ông võ Chí Công - Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh. Duy anh thực hiện.
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hiệu quả nguồn đất
đai; đảm bảo liên kết
với quy hoạch tổng thể
phát triển KT - XH của
tỉnh, ưu tiên đất để
thực hiện các dự án đã
có trong quy hoạch
nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho nhà đầu
tư trong việc đền bù,
GPMB; rà soát quy
định bồi thường,
GPMB; rà soát các thủ
tục hành chính và rút
ngắn thời gian xử lý.

Đối với từng dự án
trọng điểm đang kêu
gọi đầu tư, UBND tỉnh giao một sở ngành hoặc UBND
cấp huyện làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với cơ quan
thực hiện GPMB để xử lý sớm thủ tục giao đất hoặc
thuê đất cho nhà đầu tư. Định kỳ hàng tháng, UBND
tỉnh đều chủ trì tổ chức họp với các đơn vị có liên quan
để kiểm tra tiến độ dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho nhà đầu tư khi có phát sinh. UBND tỉnh cũng đã
lập Tổ Công tác phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư để
trực tiếp tham mưu UBND tỉnh trong việc hỗ trợ nhà
đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
thủ tục đầu tư.

Với việc thực hiện đồng bộ các
giải pháp nêu trên, nhà đầu tư đã hài
lòng hơn khi đến đầu tư tại Sóc
Trăng. Điều này được thể hiện qua
kết quả xếp hạng Chỉ số PCI năm
2018, điểm số chỉ số tiếp cận đất đai
của Sóc Trăng xếp thứ 5/63 tỉnh,
thành cả nước.

Bằng quyết tâm cao của cả hệ
thống chính trị, hình ảnh một Sóc
trăng thân thiện, cởi mở, giàu
tiềm năng phát triển ngày càng trở
nên đáng tin cậy và có sức hút
trong mắt nhà đầu tư trong nước
cũng như quốc tế. vậy tỉnh làm thế
nào để tiếp tục giữ gìn và làm đẹp
thêm hình ảnh này?

Để làm đẹp thêm hình ảnh Sóc
Trăng trong mắt nhà đầu tư, thời gian
tới chúng tôi tập trung thực hiện tốt
các chính sách hỗ trợ đầu tư của
Trung ương và chính sách hỗ trợ
riêng của tỉnh. Cụ thể sẽ bố trí một
phần ngân sách để thực hiện chính
sách khuyến khích và thu hút đầu tư
theo quy định tại Nghị quyết 07/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh; thực hiện tốt
các chính sách khuyến khích DN đầu

tư vào nông nghiệp
nông thôn theo tinh
thần Nghị định
57/2017/NĐ-CP; nâng
cao chất lượng hỗ trợ
nhà đầu tư như chuẩn
bị đầy đủ các điều
kiện cần thiết (quy
hoạch, đất đai...) và
đẩy nhanh tiến độ xử
lý hồ sơ đối với các dự
án thuộc danh mục
ưu tiên kêu gọi đầu tư
của tỉnh; chủ động
tiếp cận các nhà đầu
tư tiềm năng để vận
động đầu tư cho các

dự án trọng điểm.
Tỉnh cũng sẽ tăng cường hơn nữa việc gặp gỡ, đối

thoại với DN để kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn,
vướng mắc cũng như kiến nghị của DN, nhà đầu tư trong
hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu
tư trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của
Chính phủ; tập trung theo dõi việc cải thiện các chỉ số
trên cơ sở các chỉ số hướng dẫn của các bộ, ngành Trung
ương; triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh

của các sở, ban ngành và UBND cấp
huyện, thị xã, thành phố (DDCI)
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -
2021 nhằm tạo sự đua tranh của các
đơn vị trong việc thực hiện nhiệm
vụ hỗ trợ DN, nhà đầu tư. Rà soát,
hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đầy
đủ cơ sở pháp lý để công bố kêu gọi
các dự án trọng điểm có tác động
tích cực đến phát triển KT - XH của
tỉnh; qua đó giúp các nhà đầu tư
đẩy nhanh triển khai các dự án.
Tăng cường sự phối hợp giữa các sở
ngành và UBND cấp huyện trong
giải quyết thủ tục đăng ký và thực
hiện dự án đầu tư nhằm nâng cao
chất lượng công tác hỗ trợ các nhà
đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy
nhanh tiến độ đăng ký đầu tư và
triển khai các dự án. 

Tỉnh Sóc Trăng chân thành mời
gọi và sẵn sàng đón tiếp các nhà
đầu tư đồng thời cam kết tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu
tư và DN đến tìm hiểu, thực hiện
đầu tư sản xuất kinh doanh, phát
huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh
theo tinh thần "Sóc Trăng - Cơ hội
của các bạn".

trân trọng cảm ơn ông!

Trong quá trình thu
hút đầu tư, tỉnh ưu

tiên kêu gọi những dự
án giải quyết nhiều việc

làm cho lao động địa
phương, góp phần thúc

đẩy phát triển các
chuỗi giá trị sản phẩm,

đóng góp thu ngân
sách của tỉnh và không
gây tổn hại môi trường.

Đối với tiêu chí lựa
chọn nhà đầu tư, tỉnh
ưu tiên lựa chọn nhà

đầu tư có kinh nghiệm,
năng lực tài chính, có

quyết tâm triển khai dự
án và sẵn sàng chia
sẻ lợi ích với xã hội.



Could you please tell more details
about good results in investment
attraction in Soc trang province?

In the past time, the Provincial Party
Committee and the Provincial People’s
Committee of Soc Trang have focused
on directing investment promotion to
actively approach investors, and
increasing investment support by
delivering consultancy and information
and meeting with investors and
businesses. In 2018, the province
successfully organized the Conference
on Investment Promotion and Startup
Launch, and attracted 47 projects with
VND122,880 billion of investment
capital, of which VND22,646 billion was
approved for investment in principle
and VND100,234 billion was committed
on paper. At the conference, the
Provincial People’s Committee awarded
investment licenses and pledges to 25
projects with VND40,315 billion.

After the successful meeting, all-tier
agencies continued to promote achieved
results and actively coordinated with
each other to seek investors. Many big
domestic and foreign investors arrived
in the province to explore the business
climate and start their business. Since
then, the province has granted
investment licenses to 57 projects with a
total investment of VND61,811 billion.

Particularly, in 2019, Soc Trang
province granted investment decisions
to 17 projects with a total registered

capital of VND6,925 billion, including
five wind power projects, one
infrastructure investment project for an
industrial cluster, one hospital project,
one high-speed train project, and one
high-tech clean shrimp project for
export.

to meet land demands of project
investors, land compensation and
site clearance plays an extremely
important role. So, how has Soc
trang province dealt with this?

Soc Trang province pays special
attention to land compensation and
clearance in order to best meet land
demands for investment projects from
enterprises and investors. Specifically,
we have built a website on land to help
investors, businesses and citizens to
access local land information in a timely
and quick manner, thus improving
transparency and access to information
and PCI improvement.

The province also completed urban
plans, detailed plans and land use plans
for the 2015-2020 period for districts,
towns and cities, submitted them to
competent authorities for approval,
announced them in full on websites, and
actively guided enterprises to study and
formulate production and business
investment projects to access land
resources. It also sped up land-use right
certification for organizations and
reduced administrative and compliance
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With the steely
determination of the

whole political
system of the

province to turn
local potential into

real economic gains,
Soc Trang province’s

investment
attraction efforts

have produced
remarkable

outcomes and
turned the “land of

pagodas of Vietnam”
into an open,
friendly and

appealing attraction
to domestic and

foreign investors.
Following is the

interview of
Vietnam Business
Forum Magazine
with Mr. vo Chi

Cong, Director of
the Department of

Planning and
Investment. Duy

anh reports.



costs in this work, which was considered an important measure to ease
hardships for businesses. Soc Trang also reviewed, completed and publicly
announced land-use plans to effectively use land resources; ensured
compliance with master socioeconomic development plans, gave priority to
land for planned projects to facilitate investors to compensate land and clear
business ground; reviewed regulations on land compensation and ground
clearance; reviewed administrative procedures and shortened settlement time.

For each key project calling for investment, the Provincial People’s
Committee assigned a provincial department/agency or a district-level
People's Committee to act as a focal point to closely work with land clearance
agencies to handle land allocation or land lease procedures to investors. Every
month, the Provincial People’s Committee chairs meetings with relevant units
to check the project progress and promptly remove emerging difficulties for
investors. It also established a working group to coordinate investment
procedures to directly advise the Provincial People’s Committee to assist
investors to deal with hardships and obstacles when carrying out investment
procedures.

As a result, investors are more satisfied when they invest in Soc Trang.
This was reflected in its Provincial Competitiveness Index (PCI) rankings in
2018. The land access index of Soc Trang province ranked 5th out of 63
provinces and cities nationwide.

With the high determination of the entire political system, the image
of a friendly, open, potential Soc trang has become increasingly reliable
and attractive to domestic and international investors. So, how does the
province keep and boost this fine image?

In order to further beautify the image of Soc Trang in the eyes of
investors, in the coming time, we will focus on carrying out central
investment support policies and local support policies. Specifically, we will
arrange a part of the budget to implement investment encouragement and
attraction policies as per Resolution 07/NQ-HDND of the Provincial People’s
Council; effectively execute policies to encourage enterprises to invest in rural
agriculture in the spirit of Decree 57/2017/ND-CP; improve the investor
support quality such as preparing all necessary conditions (planning and land
among other things) and speeding up procedural settlement for projects on
the investment priority list. We will proactively approach potential investors
to convince them to invest in the province.

The province will also further strengthen meetings and dialogues with
businesses to timely capture and solve their difficulties and problems as well
as respond to recommendations on production, business and project
execution from enterprises and investors. Soc Trang will effectively
implement tasks and solutions according to Government Resolution 02/NQ-
CP dated january 1, 2020; base on central guidance to monitor and improve
the Provincial Competitiveness Index (PCI); deploy the Department and
District Competitiveness Index (DDCI) for provincial agencies and district
authorities in the province in the period in 2020-2021 in order to create
competition among units in performing their business and investor support
duties. It will review and complete the procedures and prepare a full legal
basis to announce and call for key projects with positive impacts on local
socioeconomic development to enable investors to accelerate their project
progress. It will strengthen coordination of provincial departments and
district authorities in solving procedures of registering and implementing
investment projects to improve investors support quality and speed up
investment project registration and deployment.

Soc Trang province sincerely invites and willingly welcomes investors and
pledges to create favorable conditions for them to explore, make business
investment, and utilize local potential and strengths in the spirit of the motto
"Soc Trang - your opportunity".

thank you very much!
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When it draws
investment attraction,

the province gives
priority to labor-

intensive projects to
provide more jobs for

local workers, promote
the development of

product value chains,
increase local budget

revenue and protect the
environment. Regarding

investor selection
criteria, the province

prioritizes investors with
experience, financial

capacity and
determination to carry

out projects and
willingness to share

benefits with the society.
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ÔNg NgUYễN KHắC PHùNg 
giám đốc VnpT Tỉnh Sóc Trăng

Để gia tăng sức hút môi trường đầu tư,
thiết nghĩ tỉnh Sóc Trăng cần đẩy nhanh việc
cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các
thủ tục về cho thuê đất. Mặc dù trong lĩnh
vực tiếp cận đất đai tỉnh có xếp hạng chỉ số
thành phần khá cao song việc tiếp cận đất
đai còn mất nhiều thời gian, doanh nghiệp
phải tự tìm kiếm địa điểm, thương lượng và
mất nhiều thời gian ở khâu lập thủ tục giao
và cho thuê đất.

Trong thời gian tới, Sóc Trăng cần tập
trung hơn nữa trong việc đầu tư kết cấu hạ
tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm thu
hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, đặc
biệt các kết cấu hạ tầng có công nghệ cao.

ÔNg ĐặNg văN Ngọ 
Tổng giám đốc công Ty cp cấp nước Sóc
Trăng (SocTrangwaco)

Với chính sách trải thảm đỏ mời gọi đầu
tư, thời gian qua Sóc Trăng đã thu hút được
nhiều dự án đăng ký đầu tư và triển khai trên
địa bàn tỉnh góp phần nâng cao giá trị kinh tế
địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cải
thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục
hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết
khó khăn từ lúc bắt đầu triển khai dự án cho
đến khi đi vào hoạt động sản xuất kinh
doanh.Với nỗ lực này, kỳ vọng trong thời
gian tới sức hút môi trường đầu tư Sóc Trăng
sẽ còn gia tăng mạnh mẽ hơn nữa.  

Ngoài ra để nâng cao Chỉ số PCI, tỉnh cần
chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông
giúp giao lưu, trao đổi hàng hóa thuận lợị;
khuyến khích phát triển các lĩnh vực ứng
dụng công nghệ tiên tiến, tạo thêm giá trị gia
tăng, tận dụng lợi thế và tiềm năng của tỉnh.
Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu
tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện
thuận lợi cho sản xuất kinh doanh để nâng
cao nguồn lực địa phương

ÔNg trầN CHí lUậN 
giám đốc ngân hàng VieTcombank

Để thu hút được các dự án đầu tư có
chất lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, trong quá trình thu hút đầu tư tỉnh Sóc
Trăng ưu tiên kêu gọi những dự án giải
quyết nhiều việc làm cho lao động địa
phương, góp phần thúc đẩy phát triển các

chuỗi giá trị sản phẩm, đóng góp cho ngân
sách của tỉnh và không gây tổn hại môi
trường. Đối với tiêu chí lựa chọn nhà đầu
tư, tỉnh ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có
kinh nghiệm, có năng lực tài chính, có quyết
tâm triển khai dự án và sẵn sàng chia sẻ lợi
ích với xã hội.

Từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát
động khởi nghiệp năm 2018, với sự trọng thị
và chân thành trong vận động đầu tư của cả
hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng
được hình ảnh một Sóc Trăng thân thiện, cởi
mở, giàu tiềm năng phát triển, ngày càng trở
nên đáng tin cậy và có sức hút trong mắt các
nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Để
tiếp tục giữ gìn và làm đẹp thêm hình ảnh
này, thời gian tới Sóc Trăng cần triển khai
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đầu tư
của Trung ương và chính sách hỗ trợ riêng
của tỉnh. Tăng cường hơn nữa việc gặp gỡ,
đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm
bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc
cũng như kiến nghị của doanh nghiệp, nhà
đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các
sở ngành và UBND cấp huyện trong giải
quyết thủ tục đăng ký và thực hiện dự án
đầu tư nhằm nâng cao chất lượng công tác
hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để
đẩy nhanh tiến độ đăng ký đầu tư và triển
khai các dự án.

ÔNg NgUYễN tHU tHảo 
giám đốc ban Quản lý Dự án 2 Tỉnh Sóc Trăng 

Thời gian qua môi trường đầu tư kinh
doanh của tỉnh Sóc Trăng chuyển biến rất tốt,
thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư
trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt các dự
án được cấp chủ trương, cấp phép nhanh
chóng triển khai thực hiện để phục vụ cho
vùng dự án, phục vụ bà con nhân dân, tạo
động lực thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh
tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao Chỉ số PCI, thời gian tới Sóc
Trăng cần tiếp tục triển khai thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2 (2016 -2020); đồng thời
triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần
nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ
số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.n

Hiến kế giúp Sóc Trăng 
ngày càng thu hút nhà đầu tư
Theo thời gian, Sóc

Trăng ngày càng trở
nên thu hút hơn

trong mắt các nhà
đầu tư bởi sự cầu

thị, thân thiện, cởi
mở cùng nỗ lực cải

cách, đổi mới
không ngừng. Với
tâm nguyện được

gắn bó lâu dài,
nhiều doanh nghiệp

đã "hiến kế" giúp
Sóc Trăng tiếp tục
giữ gìn và làm đẹp

thêm hình ảnh này.
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giúp DN tiếp cận và hội nhập
thị trường thế giới

Sau khi có chủ trương của Bộ Chính
trị, Trung ương Đảng về hội nhập kinh tế
quốc tế và ký kết các Hiệp định thương
mại tự do (FTA), tỉnh Sóc Trăng đã kịp
thời ban hành Chương trình hành động,
kế hoạch triển khai ở cấp địa phương. Về
cơ bản, việc ban hành văn bản nhằm
thực hiện các chủ trương của Trung
ương trong lĩnh vực hội nhập kinh tế
quốc tế nói chung và thực hiện các FTA
nói riêng  đã được Sóc Trăng thực hiện
khá đầy đủ, kịp thời. 

Cụ thể tỉnh Sóc Trăng đã ban hành
Chương trình hành động số 04/CTr-
UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh
về tiếp tục thực hiện một số chủ trương,
chính sách lớn của Ban chấp hành Trung
ương Đảng và Chính phủ để nền kinh tế
phát triển nhanh và bền vững khi Việt
Nam là thành viên của WTO; Chương
trình hành động số 18- CTr/TU ngày 23/5/2017 của Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã
hội trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA; Kế hoạch số
95/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện
Chương trình hành động số 18-CTr/TU; Quyết định số
3434/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 phê duyệt Đề án hội nhập
kinh tế quốc tế của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2025; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/2/2019 về
triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và sản
phẩm, Sóc Trăng ưu tiên tập trung cải thiện môi trường kinh
doanh thông qua các hình thức hỗ trợ DN. Theo đó thông
qua Dự án Phát triển DN nhỏ và vừa do Chính phủ Canada
tài trợ, tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động như: tăng
cường mối liên kết giữa DN với nông dân thông qua các hoạt
động nâng cấp chuỗi giá trị gạo thơm ST, hành tím; hỗ trợ
đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho DN; hỗ trợ DN đăng
ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và xúc tiến thương mại; tăng
cường công tác phổ biến thông tin cho DN; tiếp tục thực
hiện cải cách hành chính nhằm hỗ trợ DN tiết kiệm tối đa
thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục theo quy định;
tăng cường họp mặt, đối thoại giữa các cơ quan với DN để

kịp thời hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; đưa
vào vận hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng; thành lập Hiệp hội DN
tỉnh; đưa vào hoạt động mô hình thí điểm ươm tạo DN; triển
khai Chương trình tài trợ DN nhỏ và vừa sáng tạo…; qua đó
từng bước xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thuận
lợi hơn cho DN phát triển, thể hiện qua số DN mở rộng sản
xuất và làm ăn có hiệu quả ngày càng tăng.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh
tranh cho DN

Với vai trò Thường trực Ban Hội
nhập kinh tế quốc tế, Sở Công Thương
Sóc Trăng cùng các ngành đã thực hiện
tốt công tác thông tin tuyên truyền về
tình hình kinh tế trong và ngoài nước,
những khó khăn thách thức đang đặt
ra; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội
nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thông
qua các phương tiện thông tin đại
chúng, cổng thông tin điện tử tuyên
truyền đầy đủ, kịp thời các quan điểm,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều
hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh.

Nhằm triển khai các giải pháp nâng
cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng
hóa và DN, Sở Công Thương cùng với
các sở ngành, địa phương đã tham mưu
UBND tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin phục vụ quản lý và

chỉ đạo điều hành. Theo đó tỉnh đã triển khai thực hiện các
ứng dụng như: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ,
ngành, Trung ương địa phương triển khai phục vụ công tác
quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước nhanh
chóng và hiệu quả; Hệ thống Một cửa điện tử đã triển khai
100% tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố và các xã, phường, thị trấn (đối với Sở Công
Thương đã triển khai thực hiện Hệ thống văn bản quản lý
điều hành, áp dụng chữ ký số từ ngày 1/4/2019; trong năm
2019 đã tiếp nhận và giải quyết 1.350 hồ sơ nộp qua dịch vụ
công mức độ 4). Nhằm hỗ trợ các DN nâng cao năng lực sản
xuất, xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường, Sở Công
Thương cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ
cùng một số sở, ngành có liên quan triển khai dự án "Nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN tỉnh
Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020".

Theo ghi nhận của Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh
Sóc Trăng – ông Lê Thành Thanh, thời gian qua hoạt động
hỗ trợ DN phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu
được toàn ngành đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp
phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và đạt
được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh của DN trên trường quốc tế, mang lại hiệu quả
thiết thực trong sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh Sóc Trăng
nói riêng, cả nước nói chung.n

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng
sức cạnh tranh trong hội nhập

Phát huy vai trò "bà
đỡ" của các doanh

nghiệp (DN), thời gian
qua ngành Công
Thương tỉnh Sóc

Trăng đã tích cực phối
hợp với các ngành, các
cấp tham mưu UBND

tỉnh triển khai thực
hiện tốt nhiều giải

pháp để hỗ trợ DN,
tăng sức cạnh tranh

trong thời kỳ hội nhập.

Trí dũng
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POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE

G iám đốc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng –
ông Lương Minh Quyết cho biết,
thời gian qua công cuộc phát
triển nông nghiệp công nghệ cao

nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Về phía ngành cũng đã
triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ ứng dụng sản
xuất nông thủy sản theo chuỗi, bước đầu mang
lại hiệu quả kinh tế cao và tạo ra nhiều sản
phẩm an toàn trên lúa, rau màu, cây ăn quả, gà,
bò sữa, tôm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có
một số doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp UDCNC tạo ra sản phẩm chất lượng
cao, bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng yêu
cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Cụ thể trong lĩnh vực trồng trọt, tính đến đầu
năm 2020, tổng số diện tích đạt chứng nhận
VietGAP trên địa bàn tỉnh là 739,5 ha, trong đó:
Lúa 330,99 ha, màu 35,10 ha và cây ăn trái 373,41
ha. Toàn tỉnh có 1.588 ha thực hiện sản xuất theo
hướng hữu cơ; 110 nhà lưới, nhà màng với diện
tích 6,05 ha chuyên sản xuất các loại rau màu;
219 ha diện tích  ứng dụng hệ thống tưới phun tự
động, cây ăn trái 64 ha và rau màu 155 ha. Thông
qua đẩy mạnh UDCNC vào lĩnh vực trồng trọt
đã giúp giảm chi phí lao động trong sản xuất,
nâng cao năng suất lao động. Cụ thể, tại các mô
hình cây ăn trái giảm được khoảng 20 triệu
đồng/ha, giảm thời gian tưới trên một đơn vị
diện tích, giúp giải quyết được tình trạng khan
hiếm lao động nông thôn hiện nay. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có
8 trang trại chăn nuôi UDCNC, trong đó có 6
trại gà với tổng đàn 300.000 con (áp dụng công
nghệ dây chuyền tự động của Ý và Đức), một
trang trại nuôi heo và một trang trại nuôi bò
(điều khiện nhiệt độ, ẩm độ và hệ thống vắt
sữa tự động). Thời gian qua, tỉnh đã triển khai
36 mô hình điểm về chăn nuôi bò sữa an toàn
sinh học; thực hiện 5 hộ chăn nuôi bò thịt đạt
chứng nhận VietGAP. Xây dựng 50 mô hình ủ
rơm tạo ra sản lượng thức ăn khoảng 110 tấn;
271 mô hình ủ phân Compost sản lượng phân
hữu cơ tạo ra ước đạt 813 tấn

Riêng trong lĩnh vực thủy sản, Sóc Trăng
có 6 doanh nghiệp nuôi tôm UDCNC trên diện
tích 687 ha, quy mô 30 tấn/ha bao gồm Sta 175
ha (Vĩnh Châu), Stapimex 33 ha (Trần Đề),
Vina Clean Food 200 ha (Trần Đề), Khánh
Sủng 130 ha (Trần Đề), Vĩnh Thuận 120 ha
(Trần Đề) và Út Xi 29 ha (Trần Đề). Công
nghệ sử dụng bao gồm: Nuôi tôm 2 giai đoạn,
nuôi tôm 3 giai đoạn mật số cao, nuôi tuần
hoàn, sử dụng thiết bị cho ăn tự động, quan

trắc môi trường tự động. Toàn tỉnh có 34
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thủy
sản áp dụng thực hành sản xuất tốt (VietGAP,
ASC, GlobalGAP, BAP) với diện tích 1.200 ha
sản lượng khoảng 10.000 tấn.

Theo ghi nhận của ông Quyết, hiện nay
công cuộc UDCNC trong quản lý sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chỉ
mới ở giai đoạn khởi động, bắt đầu bằng các
mô hình thí điểm, quy mô nhỏ. Đáng chú ý,
tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình sản
xuất an toàn, mô hình sản xuất lúa ứng dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa
trong khâu cấy, sử dụng thuốc sinh học trong
phòng trừ dịch hại kết hợp với áp dụng máy
bay không người lái phun thuốc tại huyện Mỹ
Tú. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn hỗ trợ
thực hiện nhiều mô hình sản xuất an toàn đạt
chứng nhận VietGAP, GlobalGAP; ứng dụng
công nghệ tưới phun tự động tiết kiệm nước
trên rau màu, cây ăn trái…

Để gia tăng nguồn lực, tỉnh tiếp tục kêu gọi
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp UDCNC vào đầu tư tại Sóc
Trăng; ưu tiên thu hút các dự án sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao kết hợp điện mặt trời. Đây là
các dự án mà tỉnh có lợi thế quỹ đất khá lớn,
sẵn sàng đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp,
nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng kêu
gọi đầu tư vào khâu giống, phát triển nguồn
nguyên liệu, chế biến và kinh doanh các sản
phẩm nông - thủy sản theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản
xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. n

Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Là một trong
những tỉnh

trọng điểm sản
xuất nông

nghiệp của
vùng Đồng

bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL)

và cả nước,
những năm gần

đây Sóc Trăng
dành ưu tiên

cho tăng cường
ứng dụng công

nghệ cao
(UDCNC) vào
sản xuất nông
nghiệp, hướng

đến nâng cao
giá trị gia tăng
của sản phẩm,

cải thiện thu
nhập cho người

nông dân.

Đức Long

Anh hùng lao động Hồ Quang Cua 
và sản phẩm gạo ngon nhất thế giới ST25
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T
heo Giám đốc Sở Xây dựng
tỉnh Sóc Trăng - ông Phạm
Anh Minh, định kỳ hàng
năm, cấp ủy, lãnh đạo Sở
đều chỉ đạo bộ phận tham

mưu ban hành đầy đủ các kế hoạch
nhằm định hướng cho hoạt động, triển
khai công tác CCHC, nhất là cải cách
TTHC. Trong đó 39 TTHC ngành Xây

dựng đã được công bố, công khai minh
bạch trên Cổng thông tin điện tử của Sở

Xây dựng (đáp ứng mức độ 3). Với giải pháp
này, thời gian qua ngành Xây dựng đã tập
trung giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo đúng và
trước hẹn, đạt tỷ lệ 100%.

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC cũng
được thực hiện thông qua tham mưu UBND
tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng cắt giảm thành
phần hồ sơ đối với TTHC cấp giấy phép xây
dựng. Nhận thấy nhóm TTHC "Cấp giấy phép
quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý"
cũng không cần thiết và là rào cản cho doanh
nghiệp, cá nhân trong triển khai dự án đầu tư
xây dựng, Sở đã tham mưu tỉnh ban hành Kế
hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/1/2019 để
đơn giản hóa nhằm tác động đến bộ, ngành.
Đến nay nhóm thủ tục này đã được bãi bỏ, qua
đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian (45
ngày làm việc) cho người dân, doanh nghiệp.
Song song đó công tác công bố, công khai
TTHC ở cấp huyện, cấp xã cũng được kiểm
soát, kịp thời bãi bỏ các TTHC hết hiệu lực và
công bố mới các TTHC để thay thế, qua đó
không chỉ giúp địa phương giảm bớt áp lực
hành chính mà còn tạo dựng niềm tin nơi
nhân dân đối với ngành Xây dựng.

Cũng nằm trong mục tiêu chung tiết kiệm
chi phí, thời gian cho các tổ chức, cá nhân đến
giao dịch, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 1/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở
Xây dựng Sóc Trăng đã mạnh dạn thực hiện
rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng. Cụ
thể việc cấp giấy phép xây dựng các công trình
thuộc dự án đầu tư xây dựng của doanh
nghiệp chỉ còn 7 ngày làm việc (giảm 23 ngày
so với Luật Xây dựng), giảm tương ứng 76,7%
thời gian so với quy định. Tương tự việc thực
hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở
riêng lẻ, các công trình xây dựng khác hiện
cũng chỉ còn 10 ngày làm việc (giảm 5 ngày),

giảm tương ứng 33,3% thời gian so với quy
định. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức có thể
chọn phương án thực hiện TTHC qua dịch vụ
bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng theo Quyết định số 3404/QĐ-UBND
ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh, với 23
TTHC ngành Xây dựng đang được triển khai,
góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí
cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các
doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Sở Xây dựng còn tiến hành nghiên cứu,
đề xuất tỉnh cho phép thành lập kênh dựa
trên nền tảng của mạng xã hội để kết nối
doanh nghiệp và Sở, kịp thời giải đáp các
thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Công
bố, công khai đường dây nóng, hộp thư điện
tử của Giám đốc Sở nhằm kịp thời tiếp nhận,
xử lý các vấn đề về hành chính, công vụ liên
quan đến quyền lợi của người dân và doanh
nghiệp. Song song đó Sở Xây dựng cũng đã
cải tiến, nâng cấp hệ thống chất lượng từ
phiên bản ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015,
góp phần nâng cao chất lượng phục vụ
người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy mà
trong 3 năm qua, chỉ số CCHC tại Sở Xây
dựng đã tăng đáng kể. Thái độ phục vụ của
đội ngũ công chức, viên chức tại Sở hàng
năm được đánh giá hài lòng đạt ở mức cao
(thông qua điều tra khảo sát của ngành nội
vụ), tạo được sự đồng tình từ các cá nhân,
doanh nghiệp trên địa bàn. 

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Anh Minh
cho biết để phục vụ tốt hơn cho người dân và
doanh nghiệp, trong thời gian tới vấn đề đổi
mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả CCHC
tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây
dựng Sóc Trăng. 

Ngành Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đang tiếp
tục nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết TTHC,
đồng thời nghiên cứu, rà soát để tham mưu
UBND tỉnh kiến nghị Bộ, ngành đơn giản hóa
các TTHC. Toàn ngành cũng sẽ chú trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất
đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ
chuyên môn, năng lực và tác phong nhanh
nhẹn trong thực thi công vụ. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu
quả công tác CCHC của ngành Xây dựng,
hướng đến nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng
lực cạnh tranh của ngành thời gian tới.n

ngành xây Dựng

Tập trung CCHC, phục vụ 
người dân và doanh nghiệp tốt hơn

Cải cách hành
chính (CCHC)

được xác định là
khâu đột phá trong

quản lý hoạt động
xây dựng, phát

triển đô thị. Nhận
thức rõ điều này,

thời gian qua
ngành Xây dựng

Sóc Trăng luôn
chú trọng đẩy

mạnh công tác cải
cách thủ tục hành

chính (TTHC),
đáp ứng sự hài

lòng của tổ chức,
cá nhân, tạo điều
kiện thuận lợi để

thu hút đầu tư vào
các lĩnh vực hoạt

động xây dựng.

công Luận

Ông Phạm Anh Minh, Giám đốc
Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
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S ở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Sóc Trăng đã
phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT đầu tư hoàn
thành, đưa vào sử dụng tuyến QL 1 và tuyến
tránh TP.Sóc Trăng, 5 cầu trên QL 61B, cảng
sông Sóc Trăng…; chuẩn bị thi công cải tạo,

nâng cấp mặt đường QL Quản Lộ Phụng Hiệp, nâng cấp
QL 1 đoạn từ huyện Châu Thành đến giáp tỉnh Hậu
Giang. Đối với các dự án nâng cấp, mở rộng QL 60, QL
61B và QL Nam Sông Hậu, Sở GTVT đã tham mưu UBND
tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ GTVT đưa dự án vào
trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 khi Chính phủ cân đối được nguồn vốn. Riêng dự án
đầu tư cầu Đại Ngãi trên QL 60, Bộ GTVT đã trình phê
duyệt chủ trương đầu tư do chuyển từ dự án BOT sang sử
dụng vốn ODA của Nhật Bản.

Tỉnh Sóc Trăng cũng đã đầu tư một số công trình quan
trọng, nối liền các huyện vùng ven biển, ven sông, huyện
vùng trũng với TP.Sóc Trăng…, kết nối vào hệ thống QL,
tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nổi
bật có thể kể đến dự án đầu tư đường tỉnh 940 (kết nối QL
Quản Lộ Phụng Hiệp, QL 1, QL Nam Sông Hậu), đưa vào
khai thác tuyến vận tải từ bờ ra đảo (Trần Đề - Côn
Đảo)… Tỉnh cũng đang triển khai thi công tuyến đê bao
ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu

tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, tuyến đường trục
phát triển kinh tế từ TP.Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến
vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng. 

Đi cùng tiến trình đô thị hóa, hệ thống giao thông đô
thị trên địa bàn tỉnh cũng từng bước được đầu tư, nhất là
đầu tư hoàn thiện các tuyến theo trục hướng tâm, xuyên
tâm, tạo vẻ mỹ quan đô thị, đảm bảo giao thông thuận
tiện, an toàn. Đường huyện, đường xã được đầu tư kết nối
với hệ thống QL, đường tỉnh, tạo mạng lưới giao thông
liên hoàn, nối liền vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với
các trung tâm đô thị. 

Đường thủy nội địa được các cấp chính quyền quan
tâm đầu tư nạo vét nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy
nội địa, đáp ứng nhu cầu vận tải với khối lượng lớn, góp
phần tái cơ cấu hợp lý lĩnh vực vận tải, phát huy thế mạnh
của từng phương thức vận tải; đồng thời làm giảm chi phí
vận tải, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải. 

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát
triển cơ sở hạ tầng giao thông đã đề ra, góp phần tạo điều
kiện cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Sở GTVT
đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với
bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng
Chính phủ bổ sung Quy hoạch cảng biển nước sâu (Bến
cảng Trần Đề) vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng
biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
xem xét sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc -
Cần Thơ - Sóc Trăng nhằm kết nối các cửa khẩu quốc tế,
cảng biển nước sâu, các trung tâm kinh tế trong vùng.

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng – ông Trần Quốc
Thống cho biết hiện nay các tuyến QL qua địa bàn tỉnh
Sóc Trăng đã được Bộ GTVT quan tâm đầu tư xây dựng và
đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tuyến QL 60 chưa
được kết nối với các tuyến QL khác như QL 61B, QL Quản
Lộ Phụng Hiệp… nên khả năng khai thác còn hạn chế.
"Để phát huy hết khả năng khai thác tuyến QL 60, phục vụ
tốt cho công tác vận chuyển góp phần phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và các tỉnh lân cận
trong khu vực, Bộ GTVT cần sớm đầu tư kéo dài, nâng
cấp QL 60 kết nối với QL 61B, QL Quản Lộ Phụng Hiệp" –
ông Thống kiến nghị. 

Riêng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh
Sóc Trăng với chiều dài 80 km, trong đó đoạn 1 (Rạch Mù
U - Rạch Ngay) dài 24 km đang được đầu tư; đoạn 2
(tuyến QL Nam Sông Hậu quy mô đường cấp IV đồng
bằng) dài 35 km và đoạn tuyến còn lại thuộc tuyến đường
bộ ven biển qua địa bàn tỉnh dài 19,5 km, quy mô mặt
đường chỉ đạt theo tiêu chuẩn đường giao thông nông
thôn. Nhằm góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven
biển của cả nước theo quy hoạch được duyệt, ông Thống
nêu kiến nghị Bộ GTVT cần xem xét, có kế hoạch đầu tư
đoạn tuyến còn lại, tạo thuận lợi cho tỉnh Sóc Trăng trong
công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế, du lịch
biển, kết hợp với quốc phòng và an ninh.n

Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 
theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Xác định giao thông phải đi trước một
bước, tạo tiền đề, động lực phát triển các
ngành kinh tế khác và góp phần gia tăng
sức hút đầu tư, tỉnh Sóc Trăng luôn dành
ưu tiên hàng đầu cho đầu tư phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông theo
hướng có trọng tâm, trọng điểm.

công Tín 
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T
he Department of
Transport of Soc Trang
province cooperated
closely with the Ministry
of Transport to launch

investment to complete and put into
use National Road No. 1, a bypass
road for Soc Trang City, five bridges
on National Highway 61B and Soc
Trang River Port; prepared to restore
and upgrade Quan Lo Phung Hiep
Highway, and a section of National
Highway 1 from Chau Thanh district
to Hau Giang province. As for
projects upgrading and expanding
National Highway 60, National
Highway 61B and Nam Song Hau
National Highway, the department
advised the Soc Trang Provincial
People's Committee to work with the
Ministry of Transport to include
these projects into the medium-term
public investment portfolio in 2021-
2025 when the Government managed
to balance the investment fund. As
for the Dai Ngai Bridge investment project on National
Highway 60, the Ministry of Transport approved of
converting the investment form from BOT to japanese-
funded ODA.

Soc Trang province also invested some important
projects to link coastal and riverside districts and low-
lying districts with Soc Trang City, and connect to
national highways to facilitate local socioeconomic
development. Notably, Provincial Road 940 is a typical
investment project (connecting Quan Lo Phung Hiep
National Highway, National Highway 1 and Nam Song
Hau National Highway). The province also put into
operation a traffic route that links the mainland with
islands (Tran De - Con Dao). Soc Trang has also
constructed dykes to prevent saline intrusion and roads
for national defense and security, rescue seagoing boats in
Tran De district, the economic development axis from
Soc Trang City via Du Tho Bridge to the Soc Trang
shrimp - rice economic zone.

Together with the urbanization process, the local

urban transport system has also been gradually invested.
Particularly, the province completed trunk roads, ensured
traffic convenience and safety. District and communal
roads have been invested to be linked to national and
provincial roads to form a continuous traffic network and
connect far-lying and remote rural areas with urban
centers.

Inland waterways have been dredged to improve the
inland waterway transport capacity to meet demand for
heavy transport, thus contributing to a reasonable
restructuring of the transport sector and utilizing
advantages of each mode of transport. At the same time,
this has helped reduce transport costs and improve

transport performance and services.
To further carry out consistent

solutions to transport infrastructure
development and boost local
socioeconomic development, the
Department of Transport advised the
Provincial People's Committee to
propose the Ministry of Transport to
work with relevant central authorities
to soon complete and submit to the
Prime Minister to add Tran De Port
plan to the Vietnam seaport system
development plan to 2020, with an
eye to 2030, and consider investing in
Chau Doc - Can Tho - Soc Trang
Expressway to connect international
border gates, deep-water sea ports
and economic centers in the region.

Mr. Tran Quoc Thong, Director
of the Soc Trang Department of
Transport, said that current traffic
routes in Soc Trang province have
been invested for construction by the
Ministry of Transport and they are in
good service. However, National
Highway 60 has not yet been
connected with other national

highways like National Highway 61B and Quan Lo Phung
Hiep National Highway, resulting in its
underperformance. “In order to bring National Highway
60 into full play to well ensure local transport capacity
and contribute to the socioeconomic development of Soc
Trang province and neighboring provinces, the Ministry
of Transport should soon start extending and upgrading
National Highway 60 to link to National Highway 61B
and Quan Lo Phung Hiep National Highway,” he
recommended.

The 80-km coastal road running through Soc Trang
province, consisting of the 24-km section 1 (Rach Mu U -
Rach Ngay) being invested, the 35-km section 2 (Nam
Song Hau National Highway) and the 19.5-km coastal
road section has been invested. To help complete the
national coastal road as approved, Mr. Thong proposed
that the Ministry of Transport consider and plan to invest
in remaining routes and assist Soc Trang province to
prevent natural disasters and boost economic
development, marine tourism together with national
defense and security.n

investing 
in focused
transport
infrastructure

Determining that traffic
must be one step ahead
to create a foundation
and a driving force for
economic development

and increased
investment, Soc Trang
province always gives

top priority to
investment in developing

a connected transport
infrastructure system in

important places. 

cong Tin 
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góp phần quảng bá hình
ảnh Sóc trăng

Hiện tại, Sóc Trăng có 23 doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
Bưu chính - Viễn thông với tổng
doanh thu năm 2019 đạt khoảng 1.600
tỷ đồng. Toàn tỉnh có 164 điểm phục vụ
bưu chính, chuyển phát; tổng số thuê bao
điện thoại cố định và di động khoảng
1.228.000 thuê bao, mật độ 93 thuê bao/100 dân;
tổng số thuê bao internet khoảng 132.000 thuê bao, đạt
10 thuê bao/100 dân; tổng số trạm thu phát sóng thông tin
di động là 1.162 trạm; tổng số trạm điều khiển thông tin di
động là 3 trạm.

Cùng với tinh thần chung của cả nước về đẩy mạnh ứng
dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt
động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh đã trực tiếp vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt.
Tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng cấp
tỉnh đã được triển khai, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng
hiệu quả ở các cơ quan, hình thành môi trường làm việc
hiện đại, công khai, minh bạch; góp phần nâng cao hiệu quả
công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp, nâng cao
chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được
đặc biệt quan tâm. Sở TT&TT đã ban hành nhiều công văn, kế
hoạch để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh
tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân. 

Năm 2019, thông tin đối ngoại cũng từng bước khẳng
định được vai trò của mình trong hoạt động TT&TT với việc
đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối
ngoại giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức 4 lớp tập huấn tuyên truyền biển, đảo và 10
lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện giảm nghèo về thông
tin... Qua đó không chỉ quảng bá hình ảnh một Sóc Trăng
năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đang vững bước trên

con đường phát triển, hội nhập mà còn góp phần thúc đẩy
quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện về chính trị, ngoại
giao, văn hóa, kinh tế giữa Sóc Trăng với các địa phương,
giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Huy động nguồn lực xây dựng Chính quyền
điện tử 

Bước vào xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử
(CQĐT) tỉnh Sóc Trăng, quán triệt tinh thần thực hành tiết

kiệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo
Sở TT&TT tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có;

nâng cấp, chuẩn hóa các hệ thống thông tin
đã xây dựng trước đó cho phù hợp với kiến

trúc CQĐT; xây dựng hệ thống thông
tin, cơ sở dữ liệu theo kiến trúc CQĐT

mà tỉnh chưa triển khai.
Theo tinh thần đó, Sở TT&TT

đã triển khai xây dựng CQĐT tỉnh
Sóc Trăng đạt nhiều kết quả thiết
thực. Cụ thể đã nâng cấp, chuẩn
hóa các hệ thống: cổng thông tin
điện tử; thư điện tử; một cửa điện

tử; cổng dịch vụ công của tỉnh phù
hợp với kiến trúc CQĐT phiên bản

1.0. Xây dựng Hệ thống Hội nghị
truyền hình trực tuyến; Hệ thống Quản

lý văn bản và chỉ đạo điều hành; Hệ thống
Báo cáo trực tuyến; Nền tảng chia sẻ, tích hợp

liên thông cấp tỉnh (LGSP)…; triển khai Trung
tâm giám sát an toàn an ninh mạng cho Trung tâm Tích hợp
dữ liệu tỉnh (SOC). Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở
dữ liệu chuyên ngành: Tài nguyên Môi trường; Giáo dục; y
tế; Dân tộc - Tôn giáo. Hiện tại, tất cả các hệ thống thông
tin này đều được sử dụng đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã;
riêng Hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, Hệ
thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được liên thông 4 cấp,
từ Trung ương đến cấp xã.

Về hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Giám đốc
Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng – ông Dương Văn Nhân cho biết
xây dựng và phát triển CQĐT là một nhiệm vụ lâu dài, liên
tục, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang bước vào công
cuộc chuyển đổi số thì CQĐT tiếp tục được phát triển thành
Chính quyền số. Trước mắt trong năm 2020, Sở TT&TT sẽ
tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các
hệ thống thông tin chuyên ngành, hoàn thiện nền tảng chia
sẻ tích hợp dữ liệu liên thông cấp tỉnh (LGSP). Phấn đấu
trong năm 2020, tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
cấp tỉnh đều được kết nối liên thông từ Trung ương đến địa
phương thông qua nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu cấp tỉnh
(LGSP) và cấp quốc gia (NGSP). Theo ông Nhân, để hoàn
thành mục tiêu trên, bên cạnh nỗ lực của ngành TT&TT, rất
cần huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh
nghiệp viễn thông - CNTT trên địa bàn cùng tham gia xây
dựng, phát triển CQĐT tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo hoàn
thành tốt các mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP đề ra.n

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử,
nâng cao chất lượng phục vụ người dân 

Với tốc độ tăng
trưởng ấn tượng,

ngành Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) tỉnh

Sóc Trăng có những đóng
góp đáng kể vào công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội.

Đức bình
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T
heo thời gian, hệ thống tổ
chức bộ máy y tế Sóc Trăng
ngày càng được củng cố hoàn
thiện từ tỉnh đến cơ sở với
tổng số cán bộ y tế 5.482

người (tăng gấp 7 lần so với ngày đầu tái
lập tỉnh), trong đó có 960 bác sĩ (tăng gấp
5 lần), 120 dược sĩ đại học (tăng 10 lần).
Cán bộ có trình độ sau đại học là 550
người (thạc sĩ, chuyên khoa I); 25 bác sĩ có
trình độ chuyên khoa cấp II và 1 tiến sĩ.

Ngành y tế Sóc Trăng cũng đã sớm hình
thành và duy trì khá tốt mạng lưới y tế rộng
khắp cả tỉnh với 13 đơn vị y tế tuyến tỉnh; 11
trung tâm y tế tuyến huyện/thị xã/thành
phố; 11 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia
đình; 2 bệnh viện tư nhân và 109 trạm y tế
thuộc 109 xã, phường, thị trấn. Các đơn vị
này được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
hiện đại cũng như nguồn nhân lực chất
lượng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn ở địa phương đạt hiệu quả. 

Các bệnh viện mới được thành lập như
Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện
chuyên khoa Sản Nhi có nhiều trang thiết
bị y tế chuyên ngành đặc thù hiện đại.
Các trung tâm y tế 2 chức năng được
thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện
đa khoa tuyến huyện vào Trung tâm y tế
huyện; các bệnh viện: 27 tháng 2, 30
tháng 4, Quân Dân y... cũng được nâng
cấp đáp ứng yêu cầu công tác khám chữa
bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đến nay, hệ thống các bệnh viện trong
toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng
cấp đáp ứng phục vụ hơn 2,5 triệu lượt
người khám chữa bệnh hàng năm (bình
quân đạt 2 lượt khám bệnh/1 người
dân/năm); hơn 1,2 triệu ngày điều trị nội
trú (bình quân đạt 6,1 ngày/1 bệnh nhân).
Đến nay toàn tỉnh triển khai được 3.500
giường bệnh, bình quân đạt 26,4 giường
bệnh/vạn dân (gấp 3 lần so với năm 1992).

Nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến cũng được
triển khai góp phần nâng cao hiệu quả điều
trị cho người bệnh như: kỹ thuật đặt máy
tạo nhịp vĩnh viễn; lọc máu liên tục, chạy
thận nhân tạo, mổ nội soi; chẩn đoán hình
ảnh bằng công nghệ kỹ thuật số, chẩn đoán
phát hiện bệnh sớm; điều trị chấn thương
sọ não, mổ phacô... Đặc biệt, từ năm 2009
đến nay, mỗi năm toàn tỉnh có 11 bệnh viện
đủ điều kiện công nhận đạt danh hiệu
"Bệnh viện xuất sắc toàn diện".

Đối với công tác y tế dự phòng và phòng
chống dịch bệnh, ngành y tế Sóc Trăng tập
trung hoàn thiện mạng lưới y tế dự phòng
từ tỉnh đến cơ sở thông qua đầu tư nhiều
máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác
giám sát và phòng chống dịch bệnh, góp
phần kiểm soát thành công các loại dịch
bệnh lưu hành, qua nhiều năm không để
phát sinh những dịch bệnh lớn. Toàn tỉnh
đã thanh toán bệnh bại liệt và loại trừ bệnh
phong. Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 6
tuổi duy trì ở mức liên tục trên 98%.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa
bệnh cho người dân, ngành y tế Sóc Trăng
còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế để
học tập, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân
lực cho ngành. Toàn ngành cũng tranh thủ
sự ủng hộ của nhiều cấp, nhiều ngành, từ
Trung ương đến địa phương nhằm thu hút,
tranh thủ sự đầu tư bằng nguồn vốn ODA
và đã triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế
có hiệu quả, điển hình như: Dự án Hỗ trợ
trang thiết bị của Chính phủ Nhật Bản; Dự
án hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu
Long; Dự án Life Gap trong phòng chống
HIV/AIDS; Dự án (Pathfinder) trong Chăm
sóc sức khỏe sinh sản....

Ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc Phụ
trách Sở y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết hướng
đến mục tiêu của chiến lược bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân, giai đoạn
2020 - 2045 ngành y tế Sóc Trăng sẽ tập trung
hoàn thiện về mặt tổ chức, phát triển nguồn
nhân lực y tế, tăng thu nhập chính đáng cho
cán bộ y tế. Song song đó đẩy nhanh tiến độ
xã hội hóa về y tế; dành ưu tiên phát triển hệ
thống dự phòng đủ sức phòng chống các loại
dịch bệnh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.n

Vững sứ mệnh bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Được sự quan tâm
lãnh, chỉ đạo của

Tỉnh ủy, UBND tỉnh
cùng sự phối hợp

của các ban, ngành,
đoàn thể, ngành y tế
tỉnh Sóc Trăng từng
bước được đầu tư và
nâng cao chất lượng

trên mọi phương
diện, đáp ứng ngày

càng tốt hơn nhiệm
vụ chăm sóc, bảo vệ
sức khoẻ nhân dân.

Trí dũng



Đ
ể duy trì tốt đà tăng trưởng tín dụng, trong
năm qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi mới trong
công tác điều hành. Cụ thể NHNN tỉnh đã
triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách có

liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ
trương của Chính phủ và Thống đốc NHNN. Đồng thời
chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tích cực thực hiện
có hiệu quả các chương trình tín dụng cho các ngành,
lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ
và NHNN Trung ương theo hướng mở rộng tín dụng đi
đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng
vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp
cận vốn ngân hàng.

Từ nỗ lực trên, khép lại năm 2019 ngành Ngân hàng
Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận,
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh
tế của tỉnh và định hướng toàn ngành. Tính đến ngày
31/12/2019, hoạt động kinh doanh của các TCTD đa số
đều có lãi; tổng huy động vốn của các TCTD đạt 31.559,2
tỷ đồng, tăng 4.879,6 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tỷ lệ
tăng 18,3%. Trong năm qua, các TCTD đã cho vay toàn
tỉnh với doanh số cho vay 74.707,7 tỷ đồng, tăng 9.363,3
tỷ đồng, tỷ lệ tăng 14,3% so cuối năm 2018, trong đó: cho
vay ngắn hạn 64.282 tỷ đồng; cho vay trung, dài hạn
10.425,7 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh đến cuối năm 2019 đạt
41.123,6 tỷ đồng, tăng 7.584,9 tỷ đồng so với cuối năm
2018, tỷ lệ tăng 22,6%. Trong tổng dư nợ 41.123,6 tỷ đồng
thì dư nợ ngắn hạn là 25.381,4 tỷ đồng, chiếm 61,72%; dư
nợ trung dài hạn 15.742,2 tỷ đồng, chiếm 38,28% so tổng dư
nợ. Tỷ lệ nợ xấu đã được kéo giảm còn 2% so với tổng dư
nợ. Ngành Ngân hàng tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu vốn
cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông
thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần hỗ trợ
tăng trưởng GRDP năm 2019 của Sóc Trăng đạt 7,3%.

Theo Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng – ông Phạm
Kim Hùng, trong bối cảnh phát triển kinh tế cả nước nói
chung - tỉnh nhà nói riêng còn đối mặt với không ít khó
khăn, việc hệ thống Ngân hàng tỉnh Sóc Trăng hoàn

thành một số chỉ tiêu quan trọng như huy động vốn, kiểm
soát nợ xấu là rất đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng
vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phát huy
thành quả đạt được, năm 2020 toàn ngành phấn đấu tăng
trưởng tín dụng khoảng 14%; không ngừng nâng cao chất
lượng tín dụng, phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức
2% so với tổng dư nợ.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ngành Ngân hàng Sóc
Trăng tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải
pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phấn đấu đạt
mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 trên địa bàn theo chỉ
tiêu chung toàn ngành; hỗ trợ chuyển dịch và tăng trưởng
kinh tế của tỉnh, đồng thời phải chú trọng đến chất lượng
tín dụng, hiệu quả, an toàn vốn. Quyết liệt triển khai
Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính
phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của NHNN gắn với triển
khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp nông thôn, các chương trình cho vay khuyến
khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP...Tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí
điểm xử lý nợ xấu đến năm 2020, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ
xấu nội bảng xuống dưới 2%; đồng thời tiếp tục chỉ đạo
các TCTD trên địa bàn có nợ xấu trên mức 3% phải quyết
liệt xử lý kéo xuống mức cho phép.

Ngành Ngân hàng cũng sẽ tích cực phối hợp với Hiệp
hội doanh nghiệp, các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh
công tác kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, tạo điều kiện
thuận lợi trong vay vốn tín dụng cho doanh nghiệp và
người dân. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ,
dịch vụ ngân hàng hiện đại đi đôi với bảo đảm chất
lượng, an ninh, an toàn, bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong lĩnh vực ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ,
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân
trong các giao dịch hành chính với NHNN và giao dịch
với TCTD; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp nói chung và
TCTD nói riêng phát triển bền vững.n
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Ông Phạm Kim Hùng, 
Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng

Kết thúc năm 2019, ngành Ngân hàng Sóc Trăng đã
về đích an toàn, chất lượng, hiệu quả với nhiều kết
quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng
trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

minh xuân 

Mở rộng tín dụng đi đôi
với an toàn, hiệu quả
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T
o maintain good credit
growth, in the past year, the
State Bank of Vietnam - Soc
Trang Branch (SBV Soc
Trang) applied various

innovations to administrative works.
Specifically, SBV Soc Trang promptly
adopted banking mechanisms and
policies together with Government and
SBV Governor policies. At the same
time, the branch directed credit
institutions to actively carry out credit
expansion programs designed for
certain sectors, fields and beneficiaries
as directed by the Government of
Vietnam and the SBV while ensuring
credit safety and quality, as well as
enough capital for the economy.

From its above efforts, in 2019, the
Soc Trang banking industry achieved
remarkable results and played an
important part in realizing the province's economic
development tasks and the sector’s master orientations.
As of December 31, 2019, business performances of most
credit institutions were profitable. Credit institutions
mobilized VND31,559.2 billion of deposits, an increase of
VND4,879.6 billion or 18.3% over the end of 2018, 18.3%.
In the past year, they provided loans of VND74,707.7
billion in the province, an increase of VND9,363.3 billion
or 14.3% against the end of 2018. Of the sum, short-term
loans accounted for VND64,282 billion and medium and
long-term loans accounted for VND10,425.7 billion.

Total outstanding loans reached VND41,123.6 billion
in the province at the end of 2019, an increase of
VND7,584.9 billion or 22.6% over the end of 2018. Of the
amount, short-term loans valued VND25,381.4 billion,
accounting for 61.72% and medium and long-term loans
were VND15,742.2 billion, accounting for 38.28%. The
nonperforming loan (NPL) ratio was reduced to 2% of
total outstanding loans. The provincial banking industry

met capital needs for production, business,
export and rural agriculture, promoted
economic restructuring, and helped realize
the GRDP growth of 7.3% of Soc Trang
province in 2019. 

According to SBV Soc Trang Director
Pham Kim Hung, despite hardships in
national and provincial economic
development, the banking system of Soc
Trang province remarkably completed
various important indicators such as capital
mobilization, bad debt control and
contributions to local socioeconomic
growth. Promoting its achieved results, in
2020, the sector will strive for credit growth
of about 14%, improve credit quality, and
control the NPL ratio below 2% of the total

outstanding loans.
In order to achieve its goals, the

banking sector will focus on strongly and
drastically executing monetary and
banking solutions, strive to realize the
credit growth in 2020, support the
province's economic transition and
growth, while concentrating on credit
quality, efficiency and capital adequacy. It
will also firmly carry out Resolution
01/NQ-CP and Resolution 02/NQ-CP of
the Government and Directive 01/CT-
NHNN of the SBV, effectively
implementing credit policies for
agricultural development and loan
programs to encourage high-tech
agriculture and organic agriculture
development as per Resolution 30/NQ-
CP. It will continue to fulfil the
Resolution of the National Assembly on
pilot settlement of bad debts to 2020 and
endeavor to bring the nonperforming
loan ratio to below 2%, while directing
local credit institutions with bad debts of

above 3% to take drastic action to bring the rate down to
the permitted level.

The banking sector will also actively coordinate with
business associations, relevant departments and agencies
to promote business-banking connectivity, and create
favorable conditions for credit loans for businesses and
citizens. It will promote the development and application
of modern technologies and banking services together
with ensuring quality, security, safety and confidentiality
of international standards. At the same time, the sector
will accelerate administrative procedure reforms in the
banking sector to reduce compliance costs and
administrative procedures while facilitating organizations
and individuals to conduct administrative transactions
with the SBV and with credit institutions, improve the
business environment in the monetary and banking
sector, raise the national competitiveness and foster the
sustainable development of enterprises in general and
credit institutions in particular.n

credit expansion Goes 
with safety and efficiency

In 2019, the banking
industry of Soc
Trang province

reached its safety,
quality and

performance goals
with many positive

results and
importantly

contributed to local
socioeconomic

growth.

minh xuan



Trăng đặc biệt chú trọng đến công 
tác cải cách TTHC; kiểm soát các văn 
bản, quy trình, thủ tục, đảm bảo sao 
cho đơn giản, dễ hiểu, theo hướng 
đơn giản hóa TTHC; cắt giảm thời 
gian trong thực hiện lĩnh vực BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tạo 
môi trường thông thoáng cho đơn 
vị, cá nhân và nhất là đối với doanh 
nghiệp. Việc tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC được duy trì thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 03 
hình thức: qua bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả TTHC tại trụ sở cơ quan 
BHXH; qua giao dịch điện tử; qua 
dịch vụ bưu chính công ích (doanh 
nghiệp không phải trả phí đã giúp 
tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo 
điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh 
nghiệp, người lao động khi tham gia 
giao dịch). BHXH tỉnh cũng đưa vào 
vận hành Hệ thống “Một cửa điện 
tử tập trung” để quản lý, theo dõi 
trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp 
vụ; đảm bảo việc thực hiện TTHC 
tại các địa phương được công khai, 
minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng 
mục tiêu cải cách TTHC mà ngành 
đề ra. hường xuyên cập nhật, công 
bố, niêm yết công khai các TTHC 
tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH cấp 
huyện; công bố công khai danh mục 
các TTHC trên Trang tin điện tử của 
BHXH tỉnh. 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 
3405/QĐ-UBND, ngày 26/11/2019 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sóc Trăng về việc công bố TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
ngành BHXH tiếp nhận hồ sơ tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 
quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ngành BHXH 

Phát huy thành tích trong 
các năm qua, năm 2019, 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
tỉnh Sóc Trăng tiếp tục 
triển khai thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của ngành đạt 
những kết quả khá toàn 
diện; thực hiện đạt và vượt 
chỉ tiêu, kế hoạch do Tổng 
Giám đốc BHXH Việt 
Nam giao. 

CÔNG LUẬN

“Điểm sáng”
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng

Ấn tượng những con số
Nổi bật trong năm qua, BHXH tỉnh 

tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu thu và 
phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó hoàn 
thành vượt trội chỉ tiêu phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. 
hực hiện có hiệu quả công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT), 
cải cách hành chính (CCHC), trọng 
tâm là cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC), phục vụ tốt đối tượng tham 
gia và thụ hưởng chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT…

Cụ thể trong năm, toàn tỉnh thu 
được 2.127,027 tỷ đồng, đạt 101,46% 
kế hoạch năm do BHXH Việt Nam 
giao, tăng 141,42 tỷ đồng (tương 
đương 7,12%) so với cùng kỳ năm 
2018; chi trả các chế độ BHXH, 
BHYT với số tiền 1.847,13 tỷ đồng, 
đạt tỷ lệ 101,94% so với tổng dự toán 
chi năm 2019; đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện là 4.039 người, 
đạt 106,21% kế hoạch BHXH Việt 
Nam giao, bằng 392,14% so với năm 
2018; tiếp nhận và giải quyết các chế 
độ BHXH hưởng 01 lần và hưởng 
hàng tháng 20.398 lượt người, bằng 
115,59% so với năm 2018, với tổng 
số tiền 355,73 tỷ đồng, bằng 128,01% 
so với năm 2018; xét duyệt trợ cấp 
BHXH ngắn hạn trong toàn tỉnh 
31.753 lượt người (bằng 143,28% so 
với năm 2018); chi trả lương hưu và 
trợ cấp BHXH hàng tháng an toàn, 
kịp thời cho 118.719 lượt người với 
tổng số tiền 515 tỷ đồng...

Dành trọng tâm cho CCHC, 
ứng dụng công nghệ thông tin

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, 
tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng 
cho doanh nghiệp cũng như người 
tham gia BHXH, BHYT, nhiều năm 
qua lãnh đạo ngành BHXH tỉnh Sóc 

Ông Đàm Lực Sĩ, Giám đốc BHXH tỉnh 
Sóc Trăng
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nghiệp trong quản lý các hoạt động 
của ngành, giúp cho công tác quản 
lý, thống kê, báo cáo luôn được chính 
xác và kịp thời. 

Quyết tâm hoàn thành nhiệm 
vụ năm “bản lề” 2020

Chia sẻ về hướng đi trong thời gian 
tới, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng 
- ông Đàm Lực Sĩ cho biết: phát huy 
truyền thống 25 năm xây dựng và 
phát triển của Ngành (1995 - 2020), 
tập thể công chức, viên chức BHXH 
tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục nêu cao 
tinh thần đổi mới, sáng tạo, tận tụy 
với công việc, nỗ lực vượt qua mọi 
khó khăn để phục vụ đối tượng ngày 
một tốt hơn, thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam giao với quyết tâm 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị của ngành ở địa phương, góp phần 
ổn định chính trị và thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Trước mắt trong năm “bản lề” 2020 
này, BHXH tỉnh Sóc Trăng quyết 
tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi 
mục tiêu phát triển nhanh đối tượng 
tham gia BHXH, BHYT; giảm tỷ lệ nợ 
đọng theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam 
giao, hạn chế bội chi quỹ BHYT; tăng 
cường ứng dụng hiệu quả CNTT, 
thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ 

gồm 07 TTHC tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 
và 06 thủ tục hành chính tại Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, 
góp phần thực hiện tốt công tác cải 
cách TTHC, phục vụ tốt các tổ chức, 
cá nhân trong lĩnh vực BHXH, BHYT 
tại địa phương.

Riêng công tác ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt 
động quản lý, nghiệp vụ của ngành 
cũng được BHXH tỉnh Sóc Trăng chú 
trọng. heo đó, nhiều hoạt động phục 
vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt 
động hệ thống ngành BHXH được 
triển khai quyết liệt và có hiệu quả. 
hời gian qua BHXH tỉnh Sóc Trăng 
cũng đã chuyển đổi phương thức 
quản lý và ứng dụng CNTT đồng bộ 
trong tất cả các lĩnh vực hoạt động 
của ngành với hệ thống phần mềm 
ứng dụng hữu hiệu, hạ tầng CNTT 
được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ, hệ thống mạng được kết nối liên 
thông với các hệ thống ứng dụng 
điều hành, tác nghiệp và hoạt động 
giao dịch trực tuyến, đảm bảo an 
toàn, an ninh thông tin. Trong hoạt 
động quản lý, BHXH tỉnh đã ứng 
dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp 
vụ do BHXH Việt Nam chuyển giao 
mang tính khoa học cao, là phương 
tiện hữu hiệu trong xử lý nghiệp vụ, 
thể hiện tính khoa học và chuyên 

hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả cấp huyện trên địa 
bàn tỉnh Sóc Trăng, góp phần thực 
hiện có hiệu quả công tác CCHC... 
Song song đó, BHXH tỉnh sẽ củng cố, 
kiện toàn bộ máy tổ chức trong toàn 
hệ thống BHXH tỉnh; phát huy cao 
năng lực, hiệu quả của bộ máy BHXH 
tỉnh, huyện, góp phần thiết thực hoàn 
thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương, phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu cải cách chính 
sách BHXH trên địa bàn tỉnh theo 
Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị 
Trung ương 7 khoá XII đã đề ra. n

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Sóc Trăng

Với nhiều thành tựu và cống hiến 
to lớn trong 25 năm dựng xây và 
phát triển, BHXH tỉnh Sóc Trăng 
vinh dự được tặng Cờ thi đua của 
Chính phủ, BHXH Việt Nam; 
bằng khen của hủ tướng Chính 
phủ; nhiều bằng khen của BHXH 
Việt Nam. Đặc biệt, năm 2014, 
đơn vị vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Ba.

Riêng năm 2019 vừa qua, BHXH 
tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị BHXH 
Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể 
lao động xuất sắc do hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
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Động lực đột phá
từ cải cách hành
chính thuế

Ngoài nhiệm vụ thu
NSNN, ngành Thuế còn
triển khai thực hiện tốt
nhiệm vụ cải cách thủ tục
hành chính (TTHC), tạo
thuận lợi tối đa cho người
nộp thuế (NNT). Trong

năm 2019, Cục Thuế đã bám sát chỉ đạo của
Chính phủ, Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế và
của Tỉnh ủy - UBND tỉnh về kế hoạch phát
triển KT-XH, cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm
2019 và định hướng đến năm 2021. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng –
ông Phạm Chí Đô cho biết xác định cải cách
hành chính thuế mà trọng tâm là cải cách
TTHC là khâu đột phá, toàn ngành luôn lấy
sự hài lòng của NNT, của nhân dân làm mục
tiêu chính để cải cách TTHC thuế; chuyển
nền hành chính quản lý sang nền hành chính
phục vụ một cách thực chất; đưa chính sách
thuế của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống
bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào
tất cả các khâu trong quản lý để tạo thuận
lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công
bằng cho NNT khi thực hiện pháp luật thuế;
đồng thời nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo
các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ
công tác thuế, đặc biệt nâng cao vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm
của các cấp lãnh đạo, từng cán bộ công chức
(CBCC) trong các bước thực hiện nhiệm vụ
và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Những nỗ lực cải cách của ngành Thuế Sóc
Trăng đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp
phần gia tăng sức hút đầu tư. 

Quyết tâm cao trong năm “bản lề”
Theo ghi nhận của Cục trưởng Phạm Chí

Đô, kết quả thu ngân sách năm 2019 thể hiện sự
đồng hành đầy tin tưởng của cộng đồng doanh
nghiệp, NNT và sự phấn đấu hết mình của toàn
thể CBCC ngành Thuế Sóc Trăng, tạo động lực
cho toàn ngành vươn lên hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Năm 2020
là năm về đích, có ý nghĩa quan trọng, việc hoàn
thành nhiệm vụ công tác thuế sẽ góp phần thực

hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về
KT-XH của tỉnh Sóc Trăng năm 2020 và giai
đoạn 5 năm 2016-2020.

Trong năm "bản lề" này, ngành Thuế Sóc
Trăng được Trung ương và UBND tỉnh giao
tổng thu nội địa tính cân đối tăng trên 10% so
thực hiện năm 2019 (đã loại trừ). Đây là nhiệm
vụ hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh dự
báo khả năng thực hiện dự toán thu ngân sách
của tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy
nhiên với bề dày thành tích, ngành Thuế Sóc
Trăng quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán
thu NSNN năm 2020 bằng việc triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp. Theo đó toàn ngành sẽ phối
hợp tốt với các sở, ban ngành và địa phương
tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển
khai chương trình hành động thực hiện các
Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển
KT - XH và dự toán NSNN năm 2020; Nghị
quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về
phát triển KT - XH năm 2020. Tiếp tục mời gọi
đầu tư và hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp có dự
án đầu tư vào những ngành sản xuất, dịch vụ
mang lại giá trị gia tăng, tạo ra nhiều việc làm và
tạo nguồn thu cho ngân sách. 

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

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

ngành Thuế Sóc Trăng 

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020

Triển khai nhiệm
vụ công tác thuế
năm 2019 trong

bối cảnh còn
nhiều khó khăn

song được sự chỉ
đạo, điều hành

quyết liệt của
Chính phủ, Bộ Tài

chính - Tổng cục
Thuế và Tỉnh ủy -

UBND tỉnh; sự
phối hợp tích cực

của các cấp, các
ngành cùng nỗ lực
phát triển sản xuất

kinh doanh của
cộng đồng doanh

nghiệp, hộ kinh
doanh đã giúp

ngành Thuế Sóc
Trăng tự tin về

đích nhiệm vụ thu
ngân sách nhà

nước (NSNN) năm
2019, hoàn thành
vượt mức dự toán
Trung ương giao. 

bích hạnh
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T
rong năm qua,
hầu hết các chỉ
tiêu TX.Vĩnh
Châu đều thực
hiện đạt và vượt

so với Nghị quyết HĐND
Thị xã giao. Hoạt động sản
xuất nông nghiệp có sự

chuyển biến tích cực với giá
trị sản phẩm thu hoạch trên 1

ha đất trồng trọt và nuôi trồng
thủy sản đạt 198,28 triệu đồng,

đạt 104,36% chỉ tiêu Nghị quyết (so
với năm 2018 tăng 10,25 triệu đồng).
Lĩnh vực thủy sản tiếp tục gặt hái kết
quả tốt với tổng sản lượng thủy sản
81.086 tấn (đạt 106,31% Nghị quyết),
mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu
nhập của người dân được cải thiện.

Bên cạnh cây lúa giúp đảm bảo
các nhu cầu về lương thực (3.304 ha
đã xuống giống, năng suất bình
quân đạt 4,55 tấn/ha, sản lượng thu
hoạch 14.980 tấn), TX.Vĩnh Châu
cũng tích cực phát triển cây ăn quả
và rau màu. Hiện Thị xã có 373,08
ha cây ăn quả; sản lượng thu hoạch
trong năm 2019 là 1.600 tấn, cao
hơn cùng kỳ 250 tấn; đồng thời đã
mở rộng thêm nhiều mô hình sản
xuất theo hướng an toàn, tiến bộ,
phát triển được một số mô hình liên
kết tiêu thụ như: chuỗi mãng cầu ta
Vĩnh Châu; chuỗi hành tím Vĩnh
Châu; chuỗi rau an toàn trong nhà
lưới… Diện tích trồng màu và sản
lượng thu hoạch đều vượt chỉ tiêu
Nghị quyết đề ra; trong năm Cục Sở
hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận

đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
hành tím Vĩnh Châu.

Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng Nông thôn mới năm 2019
đạt được những kết quả tích cực. Đến
hết năm 2019, trên địa bàn Thị xã có
3/6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Hòa
Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân); 3 xã còn
lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Diện mạo
nông thôn ngày càng thêm khởi sắc,
cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ
phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh

Lĩnh vực công nghiệp - thương
mại - dịch vụ ở Vĩnh Châu cũng
chuyển biến tích cực với giá trị sản
xuất công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp (tính theo giá so sánh năm
2010) đạt 550 tỷ đồng, đạt 110%
Nghị quyết; doanh thu bán lẻ hàng
hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt
7.370 tỷ đồng, đạt 110% Nghị quyết.
Các hoạt động xúc tiến thương mại
được Thị xã đẩy mạnh tạo cơ hội
phát triển thị trường, liên doanh
liên kết trong tiêu thụ hàng hoá
nông sản của địa phương. 

Nhằm thu hút đa dạng các nguồn
lực cho đầu tư phát triển, công tác xúc
tiến, mời gọi đầu tư cũng được
TX.Vĩnh Châu quan tâm triển khai
thường xuyên mang lại hiệu quả thiết
thực. Trong năm, Thị xã đã phối hợp
với các sở ngành liên quan tham mưu
UBND tỉnh cấp Quyết định chủ
trương đầu tư  cho 5 dự án, nâng tổng
số dự án được cấp chủ trương đầu tư
lên 14 dự án. Trong đó, các dự án sản
xuất tôm giống chất lượng cao của
Tập đoàn Việt - Úc tại xã Vĩnh Hải,
Khu phố chợ Lai Hòa đã đi vào hoạt

Vĩnh châu

Quyết tâm "về đích" các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Năm 2019 khép lại ghi nhận
những thành tựu kinh tế - xã
hội nổi bật và khá toàn diện

của TX.Vĩnh Châu, góp phần
vào sự phát triển chung của
tỉnh Sóc Trăng. Để có được

thành công này, TX.Vĩnh
Châu tập trung mọi nguồn
lực, khai thác hiệu quả các

tiềm năng lợi thế của địa
phương, tạo động lực và nền

tảng phát triển cho năm 2020,
tiến tới thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

duy anh 
F

Ông Trần Hoàng Thắng, 
Chủ tịch Thị xã Vĩnh Châu 



Khởi sắc trên các lĩnh vực
kinh tế

Trong năm, phát triển KT -
XH của huyện Trần Đề tiếp tục
có chuyển biến tích cực. Lĩnh
vực kinh tế phát triển khá,
vượt KH đề ra; đặc biệt diện
tích, năng suất và sản lượng
lúa cả năm trên địa bàn huyện

đều đạt và vượt chỉ tiêu; diện
tích và sản lượng nuôi trồng khai

thác thủy sản vượt cao so với chỉ
tiêu đề ra (diện tích thả nuôi vượt

19,3% KH); tổng sản lượng thủy sản vượt
11,7% KH), tỷ lệ thiệt hại giảm so cùng
kỳ. Thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến
nay Trần Đề có 4/9 xã được công nhận xã
Nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 15
tiêu chí trở lên. Diện mạo nông thôn
huyện nhà ngày càng thêm khởi sắc, thu
nhập và mức sống của người dân được cải
thiện.

Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp (TTCN), thương mại - dịch vụ có
sự chuyển biến  tích cực. Toàn huyện có
445 cơ sở công nghiệp - TTCN và 5.111 cơ
sở thương mại - dịch vụ với hơn 10.594
lao động hoạt động hiệu quả, ổn định, góp
phần không nhỏ trong phát triển kinh tế.
Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt
2.944/3.200 tỷ đồng, đạt 92% KH; tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
5.808/5.800 tỷ đồng, đạt 100,14% KH. 

Trong năm huyện thực hiện đầu tư 105
công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành
đưa vào sử dụng 93 công trình; ước tính
giá trị khối lượng thực hiện đạt 99,9% KH,
giải ngân đạt 97,8% KH. Tổng thu ngân
sách nhà nước 54/40,1 tỷ đồng, vượt cao
so với chỉ tiêu (đạt 134,7% KH). Chi ngân
sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả với tổng
chi 567,389 tỷ đồng, đạt 97% KH 

Song song với phát triển kinh tế, công tác y
tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm
thực hiện tốt; đào tạo nghề, giải quyết việc làm
đạt kết quả phấn khởi. Tình hình chính trị,
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huyện Trần đề 

Kỳ vọng bước phát triển
vững chắc và toàn diện
trong năm "bản lề" 2020

BUSINESS - REAL ESTATE

động và dự kiến sẽ có thêm 2 dự án
điện gió khởi công vào đầu năm 2020,
góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa
phương phát triển. Trong năm, Thị xã
còn tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu
tư đến tìm hiểu, nghiên cứu tìm cơ hội
đầu tư; phối hợp các bên liên quan thực
hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự
án đang triển khai đầu tư trên địa bàn
như: các dự án điện gió, dự án Khu nhà
ở thương mại và dịch vụ (Phường 1,
Phường 2), dự án Khu đô thị mới
(Phường 1)...Công tác hỗ trợ doanh
nghiệp tiếp tục được quan tâm thực
hiện góp phần cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi
thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp
ổn định, phát triển sản xuất.

Cùng với thu hút đầu tư, công tác
xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây
dựng, chỉnh trang đô thị, trồng mới cây
xanh, phát triển hạ tầng giao thông…
cũng được TX.Vĩnh Châu chú trọng
triển khai góp phần mang lại diện mạo
mới cho đô thị trẻ ven biển trên hành
trình phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II
vào năm 2020. 

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất
lượng đời sống người dân, năm qua
cũng đánh dấu thành công của Đảng
bộ, chính quyền TX.Vĩnh Châu trong
phát triển toàn diện các lĩnh vực văn
hóa, văn nghệ, thể thao, y tế, giáo dục,
đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho
người lao động…; chỉ đạo thực hiện tốt
các chính sách xã hội và an sinh xã hội,
chăm lo đời sống nhân dân. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
tiếp tục được giữ vững. Cải cách hành
chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo;
công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại
tố cáo được chú trọng thực hiện tốt,
hướng tới sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp. 

Theo Chủ tịch Thị xã Vĩnh Châu –
ông Trần Hoàng Thắng cho biết, năm
2020 được xác định là năm tăng tốc "về
đích", đồng thời cũng là năm quyết
định sự thành bại của TX.Vĩnh Châu
trong triển khai thực hiện các mục tiêu,
chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm
kỳ. Nhận thức rõ điều này, toàn hệ
thống chính trị Thị xã quán triệt
phương châm hành động: "Đoàn kết -
Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm -
Sáng tạo - Hiệu quả"; quyết tâm phấn
đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm
vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã
nhiệm kỳ 2015 - 2020.n
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Triển khai nhiệm vụ
phát triển KT - XH

năm 2019 trong điều
kiện còn nhiều khó

khăn, thách thức
song được sự lãnh,
chỉ đạo sâu sát của

các cấp ủy Đảng,
chính quyền; sự vào

cuộc của cả hệ thống
chính trị cùng sự

chung sức đồng lòng
của cộng đồng doanh
nghiệp, người dân đã

góp phần mang lại
một năm nhiều thắng

lợi cho huyện Trần
Đề với những thành

quả rất đáng khích lệ. 

công Luận

Ông Lưu Hữu Danh, 
Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Trần Đề



trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề

- ông Lưu Hữu Danh, những thành quả đạt được trong
năm 2019 sẽ là tiền đề vững chắc, là động lực để Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân huyện nhà vững vàng bước vào
năm 2020 - năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT -
XH giai đoạn 2015 -2020, là tiền đề để xây dựng Nghị
quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển KT -
XH giai đoạn 2020- 2025.  Vững tin trong năm "bản lề"
này, huyện Trần Đề sẽ có những bước phát triển vững
chắc và toàn diện hơn. 

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch
Trần Đề có 12 km bờ biển, bên cạnh việc nuôi trồng và

đánh bắt thủy hải sản, huyện có điều kiện tự nhiên khá
thuận lợi với nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Trên địa
bàn huyện có KDL sinh thái Mỏ Ó (ấp Mỏ Ó, xã Trung
Bình) và tuyến tàu du khách  Côn Đảo - Trần Đề (ấp
Cảng, thị trấn Trần Đề). Bên cạnh đó, huyện có nét đặc
trưng văn hóa cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sống
đan xen tạo ra một nét văn hóa đa dạng. Huyện có 14 chùa
Khmer Phật giáo Nam tông, 4 chùa Phật giáo Bắc tông, 24
salatel; có 2 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh (Chùa
Tầm Vu, Bia chứng tích chiến tranh). Ngoài ra còn có
đình, miếu, am của người Kinh, người Hoa; các lễ hội dân
gian mang tính chất tâm linh diễn ra vào các tháng trong
năm. Đặc biệt năm 2019, Lễ hội Nghinh Ông và Nghệ
thuật sân khấu Rôbăm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ
thống cơ sở vật chất cũng được quan tâm đầu tư phục vụ
phát triển du lịch với 49 nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn và
35 quán ăn; hệ thống đường giao thông kết nối các điểm
du lịch cũng được xây dựng hoàn chỉnh tạo thuận lợi cho
du khách trong
hành trình
tham quan,
khám phá. 

Trên cơ sở
những tiềm
năng lợi thế sẵn
có, qua 4 năm
triển khai thực
hiện Nghị
quyết số 05-
NQ/TU ngày
2/8/2016 của
Tỉnh ủy Sóc
Trăng về phát
triển du lịch,
diện mạo du
lịch huyện Trần
Đề đã có những
đổi mới đầy
khởi sắc. Trong
4 năm 2016 -
2019, du lịch
huyện Trần Đề
thu hút hơn

215.616 lượt khách tham quan, trong đó có 5.462 lượt
khách quốc tế. Để quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn,
huyện đã chỉ đạo các ngành xây dựng các cụm panô, bảng
chỉ dẫn, quảng cáo tại các điểm đến; vận động doanh
nghiệp, hộ gia đình xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng
cao chất lượng đặc sản của địa phương phục vụ du khách,
mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc
làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Ngoài ra để phát huy những tiềm năng, thế mạnh về
kinh tế biển kết hợp du lịch, UBND huyện phối hợp với
các ngành chức năng của tỉnh tham mưu, đề xuất UBND
tỉnh để làm tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch, kêu
gọi đầu tư dự án du lịch trọng điểm; xây dựng cơ sở hạ
tầng du lịch, chỉnh trang đô thị nhằm bảo vệ, duy trì, phát
huy tiềm năng du lịch vốn có. Chú trọng nâng cao các hoạt
động lễ hội; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; nâng cao chất
lượng dịch vụ tại các điểm đến, tạo việc làm cho người dân
địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển du lịch
huyện Trần Đề vẫn còn nhiều bất cập. Thời gian tới huyện
tiếp tục kêu gọi đầu tư, mở rộng quy mô khu du lịch sinh
thái Mỏ Ó; đồng thời mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức
kiêm nhiệm cũng như tập huấn về văn hóa giao tiếp,
nghiệp vụ quản lý cho các hộ kinh doanh du lịch, hướng
tới nhà nhà cùng làm du lịch. "Thêm vào đó, du lịch huyện
nhà chủ yếu phục vụ tham quan ngắn hạn, do đó thời gian
tới chúng tôi tiếp tục khuyến khích, kêu gọi nguồn lực đầu
tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, thu hút các nhà
đầu tư xây dựng các công trình bến tàu, bến xe, khách sạn,
nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí…, tạo nền tảng vững
chắc cho ngành du lịch vươn lên tầm cao mới" – ông Danh
cho hay.n
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Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó
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Kinh tế phát triển, an sinh
xã hội được đảm bảo

Trong năm qua, sản xuất
nông nghiệp, cơ cấu cây
trồng, vật nuôi của huyện
chuyển dịch theo hướng
nâng cao năng suất, chất
lượng và hiệu quả. Các
sản phẩm nông nghiệp

chủ lực bước đầu hình
thành các chuỗi liên kết và

có chiều hướng phát triển tốt;
các mô hình sản xuất thích ứng

biến đổi khí hậu hiệu quả được
nhân rộng. Đặc biệt công cuộc xây dựng
Nông thôn mới có bước tiến rõ rệt với
4/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng; hoạt
động của DN, cơ sở kinh doanh khá tốt,
góp phần giải quyết việc làm và đóng góp
khá lớn vào tăng trưởng kinh tế của
huyện. Số DN thành lập mới tăng khá và
số DN giải thể, ngưng hoạt động giảm;
thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích
cực. Thương mại - du lịch tiếp tục tăng
trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ
tăng 11% so cùng kỳ; số lượng khách và
doanh thu từ du lịch tăng cao. Thu ngân
sách, dư nợ tín dụng, huy động vốn đầu
tư tăng khá so cùng kỳ. 

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực
văn hóa - xã hội cũng có bước chuyển biến
tích cực. Hoạt động y tế, giáo dục, giải
quyết việc làm, chăm lo các đối tượng
chính sách, gia đình có công với cách
mạng và an sinh xã hội đạt kết quả tốt, góp
phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh
thần của người dân. Quốc phòng - an ninh
và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố
cáo, phòng, chống tham nhũng được thực
hiện đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các
ngành, góp phần xây dựng bộ máy trong
sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

tạo chuyển biến về số lượng,
chất lượng lẫn hiệu quả đầu tư

Nhằm huy động các nguồn lực cho
đầu tư  phát triển, thời gian qua huyện
Châu Thành luôn quan tâm đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với tăng
cường cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi
cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát
triển sản xuất - kinh doanh, góp phần tạo
việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời
sống người dân.

Trên địa bàn huyện được UBND tỉnh
quyết định phê duyệt danh mục 12 dự án

huyện châu Thành

Bức tranh KT - XH 
có nhiều khởi sắc

Tổng kết năm
2019, huyện

Châu Thành thực
hiện đạt và vượt

tất cả các chỉ tiêu
kinh tế-xã hội

(KT - XH), 3 chỉ
tiêu còn lại đạt

xấp xỉ kế hoạch
đề ra. Đây là

thành quả của sự
đoàn kết, thống

nhất và nỗ lực
vượt bậc của cả
hệ thống chính
trị và nhân dân

huyện nhà.

Trí dũng

(xem tiếp trang 34)

Ông Trần Quốc Thắng, 
Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
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Diện mạo mới  
Một trong những lợi thế đặc thù của

TX.Ngã Năm là nằm ở vị trí đắc địa, có
nhiều trục đường giao thông thủy - bộ quan
trọng đi qua, đặc biệt là QL Quản Lộ Phụng
Hiệp - Cà Mau; QL 61B nối liền với Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang và tuyến kênh xáng
Ngã Năm Phú Lộc, kênh xáng Quản Lộ
Phụng Hiệp - Cà Mau với tải trọng cho
phép tàu, thuyền vận chuyển hàng hóa trên
300 tấn. Trong những năm qua, kinh tế - xã
hội (KT-XH) của TX.Ngã Năm có bước
chuyển mình rõ nét, mức sống người dân
ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ và chính quyền TX.Ngã Năm
ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2035
theo định hướng quy hoạch đô thị của tỉnh,
gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiến hành
rà soát, bổ sung quy hoạch trên các ngành
thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: trồng trọt,
chăn nuôi và thủy sản, chú trọng đẩy mạnh
ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào
sản xuất. Các mô hình kinh tế sản xuất nhỏ
lẻ từng bước chuyển sang sản xuất tập trung
theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, cánh
đồng mẫu gắn kết bao tiêu sản phẩm, tạo
nên chuỗi giá trị sản xuất, tăng thu nhập
cho người dân và doanh nghiệp. Giá trị sản
phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và
chăn nuôi, thủy sản đạt 130 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, TX.Ngã Năm tập
trung huy động tối đa các nguồn
lực trong xã hội có ý nghĩa quyết
định đến kết quả thực hiện quản lý,
quy hoạch chỉnh trang nâng cấp đô
thị kết hợp với Chương trình xây
dựng Nông thôn mới, tranh thủ các
nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ
bản, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ
tầng thiết yếu, đặc biệt hạ tầng giao
thông, thủy lợi, điện, đường,
trường, trạm... nhằm thay đổi diện
mạo đô thị và nông thôn, tạo điều
kiện vận chuyển, giao thương hàng
hóa, thúc đẩy phát triển KT - XH

của Thị xã. Thu ngân sách Thị xã bình
quân hằng năm tăng trên 15%.

Với mục tiêu phát triển KT - XH bền
vững, công tác kêu gọi đầu tư được các cấp
chính quyền TX.Ngã Năm quyết liệt triển
khai. Thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp
(CCN) và các dự án xây dựng khu nhà ở
thương mại, chợ đạt được một số kết quả
bước đầu. Đến nay tại CCN có 1 dự án đầu
tư đi vào hoạt động và 1 dự án đang thực
hiện các thủ tục giao đất cho nhà đầu tư. Dự
án Khu nhà ở thương mại và chợ Phường 1,
Nhà lồng chợ Ngã Năm được đầu tư xây
dựng hoàn thành đưa vào hoạt động cuối
năm 2018, cơ bản phục vụ nhu cầu mua bán
trao đổi hàng hóa của người dân trong khu
vực, góp phần phát triển KT - XH. 

Chú trọng thu hút đầu tư 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát

triển KT - XH đề ra trong năm 2020 và
những năm tiếp theo, TX.Ngã Năm xác
định việc kêu gọi đầu tư là một trong những
giải pháp quan trọng có tính đột phá trong
phát triển KT - XH của địa phương nhằm
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự
chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, chuyển
dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch
vụ. Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá
trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo phát triển
nhanh, bền vững. Dựa trên lợi thế về nông
nghiệp, Thị xã sẽ chú trọng phát triển nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực

Thị xã ngã năm 

Xứng tầm vùng kinh tế trọng điểm
phía Tây tỉnh Sóc Trăng

F

Là đô thị trẻ nằm ở
phía Tây tỉnh Sóc
Trăng, Ngã Năm

hôm nay đã có
những bước chuyển

mình mạnh mẽ; diện
mạo nông thôn, đô

thị ngày càng khang
trang, sáng, xanh,
sạch, đẹp. Với sự
đồng thuận cao,
Đảng bộ, chính

quyền và nhân dân
Ngã Năm đang

chung tay góp sức
hoàn chỉnh thêm bộ
mặt đô thị và tạo khí

thế mới cho Thị xã
(TX) trẻ trên bước
đường hội nhập và

phát triển.

công Luận
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hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường xúc
tiến kêu gọi đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng, xây dựng chỉnh trang và phát triển đô thị, đặc
biệt là ưu tiên đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm; xúc
tiến thực hiện các dự án ưu tiên thu hút đầu tư như: CCN Ngã
Năm, dự án Trung tâm thương mại Phường 1, 2 và xã Tân
Long, chợ nổi Ngã Năm, Phân trường Thạnh Trị,... Đẩy mạnh
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại -
dịch vụ, đồng thời khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhằm
tái đầu tư phục vụ phát triển hạ tầng.

Đặc biệt, TX.Ngã Năm chú trọng công tác cải cách hành
chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm,  thường
xuyên nắm bắt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi
trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển và
mở rộng quy mô sản xuất. 

Theo chia sẻ của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Ngã
Năm – ông Nguyễn Văn Thứ, thông qua việc triển khai thực
hiện đồng bộ các giải pháp trên, TX.Ngã Năm kỳ vọng sẽ tạo
nên những đổi thay đáng kể tác động tích cực đến công cuộc
phát triển KT - XH, hình thành động lực mạnh mẽ tạo đà

phát triển bền vững trong tương lai cũng như tạo luồng sinh
khí mới thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Thị
xã. Các dự án được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ
giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân
sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng
dần tỷ trọng các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo tiền đề và động
lực tăng trưởng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 TX.Ngã
Năm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, xứng tầm vùng
kinh tế trọng điểm phía Tây của tỉnh.n

kêu gọi đầu tư; đến nay có 2 dự án đã được UBND tỉnh
quyết định chọn nhà đầu tư và chuẩn bị bước vào giai
đoạn thi công gồm: dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B do
Công ty DinTsun Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án Khu
văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên do Công ty Văn hóa - Du
lịch Giếng tiên Thảo Linh làm chủ đầu tư. 10 dự án còn
lại đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt vào danh
mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2017
- 2020. Bên cạnh đó, huyện đang rà soát và xây dựng kế
hoạch để tiếp tục kêu gọi đầu tư để thực hiện 4 dự án ưu
tiên thu hút đầu tư trong năm 2020 và 7 dự án ưu tiên thu
hút đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 ở các lĩnh vực
nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, y tế...

Để tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho DN, nhà đầu tư
triển khai dự án tại địa phương, huyện Châu Thành thực
hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của
Chính phủ; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/1/2019
của UBND tỉnh Sóc Trăng; đồng thời ban hành Kế hoạch
số 43/KH-UBND ngày 5/8/2016 về cải thiện môi trường
kinh doanh, hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Song
song đó huyện chỉ đạo các ban ngành, địa phương tập
trung rà soát, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, các nút
thắt trong điều hành KT - XH của huyện nhằm đề xuất
giải pháp tác động, khuyến khích, tạo điều kiện cho sự
phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Quan tâm đổi mới,
đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ DN với thời
gian định kỳ để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho
DN. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ
công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây
khó khăn cho người dân, DN gắn với xây dựng cơ chế
thông thoáng trong tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho DN, nhà đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – ông Trần Quốc
Thắng cho biết, trong thời gian tới, để chủ động đón đầu
dòng vốn đầu tư đổ vào Việt Nam nói chung - tỉnh Sóc
Trăng nói riêng khi các hiệp định thương mại tự do Việt
Nam ký kết chính thức có hiệu lực, huyện Châu Thành chủ
trương xây dựng kế hoạch, hoạt động xúc tiến đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm gắn với định hướng phát triển KT -
XH, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên của
huyện. Thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức, vận động,
quảng bá, xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng, lĩnh
vực để đạt hiệu quả cao nhất. Triển khai có hiệu quả việc
lồng ghép xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại - du lịch
trong một số chương trình quảng bá của tỉnh; đẩy mạnh
công tác mời gọi, thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực du
lịch, dịch vụ, nông nghiệp sạch và chế biến nông - lâm sản,
công nghiệp phụ trợ…

Song song đó huyện tiếp tục thực hiện cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng cải cách hành chính.
Trong xúc tiến đầu tư, huyện ưu tiên tiếp xúc với các đối
tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự, các tập đoàn
kinh tế lớn trong và ngoài nước nhằm tăng cường thu hút
vốn đầu tư cho phát triển KT - XH, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ về số lượng, chất lượng cũng như hiệu quả 
đầu tư. n

(tiếp trang 32)
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huyện mỹ xuyên 

Vùng đất giàu tiềm năng
Huyện Mỹ Xuyên tiếp giáp với TP.Sóc Trăng, trên địa bàn
huyện có tuyến QL 1A, các tuyến đường tỉnh (934, 936,
936B, 939, 940) chạy qua kết hợp cùng hệ thống đường thủy
tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong giao lưu, phát triển
kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. 

Văn hùng Ông Huỳnh Tín Nhiệm, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên

T
rên cơ sở những tiềm năng lợi thế
sẵn có, thời gian qua huyện Mỹ
Xuyên tập trung đầu tư hoàn thiện
cơ sở hạ tầng, quan tâm thu hút,
kêu gọi đầu tư.

Bứt phá toàn diện
Năm 2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết

của Huyện ủy, HĐND huyện đều đạt chỉ tiêu đề ra.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, trong đó
huyện tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông
nghiệp; phát triển mô hình tôm - lúa bền vững để cải
thiện môi trường, cải thiện thu nhập cho người dân.
Tổng diện tích gieo trồng lúa qua 3 vụ được 24.450
ha, đạt 97% kế hoạch (KH); năng suất bình quân
5,88 tấn/ha; tổng sản lượng 143.699 tấn, đạt 97,45%
KH. Diện tích gieo trồng màu được 7.226,3 ha, đạt
111,2% KH. Tổng diện tích thả nuôi thủy sản
20.225,5 ha, đạt 107% KH; tổng sản lượng thu hoạch
được 40.681 tấn, đạt 116,2% KH.

Lĩnh vực công nghiệp cũng ghi nhận nhiều khởi
sắc với giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm
2019 là 1.822 tỷ đồng, đạt 104,11% KH. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực
hiện được 11.076 tỷ đồng, đạt 103,5% KH. Tổng thu
ngân sách 50,2 tỷ đồng, đạt 114,35%KH.

Cùng với những điểm sáng trong phát triển
kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng ghi
nhận nhiều tiến bộ. Mạng lưới trường, lớp tiếp
tục được củng cố theo hướng từng bước hoàn
thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học
sinh; toàn huyện có 40/55 trường đạt chuẩn,
chiếm tỷ lệ 72%. Các chính sách an sinh xã hội,
chính sách đối với người có công được quan tâm
triển khai thực hiện tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ
nghèo của huyện còn 1,9%. An ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Những thành tựu huyện Mỹ Xuyên đạt được
trong năm 2019 là kết quả của sự lãnh, chỉ đạo tập
trung, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền
huyện cùng sự nỗ lực của các sở, ban ngành, doanh

nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là nền
tảng, là động lực then chốt thúc đẩy nền kinh tế Mỹ
Xuyên tiếp tục phát triển đi lên trong năm "bản lề"
2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư
Điều kiện tự nhiên thuận lợi là tiền đề để Mỹ

Xuyên phát triển cây lương thực, chăn nuôi gia súc,
gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, với địa
hình sông nước chạy dài, rộng khắp, đất đai màu mỡ
thì cây lúa và thủy sản được coi là thế mạnh của
huyện nhà. Ngoài ra, Mỹ Xuyên có nhiều thuận lợi
trong phát triển kinh tế tổng hợp như: nuôi trồng và
chế biến nông thủy sản xuất khẩu, du lịch tâm linh...

Từ những lợi thế trên, huyện Mỹ Xuyên tập
trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng
Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Huyện cũng dành sự quan tâm thu hút, kêu gọi
đầu tư các chương trình, dự án vào huyện để giải
quyết việc làm cho lao động địa phương, giảm
nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Huyện
cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, chấn chỉnh lề lối làm việc; tích cực
quảng bá hình ảnh một Mỹ Xuyên giàu tiềm năng
phát triển ra bên ngoài...; từ đó đã góp phần thu hút
nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với huyện.

Ông Huỳnh Tín Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND
huyện Mỹ Xuyên cho biết, để nâng cao hơn nữa
hiệu quả thu hút đầu tư, huyện sẽ tăng cường quảng
bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cung cấp
thông tin kịp thời các dự án đầu tư; minh bạch và
đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết
những khó khăn của nhà đầu tư. Chuẩn bị sẵn quỹ
đất sạch cho các dự án kêu gọi đầu tư; tiếp tục hoàn
thiện việc quy hoạch nhằm tạo môi trường đầu tư
thuận lợi; thực hiện tốt các cơ chế khuyến khích, thu
hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển để doanh
nghiệp thực sự trở thành động lực quan trọng trong
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. n

Hiện Mỹ Xuyên
đang hoàn thiện các
thủ tục pháp lý để
thu hút đầu tư các
dự án trên địa bàn
như: Khu chợ và

nhà ở thương mại
xã Hòa Tú 1; Khu
du lịch sinh thái

Vườn Cò - xã Gia
Hòa 1; Chợ Nhu
Gia - xã Thạnh

Phú. Tiếp tục quan
tâm kêu gọi thu hút
đầu tư một số dự án
thuộc lĩnh vực đầu
tư xây dựng (Cụm
công nghiệp Thạnh

Phú, Cụm công
nghiệp Hòa Tú 2)

nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển trong

tình hình mới.



Gắn tăng trưởng kinh tế với 
đảm bảo an sinh xã hội

Với việc triển khai đồng bộ các giải 
pháp phát triển thương mại - dịch 
vụ gắn với du lịch, theo thời gian 
thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng 
định là thế mạnh của TP. Sóc Trăng, 
ngày càng phát triển cả về quy mô 
lẫn chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt 
nhu cầu tiêu dùng, hỗ trợ các hoạt 
động kinh tế khác phát triển. Toàn 
�ành phố hiện có gần 14.000 cơ sở 
hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ. Nổi bật phải kể đến các ngân 
hàng thương mại, viễn thông, vận 
tải, siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi (Coopmart, Ánh 
Quang Plaza, Vincom của Tập đoàn 
VinGroup, Điện máy xanh, �ế giới 
di động, Bách hóa xanh, Vinmart)…

Trên lĩnh vực du lịch, thực hiện 
Nghị quyết số 06-NQ/TU của �ành 
ủy về phát triển du lịch, TP. Sóc 
Trăng đã tập trung thực hiện các giải 
pháp phát triển du lịch, khai thác tối 
đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch 
của địa phương; tăng cường công tác 
quảng bá, xúc tiến giới thiệu hình ảnh 

du lịch và kêu gọi đầu tư về du lịch 
bằng nhiều hình thức thiết thực. Qua 
đó, hoạt động du lịch của �ành phố 
đã có những bước chuyển biến tích 
cực, nhiều điểm đến du lịch với nhiều 
chùa chiền nổi tiếng và độc đáo (chùa 
Mahatup (chùa Dơi), chùa Đất sét, 
chùa Kh’leang, Khu văn hóa Hồ Nước 
Ngọt) cũng được Nhà nước quan 
tâm trùng tu, tôn tạo; đã huy động 
được doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ - du lịch trong và ngoài �ành phố 
chung tay góp sức để đầu tư các dự án 
nhà hàng, khách sạn; đẩy mạnh công 
tác quảng bá, xây dựng sản phẩm để 
phát triển du lịch, giới thiệu hình ảnh 
du lịch của địa phương và tình hình 
kinh doanh của �ành phố. Cùng 
với sự chuyển biến chung về nhiều 
mặt, lượng khách du lịch đến Tp.Sóc 
Trăng tham quan tăng đều hàng năm; 
bình quân mỗi năm có trên 500.000 
lượt khách tham quan, tăng 12% so 
với giai đoạn 2010-2015.

Lĩnh vực công nghiệp - TTCN của 
�ành phố được cải tiến, đổi mới 
thiết bị, công nghệ theo hướng tiên 
tiến góp phần nâng cao năng suất 

lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo 
ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và 
tạo nhiều việc làm cho lao động địa 
phương. Ngoài các ngành nghề công 
nghiệp truyền thống, �ành phố có 
ngành công nghiệp chế biến chiếm 
trên 70% giá trị công nghiệp và chiếm 
khoảng trên 30% giá trị sản xuất công 
nghiệp toàn tỉnh.

Về nông nghiệp, �ành phố triển 
khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP). Đến nay �ành phố có 10 
sản phẩm được UBND tỉnh cấp giấy 
chứng nhận OCOP và đang tiếp tục 
đề nghị tỉnh công nhận thêm 10 sản 
phẩ. Sản xuất nông nghiệp từng bước 
chuyển dịch theo hướng nông nghiệp 
đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, 
cơ cấu cây trồng phù hợp với từng 
phường, nhiều giống cây trồng mới 
có năng suất, chất lượng cao được 
đưa vào sản xuất, tỷ lệ giống lúa đặc 
sản chiếm trên 51,5% tổng diện tích. 

Cùng với phát triển thương mại - 
dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, 
TP. Sóc Trăng tiến hành chỉnh trang, 

V̅"vkp"dÖv"pjìr""
eùpi"u̅"rjÊv"vtkäp""
.k"náp"eûc".Ðv"pþže

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Chặng đường 13 năm lên thành phố (2007 - 2020), TP. 
Sóc Trăng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đã 
và đang bắt nhịp cùng sự phát triển đi lên của tỉnh nhà 
và đất nước. �ực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
�ành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), TP. Sóc 
Trăng đã chủ động xây dựng các Nghị quyết, chương 
trình, kế hoạch để đề ra giải pháp lãnh đạo địa phương 
phát triển toàn diện và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy - 
Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng
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phát triển đô thị, bảo vệ môi trường 
và xây dựng đô thị loại II xứng tầm là 
đô thị trung tâm của tỉnh. Hiện nay 
Quy hoạch chung xây dựng Tp.Sóc 
Trăng đến năm 2035 và tầm nhìn 
đến năm 2050; Quy chế quản lý quy 
hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị 
TP. Sóc Trăng đã được UBND tỉnh 
phê duyệt và đang triển khai thực 
hiện; đã và đang lập quy hoạch phân 
khu đạt 85,84% trên nền diện tích 
tự nhiên là 7.600,86 ha. Hệ thống 
kết cấu hạ tầng từng bước được thực 
hiện đồng bộ; các công trình công 
cộng, dự án nhà ở, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị như hệ thống giao 
thông, cấp nước, thoát nước, chiếu 
sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất 
thải rắn,... được đầu tư mới, nâng 
cấp, cải tạo; nhiều dự án trọng điểm 
được thực hiện để chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp, nhiều công trình 
hoàn thiện hướng tới thành phố đạt 
đô thị loại II. 

Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, 
kinh tế TP. Sóc Trăng tiếp tục tăng 
trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
đúng hướng; thu nhập bình quân đầu 
người tăng nhanh theo từng năm đạt 
từ 88,9 triệu đồng/người/năm, tăng 
1,28 lần so năm 2015 (69 triệu đồng). 
�u ngân sách trong cân đối đạt 463 
tỷ đồng, tăng 2,19 lần so với năm 
2015, tốc độ tăng bình quân hàng 
năm 15,45%. Chất lượng giáo dục và 
đào tạo được nâng lên, tỷ lệ trường 
đạt chuẩn Quốc gia đạt 73,53%, cao 
hơn mức bình quân chung của tỉnh 

(60%). Các cơ sở y tế phục vụ khám, 
chữa bệnh được tăng cường đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất 
lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân được nâng cao, 
10/10 phường đạt và giữ vững tiêu 
chí chuẩn quốc gia về y tế. Các thiết 
chế văn hóa được tăng cường đầu tư, 
quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, 
đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, nâng 
cao đời sống tinh thần cho nhân 
dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 
1,96%/năm, hiện thành phố chỉ còn 
96 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,32%. Quốc 
phòng, an ninh chính trị được củng 
cố giữ vững, trật tự an toàn xã hội 
bảo đảm và ổn định tạo môi trường 
thuận lợi cho phát triển KT - XH.

Bến đỗ lý tưởng của nhà đầu tư
Song song với phát triển KT - XH, 

thời gian qua công tác thu hút đầu 
tư trên địa bàn Tp. Sóc Trăng cũng 
đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ. �ành phố luôn sát cánh 
với tỉnh trong kêu gọi, thu hút các 
nhà đầu tư đến tham gia đầu tư phát 
triển các dự án tại địa phương như: 
Trung tâm thương mại Vincom Plaza 
Sóc Trăng; Siêu thị Coopmart, Bệnh 
viện Phương Châu, Khu văn hóa Hồ 
Nước Ngọt, các khu nhà ở thương 
mại thuộc các phường trên địa bàn...
�ành phố cũng đang triển khai đấu 
thầu khai thác chợ Trung tâm, chợ 
Bông Sen, chợ Mùa Xuân...

Bí thư �ành ủy,Chủ tịch UBND 
TP. Sóc Trăng - ông Nguyễn Văn 

Quận cho biết để gia tăng sức hút 
môi trường đầu tư, �ành phố luôn 
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu 
đến quan hệ hợp tác. �eo đó �ành 
phố chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn, Bộ phận tiếp nhận và trả Kết 
quả hướng dẫn tận tình, không được 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư đến quan hệ công 
tác. Đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời 
gian trả kết quả, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính không cần thiết; tận 
tâm tận lực hỗ trợ, tạo sự hài lòng, 
tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia 
các dự án tại địa phương. Đó cũng 
chính là lý do thời gian qua TP. Sóc 
Trăng luôn có sức hút mạnh mẽ, trở 
thành bến đỗ lý tưởng của nhiều nhà 
đầu tư trong cũng như ngoài nước.

Cũng theo ông Quận, với mục 
tiêu xây dựng �ành phố ngày càng 
phát triển, phục vụ người dân, thời 
gian tới TP. Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các công 
trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, 
gắn với thực hiện công tác quy hoạch, 
đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là các 
công trình nâng cấp đô thị, phát triển 
hệ thống giao thông…; đồng thời 
tiếp tục cải cách hành chính, nâng 
cao năng lực quản lý, điều hành, góp 
phần tạo môi trường đầu tư, kinh 
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và 
nhà đầu tư. ̈
CÔNG LUẬN
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Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các Công ty, doanh nghiệp với UBND các xã, thị trấn

T
rong năm, huyện Mỹ Tú tiếp tục phát huy vai trò của 
các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cùng chung 
sức xây dựng Nông thôn mới (NTM); việc lồng ghép 
nguồn vốn từ các Chương trình MTQG và các chương 
trình, dự án khác để xây dựng NTM được thực hiện khá 

tốt và phát huy hiệu quả thiết thực. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu 
ở nông thôn được tăng cường đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM (Long 
Hưng, Mỹ Hương, Hưng Phú); các xã còn lại đạt từ 14 đến 16 tiêu 
chí. Qua thực hiện phong trào đã làm thay đổi căn bản diện mạo 
nông thôn; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Cùng với xây dựng NTM, huyện tập trung khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, thế mạnh ngành nông nghiệp, trọng tâm là tái cơ cấu 
màu vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Cụ thể đã chuyển đổi sản 
xuất trồng lúa hàng hóa sang lúa chất lượng cao; khai thác tiềm 
năng thủy sản với mô hình nuôi cá đồng, nuôi tôm càng xanh; phát 
triển chăn nuôi gia súc, bò sữa, bò thịt ở các xã vùng cao, nuôi gia 
cầm các xã vùng trũng; chuyển đổi mía kém hiệu quả sang cây trồng 
khác trên 300 ha; từng bước hình thành sản xuất sản phẩm theo 
hướng VietGAP, hữu cơ, sạch, an toàn… Từ những nỗ lực này đã 

Năm 2019 vừa qua, 
dưới sự lãnh đạo sát 
sao của Huyện ủy, sự 
điều hành linh hoạt 
của UBND huyện; sự 
nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị cùng sự 
chung sức chung lòng 
của nhân dân đã góp 
phần đưa huyện Mỹ 
Tú thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, tăng 
cường thu hút đầu tư 
gắn với đảm bảo quốc 
phòng an ninh.

V‡P"V›O."V‡P"N¹E"
-æPI"J§PJ"EßPI"
PJ§"-fiW"V°

HUYỆN MỸ TÚ

Ông Trần Văn Việt, Bí thư Huyện ủy,  
Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú

38 viEtNaM BUSiNESS ForUM MAR 15 – 31, 2020

POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE



Tuyến đường chào mừng đại hội Đảng bộ xã Mỹ Tú

góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1 
ha đất nông nghiệp, thủy sản từ 135 
triệu đồng lên gần 142 triệu đồng.

Công nghiệp - TTCN tăng trưởng 
khá, thương mại - dịch vụ phát triển 
mạnh, nhất là thương mại, dịch vụ 
vùng nông thôn thông qua việc đầu 
tư nâng cấp sửa chữa các chợ trung 
tâm xã, chợ �ị trấn Huỳnh Hữu 
Nghĩa. Sản xuất hiệu quả, tình hình 
kinh doanh ổn định giúp thu ngân 
sách toàn huyện vượt chỉ tiêu được 
giao. Trong năm, huyện Mỹ Tú tranh 
thủ các nguồn vốn đầu tư giao thông, 
thuỷ lợi, y tế, trường học... trên địa 
bàn huyện đạt trên 180 tỷ đồng, trong 
đó đáng chú ý là khởi công đường 
huyện 86, kết nối từ quản lộ phụng 
hiệp (Hưng phú) đến tỉnh lộ 940 đi 
qua xã Mỹ Tú và tuyến đường tránh 
qua thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (gồm 
cầu và đường A1, từng bước đáp ứng 
nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và giao 
thương của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, được 
sự quan tâm của lãnh đạo huyện, lĩnh 
vực văn hóa xã hội cũng có nhiều 
tiến bộ. Đến nay, toàn huyện 100% 
xã giữ vững đạt tiêu chí quốc gia về 
y tế; 25/47 trường đạt chuẩn quốc 
gia về giáo dục; 78/83 ấp đạt chuẩn 
văn hóa. �ực hiện tốt công tác dạy 
nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu 
lao động. Trong năm huyện đã giúp 
522 hộ thoát nghèo; giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống còn 6,13% theo chuẩn 
nghèo tiếp cận đa chiều. Nâng thu 
nhập bình quân đầu người từ 40 triệu 
đồng năm 2018 lên 43 triệu đồng 
năm 2019. Cuối năm 2019, huyện Mỹ 
Tú cũng đã ký kết liên kết đào tạo 

nghề, cung ứng và giải quyết việc làm với các doanh nghiệp trong 
tỉnh; đồng thời triển khai Đề án nâng cao mức sống cho hộ gia đình 
chính sách nghèo, khó khăn. Tình hình  an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú - ông Trần Văn 
Việt cho biết với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đến với huyện nhà, Mỹ Tú dành 
ưu tiên hàng đầu cho đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung, 
cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Khi doanh nghiệp đến đầu 
tư, UBND huyện cam kết và nỗ lực thực hiện tốt các quy định của 
Chính phủ, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành về chính sách ưu đãi 
và hỗ trợ đầu tư trên các lĩnh vực: ưu đãi tiền cho thuê đất; ưu đãi 
thuế TNDN; khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; ưu đãi trong đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn. Với quyết tâm cao cùng sự vào cuộc tích 
cực của lãnh đạo huyện, môi trường đầu tư kinh doanh của huyện 
Mỹ Tú ngày càng được cải thiện và gia tăng sức hút, trở thành điểm 
đến lý tưởng của các nhà đầu tư.

Từ thành công này, hiện huyện Mỹ Tú đang tích cực mời gọi đầu 
tư vào các dự án: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện 
mặt trời tại phân trường Mỹ Phước; CCN Long Hưng (xã Long 
Hưng); CCN �ị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Trung tâm thương mại 
Mỹ Tân (�ị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa); Trạm dịch vụ sửa và thu mua 
sữa, Chợ và khu phố chợ Phước Bình (xã Mỹ �uận); KDL sinh 
thái xã Hưng Phú (cập Quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp); Nhà máy 
chế biến lương thực Mỹ Ninh (xã Mỹ Tú); Khu sản xuất và chế biến 
nông lâm thủy sản, Khu nuôi trồng và chế biến thuỷ sản nước ngọt 
Phước �ọ (xã Mỹ Phước). “Với mong muốn chia sẻ cơ hội và hợp 
tác phát triển lâu dài, huyện Mỹ Tú luôn rộng cửa chào đón và sẽ 
tận tâm, tận lực đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình 
thực hiện dự án với sự hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả nhất từ các cấp, ban 
ngành” - ông Việt khẳng định. ̈
CÔNG LUẬN

Với mong muốn chia sẻ cơ hội  
và hợp tác phát triển lâu dài, 

huyện Mỹ Tú luôn rộng cửa chào 
đón và sẽ tận tâm, tận lực đồng 

hành cùng nhà đầu tư trong suốt 
quá trình thực hiện dự án với sự 
hỗ trợ tốt nhất, hiệu quả nhất từ 

các cấp, ban ngành.
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Đột phá trên 4 nhiệm vụ 
trọng tâm

Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy, HĐND,
UBND huyện Kế Sách đã lãnh, chỉ đạo tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện 4 nhiệm vụ
trọng tâm mà NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đề ra. Công cuộc tái cơ cấu nông
nghiệp đã tạo được bước đột phá, kinh tế của
huyện phát triển khá toàn diện, nhiều mô hình
kinh tế hiệu quả được nhân rộng. Tại các xã có
diện tích trồng lúa lớn đều hình thành được cánh
đồng mẫu lớn và được hợp đồng bao tiêu sản
phẩm. Trong phát triển kinh tế hợp tác đã hình
thành các vùng sản xuất cây ăn trái theo tiêu
chuẩn VietGAP; các loại trái cây đặc sản của
huyện được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể,
tem điện tử truy xuất nguồn gốc (mã code) và
được ký hợp đồng với các công ty bao tiêu sản
phẩm (vú sữa tím xuất khẩu sang Mỹ; bưởi Năm
Roi xuất sang châu Âu). Trong triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu "Mỗi xã một sản
phẩm (OCOP)", đến nay huyện được công nhận 2
sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao của Công ty Thiên
Vạn Tường (Nấm Linh chi thái lát, Đông trùng hạ
thảo sấy thăng hoa) và đang xúc tiến đề nghị xem
xét công nhận thêm 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3
sao: bưởi da xanh (Kế Thành), vú sữa tím (Trinh
Phú), chà bông Bò (An Lạc Thôn).

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Kế Sách tập trung
huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội. Mạng lưới giao thông cơ
bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao
thương hàng hóa; hệ thống thủy lợi đã đáp ứng
phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của
nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực được tăng cường, đến nay đội ngũ cán bộ cơ
bản đủ tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác, đáp
ứng yêu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ
trong hệ thống chính trị huyện.

Công tác
cải cách
hành chính
của huyện
được tăng
cường,
13/13 đơn vị
hành chính
cấp xã đã
triển khai
đồng bộ mô
hình một
cửa điện tử.

Các cơ quan hành chính cấp huyện đã thực hiện
mô hình một cửa điện tử liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính; kỷ cương, kỷ luật
hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ
cán bộ - công chức - viên chức được tăng cường. 

Kinh tế phát triển, an sinh xã hội được
đảm bảo

Trong sản xuất lúa, người dân Kế Sách đã chú
trọng hơn đến chất lượng hạt gạo và chuyển dần
sang trồng các giống lúa có chất lượng cao. Sản
lượng lúa thơm nhẹ, chất lượng cao đạt 120.251
tấn, bằng 130,71% so chỉ tiêu NQ. 

Diện tích cây ăn trái tiếp tục tăng, ước đạt
16.425 ha trong năm 2020 (tăng 777 ha so với năm
2015), đạt 109,5% NQ. Huyện cũng đã tích cực chỉ
đạo xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với các
giống cây trồng đặc sản, chủ lực của huyện. Tỷ
trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông
nghiệp ngày càng nâng cao, tăng bình quân
13,8%/năm, đạt chỉ tiêu NQ.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, thu
nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải
thiện. Đến cuối năm 2020, huyện có 3 xã đạt
chuẩn Nông thôn mới, chiếm 27,27%, các xã
còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công
nghiệp năm 2020 ước thực hiện 780 tỷ đồng; tốc
độ tăng bình quân cả nhiệm kỳ (2015 - 2020)
3,6% và chỉ đạt 57,77% so với NQ (1.350 tỷ)
đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2020 ước thực
hiện 11.100 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu NQ. Tốc độ
tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ là 10,95%,
đạt 100,91% so với NQ (11.000 tỷ đồng). 

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được
quan tâm thực hiện, diện mạo đô thị có nhiều
khởi sắc, tạo tiền đề sớm đưa 2 thị trấn Kế Sách
và An Lạc Thôn đạt chuẩn đô thị loại IV trong
thời gian tới. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát
triển giai đoạn 2015 - 2020 gần 600 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND huyện Kế Sách – ông Lê Vũ
Đức cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng
với nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội,
Đảng bộ huyện Kế Sách còn tăng cường đoàn
kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng,
củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững
mạnh. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để
nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện nhà tiếp
tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành
xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra,
đưa Kế Sách ngày càng phát triển đi lên theo
hướng văn minh, hiện đại.n

huyện kế Sách 

Dấu ấn một nhiệm kỳ
Thực hiện Nghị
quyết (NQ) Đại

hội Đảng bộ
huyện lần thứ XII
(nhiệm kỳ 2015 -
2020), 5 năm qua

nhờ triển khai
đồng bộ nhiều giải

pháp trong lãnh
đạo thực hiện

nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã

hội mà tốc độ
tăng trưởng kinh
tế của huyện Kế

Sách đã có sự bứt
phá ngoạn mục.

Những thành quả
đạt được góp phần

củng cố thêm
niềm tin của nhân

dân vào sự lãnh
đạo, chỉ đạo của

hệ thống chính trị
huyện nhà.

minh xuân
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Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng
Trong năm qua, nông nghiệp huyện Cù Lao Dung

chuyển dịch đúng hướng
theo Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây
dựng Nông thôn mới. Thu
ngân sách đạt khá, chi ngân
sách đảm bảo cân đối; chất
lượng giáo dục, y tế được
nâng lên; các chính sách an
sinh xã hội được triển khai
đầy đủ, kịp thời; quốc phòng
- an ninh được giữ vững.

Theo ghi nhận của Chủ
tịch UBND huyện Cù Lao
Dung – ông Trần Bé Tư,
trong năm 2019, dù phải đối
mặt với không ít khó khăn,
thách thức song nhờ sự lãnh
đạo, chỉ đạo sâu sát của
Huyện ủy, UBND huyện; sự
giám sát chặt chẽ của HĐND
các cấp; sự phấn đấu, nỗ lực
của các ngành, các địa
phương; đặc biệt là sự đồng
thuận, ủng hộ của nhân dân
đã góp phần làm nên những
"gam màu sáng" trong bức
tranh KT-XH huyện Cù Lao
Dung với 22/24 chỉ tiêu đạt
và vượt so với kế hoạch đề
ra. Cơ cấu kinh tế chuyển
dịch đúng hướng, thu nhập
bình quân đầu người tiếp tục

tăng. Đây chính là cơ sở, là động lực thúc đẩy Cù Lao
Dung tiếp tục đột phá đi lên trong thời gian tới. 

Trước mắt trong năm 2020, với quyết tâm cao thực
hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH
đề ra, huyện Cù Lao Dung xác định mục tiêu tổng quát cho
năm "bản lề" này là: duy trì phát triển kinh tế, tạo chuyển
biến rõ rệt về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng Nông thôn mới; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh, khuỵến khích khởi nghiệp, phát
triển doanh nghiệp. Chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, phòng chống thiên tai. Tập trung mọi nguồn lực đầu
tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển văn hóa, nâng
cao chất lượng giáo dục, y tế. Tăng cường kêu gọi, thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của địa
phương. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ
môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.  

Đất lành cho nhà đầu tư 
Huyện Cù Lao Dung có vị trí địa lý thuận lợi để phát

triển kinh tế biển, giao thương thuận tiện với các tỉnh
vùng Đồng bằng sông Cửu Long qua hệ thống giao thông
đường thủy và đường bộ. Huyện còn có tiềm năng phát
triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến
thủy sản và du lịch sinh thái, miệt vườn. Trong lĩnh vực
kinh tế nông nghiệp, huyện có lợi thế rất lớn với 3 vùng
sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn để phát triển
cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao gắn với
phát triển du lịch. Nhờ nguồn đất phù sa màu mỡ, khí
hậu ôn hòa, Cù Lao Dung có nhiều vườn cây ăn trái cho

huyện cù lao Dung  

Quyết tâm tạo đột phá
trên con đường đổi
mới và hội nhập
Khép lại năm 2019, bức tranh phát triển
kinh tế - xã hội (KT-XH) huyện Cù Lao
Dung ghi nhận sự khởi sắc và nhiều
chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh
vực, tạo đà tăng trưởng cho huyện nhà
trong năm cuối nhiệm kỳ.

Đức bình

F
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Xin ông cho biết thực trạng phát triển và kết quả thu hút đầu tư tại các
KCN trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện nay? 

Trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Sóc Trăng có 5 KCN gồm KCN An Nghiệp
(huyện Châu Thành và TP.Sóc Trăng) 243 ha; KCN Trần Đề (huyện Trần Đề) 160
ha; KCN Đại Ngãi (huyện Long Phú) 200 ha; KCN Sông Hậu (huyện Kế Sách) 286
ha và KCN Mỹ Thanh (TX.Vĩnh Châu) 217 ha.

Bằng vốn ngân sách nhà nước, tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa KCN An
Nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2006 đồng thời công bố, kêu gọi đầu tư xây dựng
kinh doanh kết cấu hạ tầng 4 KCN còn lại bằng nguồn vốn tư nhân. Đến nay,
KCN Trần Đề (do Công ty CP Bê tông Hà Thanh đề xuất đầu tư) đã được Bộ Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu
tư. Các KCN Sông Hậu, Đại Ngãi và Mỹ Thanh cũng đang được một số nhà đầu
tư quan tâm nghiên cứu, đăng ký và lập hồ sơ đề xuất đầu tư.

Gia tăng sức hút 
đầu tư vào các 
khu công nghiệp
Với hướng đi riêng cùng nỗ lực cải cách không ngừng,
thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) tỉnh
Sóc Trăng thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực.
Các doanh nghiệp trong cũng như ngoài nước đã dần
tin tưởng chọn các KCN trên địa bàn làm cứ điểm để
đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
(SXKD). Xung quanh nội dung này, phóng viên
Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông lý
tuấn anh - Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) các KCN
tỉnh Sóc Trăng. Bích Hạnh thực hiện.

giá trị kinh tế cao. Đặc biệt với
diện tích bãi bồi ven biển rộng
hơn 16.000 ha, Cù Lao Dung hội
đủ tiềm năng phát triển năng
lượng điện gió, điện năng lượng
mặt trời, mở ra nhiều cơ hội đầu
tư cho các doanh nghiệp trong
cũng như ngoài nước.

Xác định hạ tầng giao thông
phải đi trước một bước, tạo
động lực cho thu hút đầu tư,
thời gian qua huyện Cù Lao
Dung dành ưu tiên hàng đầu
cho phát triển, hoàn thiện mạng
lưới hạ tầng giao thông. Nhiều
dự án đã và đang được triển
khai trên địa bàn huyện như: dự
án cải tạo, nâng cấp tuyến
đường trung tâm chạy dọc cù
lao; dự án xây dựng bến phà kết
nối Cù Lao Dung - Trần Đề
(tỉnh Sóc Trăng) và Cù Lao
Dung - Duyên Hải (tỉnh Trà
Vinh); dự án cầu Đại Ngãi nối
liền QL 60… khi hoàn thành
đưa vào sử dụng kỳ vọng sẽ góp
phần đưa Cù Lao Dung trở
thành điểm đến lý tưởng của các
nhà đầu tư trong và ngoài nước,
tạo động lực thúc đẩy phát triển
KT - XH huyện.

Song song đó, vấn đề cải
cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh cũng
được huyện đặc biệt chú trọng
thông qua thực hiện cơ chế "một
cửa liên thông", công khai tiếp
nhận và giải quyết các thủ tục
hành chính (TTHC) trên địa
bàn. Tỷ lệ trả kết quả giải quyết
TTHC đúng và trước hạn được
nâng cao; rút ngắn thời gian giải
quyết so với quy định  được
4/274 TTHC; cung cấp 58 TTHC
dịch vụ công trực tuyến mức độ
3 và 28 TTHC dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4; qua đó giúp tiết
kiệm đáng kể thời gian, chi phí
cho doanh nghiệp và người dân.
Chỉ số hài lòng của người dân,
tổ chức, doanh nghiệp đối với sự
phục vụ của các cơ quan nhà
nước trên địa bàn huyện đã cải
thiện đáng kể; sức hút môi
trường đầu tư kinh doanh ngày
càng được nâng cao, đưa Cù Lao
Dung trở thành điểm đến đầu tư
mới đầy tiềm năng của huyện
Sóc Trăng nói riêng - khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long nói
chung. n
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Theo đánh giá chung, hoạt động đầu tư phát triển các
KCN của tỉnh thời gian qua còn chậm do chịu tác động
của suy thoái kinh tế thế giới cũng như do cơ chế, chính
sách thu hút đầu tư chưa thật sự phù hợp với tình hình,
điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên dù chỉ với 1
KCN được thành lập và hoạt động từ năm 2006 đến nay
song đã có những đóng góp tích cực cho ngành công
nghiệp địa phương với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất
công nghiệp bình quân (giá so sánh 2010) giai đoạn 2010-
2020 là 24,07% (giai đoạn 2010 - 2015 là 25,38%, giai
đoạn 2016-2020 là 4,6%). Giá trị sản xuất bình quân hằng
năm của KCN giai đoạn 2016-2020 khoảng 10.000 -
12.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% - 41% tổng giá trị sản
xuất công nghiệp địa phương.

Nhằm tạo động lực phát triển và gia tăng sức hút
đầu tư, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng tại
các KCN được tỉnh quan tâm triển khai ra sao?

Trên cơ sở các KCN của Sóc Trăng đã có trong Quy
hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020, tỉnh
quan tâm thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về thủ
tục hành chính, đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ
thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN... để thu hút
nhanh các dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN
trong thời gian tới. 

Mặc khác, tỉnh cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung để tích
hợp vào quy hoạch phát triển KT - XH thời kỳ 2021-2030
của tỉnh các KCN, KCX, KKT được bố trí tại những địa
điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng
liên kết phát triển cao. Một yếu tố đặc biệt quan trọng, tác
động lớn đến việc thúc đẩy đầu tư phát triển các KCN là
giao thông, đặc biệt là hàng hải. Vì vậy, tỉnh rất quan tâm,
mong muốn Chính phủ sớm bổ sung quy hoạch và có chủ
trương đầu tư xây dựng Cảng biển nước sâu Trần Đề. Việc
hình thành cảng biển này sẽ là một bước ngoặt lớn cho việc
thúc đẩy đầu tư phát triển KT - XH của vùng Tây Nam bộ
nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng. 

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và
đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn, thời gian qua

BQl các KCN tỉnh Sóc trăng đã
có những nỗ lực cụ thể nào?

Thời gian qua và nhất là gần
đây, BQL đã chủ động tham mưu
UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng
Chính phủ điều chỉnh, bổ sung
Quy hoạch phát triển các KCN
của tỉnh đến năm 2020; phối hợp
các sở ngành, địa phương tổ chức
khảo sát, nghiên cứu và xây dựng
Chương trình đầu tư phát triển
các KCN, khu chế xuất, khu kinh
tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2045 để tích hợp vào
Quy hoạch tổng thể phát triển KT
- XH của tỉnh thời kỳ 2021-2030
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và
UBND tỉnh. Bên cạnh đó Ban còn
chủ động phối hợp các ngành hữu
quan đẩy mạnh các hoạt động xúc
tiến, kêu gọi đầu tư, cải cách thủ
tục hành chính, nâng cấp, hoàn

thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN, tư
vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký, triển khai thực hiện
các dự án đầu tư hạ tầng KCN, đầu tư SXKD vào KCN;
kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong hoạt động đầu tư, hoạt động SXKD của nhà đầu tư,
doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện cần thiết và thuận
lợi cho hoạt động đầu tư, SXKD. 

Với các nỗ lực trên của BQL các KCN, chỉ trong vòng 1
năm trở lại đây, việc thu hút các dự án đầu tư hạ tầng KCN
và dự án SXKD vào KCN có sự chuyển biến tích cực hơn
nhiều so với trước đây. Các dự án hạ tầng KCN trên địa bàn
tỉnh theo quy hoạch đến nay đều có các nhà đầu tư đăng ký
đầu tư, trong đó KCN Trần Đề có quy mô 160 ha, tổng mức
đầu tư trên 1.200 tỷ đồng sẽ được triển khai thực hiện ngay
sau khi có quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính
phủ. Còn đối với KCN An Nghiệp (do Nhà nước đầu tư),
đến nay đã thu hút 59 dự án với tổng vốn đăng ký 5.807,25
tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 1.684,81 tỷ đồng); số vốn đầu
tư đã thực hiện 3.974,69 tỷ đồng (vốn FDI 954,49 tỷ đồng),
đạt 68,44% tổng vốn đăng ký đầu tư; tỷ lệ lấp đầy đạt 97%.

trong năm 2020 này, thu hút đầu tư vào các KCN
Sóc trăng phấn đấu đạt những chỉ tiêu, mục tiêu cụ
thể nào? 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển
KT - XH tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 -2020 và để góp
phần hoàn thành kế hoạch của tỉnh, BQL đã xây dựng và
phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra thông qua việc
tiếp tục thu hút các dự án đầu tư SXKD vào KCN An
Nghiệp, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; hỗ trợ doanh nghiệp KCN
đẩy mạnh sản xuất, đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên
12.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu trên 560 triệu USD. Triển
khai xây dựng hạ tầng KCN Trần Đề, hỗ trợ nhà đầu tư lập
hồ sơ đề xuất đầu tư hạ tầng KCN Sông Hậu (huyện Kế
Sách), KCN Đại Ngãi (huyện Long Phú). Triển khai xây
dựng khu nhà ở công nhân - dịch vụ KCN An Nghiệp; phối
hợp ngành chức năng tổ chức đào tạo, dạy nghề và cung
ứng lao động cho KCN. 

trân trọng cảm ơn ông!



Could you please let us know current development and
investment attraction results in industrial zones in the
province?

In the Vietnam Industrial Park Development Plan to 2020
approved by the Prime Minister, Soc Trang province has five
industrial parks, including 243-ha An Nghiep (Chau Thanh district
and Soc Trang City), 160-ha Tran De (Tran De district), 200-ha Dai
Ngai (Long Phu district), 286-ha Song Hau (Ke Sach district) and
217-ha My Thanh (Vinh Chau Town).

Funded by the state budget, the province invested in building
and operating An Nghiep Industrial Park since 2006 and sought
private fund for developing the remaining four industrial parks. So
far, Tran De Industrial Zone (invested by Ha Thanh Concrete joint
Stock Company) was appraised and submitted to the Prime
Minister for consideration and approval by the Ministry of Planning
and Investment. Song Hau, Dai Ngai and My Thanh industrial
parks are also drawing interest of some investors.

In general, industrial park development investment has been
slowed down in the past time due to impacts of global economic
downturn as well as some ineffective investment attraction
mechanism and policies in the locality. But, even with only one
industrial park established and operated since 2006, local industry
has been substantially boosted. The average industrial growth was
recorded at 24.07% in 2010-2020 (25.38% in 2010-2015 and 4.6% in
2016-2020). The operational industrial park generates production
value of VND10-12 trillion annually in 2016-2020, accounting for
40% - 41% of the province’s total industrial production value.

in order to create a driving force for development and
increase investment attraction, how has infrastructure
planning and construction in industrial parks been
addressed in the province?

Based on its industrial parks included in the Vietnam Industrial
Zones Development Plan to 2020, Soc Trang province has focused
on implementing some mechanisms and policies to support
administrative procedures, compensate land reclaimed and clear
investment site, and invest in technical infrastructure system outside
industrial parks to quickly attract investment projects and operate
infrastructure in industrial zones in the coming time.

Besides, the province considers adjusting and adding industrial
parks to integrate them into local socioeconomic development plan
in 2021-2030 and locates them in highly convenient locations. A
particularly important factor, which has a great impact on
promoting investment and development of industrial zones, is
transport, especially maritime shipping. Therefore, the province is
hoping the Government will supplement the planning and
investment policy for construction of Tran De deep-water seaport.
The establishment of this seaport will be a big turning point for
promoting investment in socioeconomic development in the
Southwest region in general and Soc Trang province in particular.

How has the Soc trang industrial Zones authority
endeavored to effectively carry out State management and
development investment of local industrial zones? 

The Soc Trang Industrial Zones Authority has actively advised
the Provincial People’s Committee to propose the Prime Minister
to adjust and supplement the Soc Trang Industrial Zones
Development Planning to 2020; coordinated with relevant
departments and localities in surveying, researching and
developing the Economic, Industrial and Export Processing Zones
Investment Development Program in 2021-2030, with a vision to
2045, to integrate into the Soc Trang Socioeconomic Development
Master Plan in 2021-2030 as directed by the Provincial Party
Committee and the Provincial People’s Committee. Moreover, the
authority has also actively cooperated with relevant sectors to call
for investment, reform administrative procedures, upgrade and
complete the infrastructure systems inside and outside industrial
zones; consulted and assisted investors to register and implement
industrial park infrastructure projects, and launch production and
business activities in industrial zones; promptly reviewed and
removed difficulties and obstacles in investment, production and
business activities; and ensured necessary and favorable conditions
for investment and business activities.

With the above efforts of the Soc Trang Industrial Zones
Authority, Soc Trang province has witnessed remarkable
progress in attracting investment capital for industrial zone
infrastructure investment projects and business projects in the
past year. All planned industrial zone infrastructure projects
have been registered by investors. The 120-ha Tran De Industrial
Park with a total investment of over VND1,200 billion will be
implemented. immediately after it has the Prime Minister’s
decision. An Nghiep Industrial Park (invested by the
government) has attracted 59 projects with a total registered
capital of VND5,807.25 billion (including VND1,684.81 billion
of FDI capital), of which VND3,974.69 billion has been
disbursed (VND954.49 billion of FDI fund) or 68.44% of total
registered investment capital. The occupancy rate was 97%.

Could you please tell us specific targets and goals of
investment attraction into Soc trang industrial parks in 2020?

2020 is the last year to implement the Soc Trang Socioeconomic
Development Plan in 2016-2020. The Soc Trang Industrial Zones
Authority has worked out, and is striving, to achieve its plan targets
by attracting more production and business investment projects
into An Nghiep Industrial Park to lease all rentable land, assisting its
tenants to boost production value to over VND12,000 billion and an
export value of over US$560 million. The authority will focus on
deploying infrastructure construction in Tran De Industrial Park,
supporting investors to make infrastructure investment in Song
Hau Industrial Park (Ke Sach district) and Dai Ngai Industrial Park
(Long Phu district) and build houses for workers in An Nghiep
Industrial Park. It will coordinate with relevant competent agencies
in worker training and labor supply for the industrial park.

thank you very much!
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drawing more
investment into
industrial Zones
With its separate approach and continuous
reform efforts, Soc Trang province has
achieved remarkable results in investment
attraction. Domestic and foreign enterprises
have been increasingly confident about
choosing Soc Trang province-based
industrial zones to locate and expand their
projects. Vietnam Business Forum
Magazine’s correspondent has an interview
with Mr. ly tuan anh, Deputy Head of
Soc Trang Industrial Zones Authority, on
this issue. Bich Hanh reports.



M
ột thuận lợi lớn là
trong quá trình hoạt
động Ban 2 luôn
nhận được sự ủng hộ
và chỉ đạo sâu sát của

Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự tín nhiệm, tin
tưởng của các cấp thẩm quyền giao
nguồn vốn để thực hiện các dự án
trọng điểm của tỉnh (chào mừng Đại
hội Đảng bộ tỉnh) như: xây dựng
tuyến đường trục phát triển từ TP.Sóc
Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh
tế trọng điểm tôm lúa tỉnh Sóc Trăng;
dự án đường trục phát triển hướng
Đông - TP.Sóc Trăng; tiểu dự án đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ
chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều
kiện sinh thái, nâng cao sinh kế, thích
ứng biến đổi khí hậu vùng Cù Lao
Dung; dự án ICRSL...Riêng năm 2019
vừa qua, tổng vốn giao đầu tư là
1.340.745 triệu đồng, trong đó: phần
vốn Ban 2 làm chủ đầu tư là 1.178.870
triệu đồng để thực hiện 8 dự án
chuyển tiếp, 11 dự án khởi công mới;
phần vốn được Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ủy thác làm chủ
đầu tư là 161.875 triệu đồng để thực
hiện 2 dự án khởi công mới. Tính đến
ngày 31/1/2020, Ban 2 đã giải ngân đạt
so với kế hoạch giao năm 2019; đồng
thời thực hiện chuyển số vốn của các
dự án giải ngân không hết vốn trong
năm 2019 sang năm 2020 thực hiện là
284 tỷ đồng. 

Hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu
quả hoạt động, trong công tác chỉ đạo
điều hành, lãnh đạo Ban 2 luôn bám sát
các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới gắn
với phương châm: "Tâm - Tầm - Tài";
giá trị giải ngân luôn đứng top đầu của
tỉnh; tổng số vốn và dự án được giao
tăng hàng năm; các công trình, dự án
thực hiện vượt tiến độ như: dự án mở
rộng đường Lê Hồng Phong; dự án
ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ Tả
sông Saintard; phát triển đường trục
hướng Đông; dự án xây dựng tuyến
đường trục phát triển từ TP.Sóc Trăng
qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng
điểm tôm lúa tỉnh Sóc Trăng… 

Bên cạnh hoạt động chuyên môn,
Ban QLDA 2 còn tham mưu tốt cho
UBND tỉnh Sóc Trăng trong công tác
chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế -
xã hội; đề xuất các giải pháp góp phần
thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát,
ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an
sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
Ban còn chủ động kiến nghị Chủ tịch
UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc; đề xuất cơ chế,
chính sách mới đem lại kết quả thiết
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ban Quản lý Dự án 2 Tỉnh Sóc Trăng

Góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế

Ban Quản lý Dự án 2
tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt

Ban 2) được UBND
tỉnh Sóc Trăng thành
lập tại Quyết định số

2367/QĐ-UBND ngày
6/10/2016 và chính

thức hoạt động từ ngày
14/11/2016 . Trong hơn
3 năm hoạt động, Ban 2

luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ được Tỉnh

ủy, UBND tỉnh giao với
giá trị giải ngân luôn

đứng top đầu của tỉnh;
đồng thời tham mưu

tốt cho lãnh đạo tỉnh về
công tác xây dựng cơ

bản, đóng góp thiết
thực vào công cuộc

phát triển kinh tế - xã
hội và đi lên công

nghiệp hóa – hiện đại
hóa của tỉnh nhà.

duy anh
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Ban Quản lý Dự án 2
tỉnh Sóc Trăng  được
thành lập trên cơ sở

hợp nhất 3 đơn vị: Ban
Quản lý dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ
tầng giao thông trực
thuộc Sở Giao thông
Vận tải; Ban Quản lý
dự án xây dựng các

công trình ngành nông
nghiệp và Ban Quản lý
dự án Nước sạch và vệ
sinh môi trường nông

thôn trực thuộc Sở
Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn.



46 viEtNaM BUSiNESS ForUM MAR 15 – 31, 2020

POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE

thực, góp phần kiềm chế tăng giá, chống
lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh
tranh của nền kinh tế Sóc Trăng.

Nhận định về tình hình đầu tư xây
dựng các công trình giao thông, công
trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng những
năm gần đây, Giám đốc Ban 2 – ông
Nguyễn Thu Thảo cho biết đa số các dự
án triển khai đều đạt kết quả tốt; đạt
mục tiêu, kế hoạch đề ra. Quan trọng là
tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc trao
đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm
năng các dự án đầu tư trên địa bàn cũng
như triển khai được nhiều dự án mang
lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh
nhà. Đặc biệt Tỉnh ủy, HĐND và UBND
tỉnh luôn chỉ đạo quyết liệt và sâu sát;
bám sát định hướng, quan điểm, chỉ đạo;
phối hợp tốt với các sở, ban ngành trong
tỉnh giúp đỡ tạo điều kiện cho Ban 2 giải
quyết công việc nhanh chóng và rút
ngắn thời gian lập thủ tục xây dựng để
triển khai dự án được thuận lợi. 

Về phía Ban 2 luôn chủ động triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
được giao, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Đơn vị còn tham mưu
và thực hiện tốt một số công việc khác
như: nâng cao chất lượng công tác thẩm
định dự án, thẩm định kết quả đấu thầu
với kết quả thẩm định nhanh và chính
xác; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính "một cửa liên thông" trong công
tác thẩm định nội bộ để đơn giản hoá
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa
cho nhà đầu tư. Nâng cao chất lượng
phục vụ, đảm bảo thời gian giải quyết hồ
sơ cho doanh nghiệp, không để công
việc tồn đọng gây phiền hà, qua đó tạo
sự yên tâm, tin tưởng nơi các tổ chức,
doanh nghiệp và công dân khi đến liên
hệ làm việc.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian
tới, Ban 2 sẽ đôn đốc nhà thầu tập trung
nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ thi công các dự án chuyển tiếp và các
dự án đang thực hiện; tích cực phối hợp
với các sở, ban ngành hoàn thiện thủ tục
đầu tư cho các dự án triển khai mới
trong năm 2020. Tiếp tục nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán
bộ, viên chức, đặc biệt yếu tố cần thiết
và hàng đầu Ban 2 chú trọng trong công
tác quản lý dự án là phải theo đúng quy
định hiện hành, đảm bảo đúng tiến
độ/vượt tiến độ và chất lượng, giám sát
các dự án để đảm bảo tuân thủ về chất
lượng, vệ sinh môi trường, an toàn giao
thông và lao động trong lĩnh vực giao
thông và phát triển nông thôn.n

Soc Trang projecT managemenT uniT 2

heLPinG hAnd fOr
strOnGer ecOnOmic
cOmPetitiveness

Advantageously, PMU 2 always receives valuable support and close
guidance of the Provincial Party Committee and the Provincial
People’s Committee and has the trust and confidence of all-tier
authorities to get funds to carry out key projects in the province,
for example, building a trunk road from Soc Trang City to the Soc

Trang key shrimp - rice economic region via Du Tho Bridge, building the Soc
Trang City Eastward trunk road, carrying out an infrastructure construction
investment project for transform production based on the local ecosystem and
improve livelihoods and adaptation to climate change in Cu Lao Dung region,
and carrying out ICRSL Project. In 2019, its total investment capital was
VND1,340,745 million, of which PMU 2 had VND1,178,870 million to
implement eight transitional projects and 11 new projects and the Department
of Agriculture and Rural Development had VND161,875 million to launch two
new construction projects. As of january 31, 2020, PMU 2 disbursed as much as
planned in 2019. At the same time, it rolled over VND284 billion of unused
funding of 2019 to projects executed in 2020.

To realize the goal of improving working performance, in its leadership,
PMU 2 leaders always stick to key tasks and focus on innovations. Its
disbursement value always stands top in the province and grows year by year.
Many projects were carried out ahead of schedule like the project to expand Le
Hong Phong Road, the project to prevent saline intrusion for production on the
left bank of the Saintard River, the project to develop the eastward traffic axis,
the project to build an arterial traffic axis developed from Soc Trang City to the
Soc Trang rice - shrimp key economic region via Du Tho Bridge.

Soc Trang Project Management Unit 2 (PMU 2) was
established by Soc Trang Provincial People's
Committee under Decision 2367/QD-UBND dated
October 6, 2016, and officially operated from
November 14, 2016. In more than three years of
operation, PMU 2 has always fulfilled its tasks
assigned by the Provincial Party Committee and the
Provincial People’s Committee, evidenced by its
top-class spending value in the province. At the
same time, PMU 2 has given good advice to
provincial leaders on basic construction and
practically contributed to local socioeconomic
development, industrialization and modernization.

duy anh
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In addition to professional
activities, PMU 2 also gives good
advice to the Soc Trang Provincial
People’s Committee in directing and
administering socioeconomic
development and proposes solutions
to curb inflation, stabilize macro-
economy, and ensure social security
and sustainable growth. PMU 2 also
proactively advises the Chairperson
of the Provincial People's Committee
on measures to deal with difficulties
and obstacles; proposes new
mechanisms and policies to stabilize
prices, curb inflation, improve the
business investment environment
and enhance economic
competitiveness of Soc Trang
province.

Remarking on traffic construction
investment, agricultural and rural
development in Soc Trang province
in recent years, PMU 2 Director
Nguyen Thu Thao said, most
executed projects produced good
results and achieved their goals. It is
important that the province
organized many meetings, provided
information, introduced potential
investment projects and carried out
many projects that ensured good
socioeconomic performance. The
Provincial Party Committee, the
Provincial People’s Council and the
Provincial People’s Committee
always firmly and closely directed
and adhered to central plans,
perspectives and directions;
coordinated with local agencies to
help PMU 2 to do its work quickly
and shorten the time of construction

preparation procedures to implement
projects smoothly.

For its part, PMU 2 always
actively fulfils its assigned political
tasks and plays an important part in
boosting socioeconomic
development. The unit also advises
and performs various other jobs such
as improving rapid and accurate
project evaluation quality and bid
evaluation results; speeding up
reforms of single-window
administrative procedures in internal
evaluation processes to simplify
administrative procedures and
facilitate investors. PMU 2 also
improves service quality, ensures the
time of processing documents for
businesses and avoids backlogs for
organizations, businesses and citizens
when they contact to work.

As for its central task in the
coming time, PMU 2 will urge
contractors to concentrate resources
to speed up the construction progress
of transitional projects and ongoing
projects; and actively coordinate with
relevant bodies to complete
investment procedures for new
projects launched in 2020. It will
continue to improve leadership and
combat capacity of officials and
employees, especially factors
necessary for PMU 2 to manage
projects under current regulations,
ensure progress/schedule and quality,
monitor project quality,
environmental sanitation, traffic
safety and labor in transport and
rural development.n

Soc Trang Project
Management Unit 2

was established on the
basis of consolidating

three units: Project
Management Board of

Transport
Infrastructure

Construction under
the Department of
Transport, Project

Management Board of
Agricultural Works

Construction Project,
and Project

Management Unit of
Rural Water Supply

and Sanitation under
Department of

Agriculture and Rural
Development.



G iám đốc Ban Quản lý
(BQL) Cảng cá Trần Đề -
ông Phạm Văn Hứa cho
biết từ khi đi vào hoạt
động đến nay, công tác

khai thác, vận hành Cảng cá được BQL
thực hiện 24/24 giờ để phục vụ cho tàu
thuyền của ngư dân; bộ phận khai thác
vận hành Cảng luôn tổ chức sắp xếp tàu
thuyền, các phương tiện vận tải ra vào,
dân trong khu vực Cảng cá đúng quy
định, lượng tàu thuyền cập cảng tăng cao
qua mỗi năm. Nếu như năm 2005 Cảng
cá Trần Đề tiếp nhận 1.000 lượt tàu cập
cảng thì đến năm 2019, con số này đã
tăng lên 16.000 lượt tàu (đạt 100 % KH),
số phương tiện vận tải qua cảng là 27.800
lượt. Năm 2019, lượng hàng hoá qua
Cảng đạt 130.000 tấn, trong đó hàng
thuỷ sản là 67 000 tấn; doanh số thu tiền
dịch vụ cảng cá đạt 6,5 tỷ đồng. 

Hiện nay các tổ chức, cá nhân thuê
đất, mặt bằng đất tại Cảng cá Trần Đề chủ
yếu hoạt động trong lĩnh vực thu mua, sơ
chế và chế biến thủy sản; sản xuất nước
đá; cơ khí đóng sửa chữa tàu thuyền; kinh

doanh dịch vụ
hậu cần nghề cá...
Các tổ chức, cá
nhân trong Cảng
cá hoạt động ổn
định đã giải quyết
kịp thời nhu cầu
đánh bắt cho tàu
thuyền của ngư
dân địa phương
cũng như các
tỉnh, thành phố
trong khu vực,
góp phần giải
quyết việc làm
cho một lượng
lớn lao động tại
địa phương, tạo
nguồn thu cho
ngân sách tỉnh.
Ngoài ra hoạt
động của Cảng cá
Trần Đề còn góp

phần thu hút tàu ngoài tỉnh vào, từ đó
kích thích hoạt động dịch vụ tại cảng và
địa phương ngày một phát triển. 

Trong quá trình hoạt động, BQL
Cảng cá Trần Đề đều phân công người
quản lý, vận hành và thực hiện duy tu,
bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục
công trình Cảng cá (hệ thống cấp thoát
nước, hệ thống điện, cầu bến….) để đảm
bảo chất lượng sử dụng về lâu dài. Cùng
với công tác duy tu, bảo dưỡng thì công
tác đầu tư nâng cấp Cảng cá Trần Đề từ
nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới cũng
đã góp phần tạo điều kiện để cơ sở hạ
tầng của Cảng ngày càng được đầu tư
hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại hơn.
Trong năm 2019, tiểu dự án Nâng cấp
Cảng cá Trần Đề thuộc Dự án Nguồn lợi
ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh
Sóc Trăng - CRSD (giá trị 55,8 tỷ đồng)
đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 6 hạng
mục công trình, còn lại 2 hạng mục (Bến
tàu 250 CV, hệ thống xử lý nước thải)
đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn
giao. Cũng nằm trong khuôn khổ Dự án
CRSD, trong năm BQL Cảng cá Trần Đề
cũng đã thực hiện tiếp nhận và đưa vào
vận hành thử Bến cá Mỏ Ó. Với năng lực
tiếp nhận khoảng 50-100 tàu/ngày ra vào
bến, hoạt động của Cảng cá Mỏ Ó vừa
giúp giảm tải hiệu quả cho Cảng cá Trần
Đề vừa giúp ngư dân Sóc Trăng có điều
kiện tiêu thụ sản phẩm, phát triển hậu
cần nghề cá trong khu vực. Ngoài ra, dự
án đầu tư Nâng cấp mở rộng cảng cá
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2 với
vốn đầu tư 174 tỷ đồng trên phần diện
tích đất mở rộng là 18 ha cũng được khởi
công vào cuối tháng 12/2019, là điều kiện
để cảng cá Trần Đề phát triển.

Riêng công tác xác nhận nguồn gốc
nguyên liệu thủy sản cho các doanh
nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản cũng
được BQL Cảng cá Trần Đề thực hiện
đúng quy định và đảm bảo kịp thời cho
các doanh nghiệp có nhu cầu; qua đó tạo
điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp
xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường
châu Âu, góp phần nâng cao kim ngạch
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ban Quản lý cảng cá Trần đề 

Chung tay khai thác hiệu quả 
nguồn lợi thủy sản 

ENTERPRISE

Là 1 trong 10 cảng cá
lớn nhất cả nước, thời

gian qua được sự quan
tâm đầu tư của các cấp

chính quyền, hoạt động
của Cảng cá Trần Đề

ngày càng phát huy
hiệu quả thiết thực, góp

phần quan trọng vào
công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội, xây

dựng Nông thôn mới
của tỉnh Sóc Trăng.

Đức bình

(xem tiếp trang 56)



T
iền thân của
Soctrangwaco là Nhà
máy nước Sóc Trăng
được thành lập năm
1964 (tên gọi Công

quản Nhà máy nước Khánh Hưng)
với công suất ban đầu 3.000m3/ngày

đêm. Đến năm 1992, Nghị quyết Quốc
hội chia Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và

Sóc Trăng; Xí nghiệp Cấp nước được UBND tỉnh Sóc Trăng quyết
định nâng lên thành Công ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 12/11/1994 ghi dấu ấn cột mốc quan trọng khi Bộ
trưởng Bộ Công nghiệp nặng có quyết định phê chuẩn Đề án
"Tìm kiếm đánh giá nước dưới đất vùng Sóc Trăng" của Công ty
và đến tháng 9/1995 thì chính thức đưa vào vận hành nhà máy
nước ngầm tại địa bàn Thị xã Sóc Trăng với công suất 12.000
m3/ngày đêm. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong
quá trình phát triển của ngành cấp nước tỉnh nhà, đưa Sóc Trăng
trở thành một trong những địa phương đã hoàn toàn chuyển đổi
việc sử dụng nguồn nước mặt sang sử dụng nguồn nước ngầm
sớm nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính
thành công này đã đặt viên gạch nền tảng, tạo tiền đề cho những
thành công khác của Soctrangwaco về sau này.

Qua quá trình phát triển, Soctrangwaco đã đầu tư xây dựng
các nhà máy nước có quy mô lớn tại TP.Sóc Trăng, nâng công
suất từ 3.000m3/ngày đêm lên 80.000m3/ngày đêm. Hạ tầng cấp
nước được quan tâm đầu tư, trong 5 năm 2015 - 2019 Công ty
đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tại TP.Sóc Trăng và các
huyện với tổng chiều dài khoảng 326.000m ống cấp nước (đường
kính từ D60 đến D250), giá trị đầu tư khoảng 101 tỷ đồng để
cung cấp nước cho các hộ dân, góp phần nâng tổng số khách
hàng hiện nay lên trên 87.000 hộ. Ngoài ra Công ty còn đầu tư
xây dựng mới các giếng khoan, nâng cấp, cải tạo công nghệ các
nhà máy nước với giá trị khoảng 47 tỷ đồng. Chất lượng và áp lực
nước cung cấp luôn đạt yêu cầu, đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử
dụng nước ngày càng tăng của người dân với chất lượng nước đạt
chuẩn theo tôn chỉ hoạt động "Nâng cao chất lượng cuộc sống -

An toàn sức khỏe cộng đồng".
Tổng Giám đốc Soctrangwaco – ông Đặng Văn Ngọ cho biết

trên cơ sở xác định nhiệm vụ kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước là
một trong những yêu cầu bức bách đang đặt ra đối với ngành cấp
nước Sóc Trăng, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết
kiệm và chống thất thoát nước, Soctrangwaco còn thành lập các
đội kiểm tra đường phố, kiểm tra tình hình sử dụng nước thực tế
từ các hộ dân. Tại các nhà máy thực hiện theo dõi lưu lượng nước
phát ra mạng lưới và kiểm tra áp lực mạng lưới hàng giờ để
nhanh chóng phát hiện rò rỉ hoặc bể ống ngoài mạng; từ đó có
phương án khắc phục kịp thời, tránh thất thu, thất thoát nước.

Đối phó với tình trạng khô hạn, lũ lụt, xâm nhập mặn ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu, Soctrangwaco tập trung cho công tác
cải tạo, sửa chữa, thổi rửa nhằm nâng công suất các giếng hiện có;
điều tiết áp lực mạng lưới phù hợp; sắp đặt hệ thống xử lý mặn
RO, công suất 3.000 m3/ngày đêm với giá trị đầu tư 12,3 tỷ đồng.
Đồng thời Công ty khoan thêm 6 giếng khoan khai thác nước tại
khu vực TP.Sóc Trăng, đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp nhằm
ứng phó với tình hình xâm nhập mặn.

Cùng với nhiệm vụ cấp nước, công tác phục vụ khách hàng
cũng được Soctrangwaco quan tâm đưa lên hàng đầu thông
qua: lắp đặt miễn phí đồng hồ đo nước; ký kết hợp đồng cung
cấp nước theo tiêu chí minh bạch, công bằng, hợp lý; xây dựng
đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ khách hàng 24/7; giải
quyết mọi yêu cầu của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả…,
từ đó luôn nhận được đánh giá cao và sự tín nhiệm từ phía
khách hàng. Đặc biệt từ sau cột mốc cổ phần hóa, Soctrangwaco
tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh
doanh, trong đó mục tiêu cơ bản là đáp ứng kịp thời nhu cầu
nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, trong năm
2020 Soctrangwaco dành ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn
nước, dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Triển khai đầu tư nâng
cấp công suất nhà máy, cải tạo mở rộng mạng lưới lắp đặt các
hệ thống xử lý mặn, tìm nguồn nước khai thác để hoàn thành
kế hoạch và đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người tiêu
dùng. Bên cạnh đầu tư đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong quá
trình sản xuất, Công ty cũng sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cao
trình độ tổ chức sản xuất, tổ chức lao động trong doanh nghiệp
để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí lao động, vật
tư, chi phí quản lý…; từ đó có thể tiết kiệm chi phí và hạ giá
thành, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.n
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Soctrangwaco 

Lấy khách hàng 
làm trung tâm phục vụ 

Đồng hành cùng tiến trình đô thị hóa của tỉnh nhà, những năm qua Công ty CP Cấp
nước Sóc Trăng (Soctrangwaco) luôn đi tiên phong trong đảm bảo an ninh nước trên địa
bàn, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp

phần xây dựng một đô thị văn minh, một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

minh xuân

Ông Đặng Văn Ngọ,  
Tổng Giám đốc Soctrangwaco



Sức bật sau tái cơ cấu
Đặc biệt năm 2014 là năm đầu tiên

VNPT Sóc Trăng cùng với toàn Tập đoàn
chính thức đi vào hoạt động theo mô hình
tái cơ cấu, nhờ đó doanh thu, lợi nhuận và
thu nhập của người lao động hàng năm đều
tăng. Những kết quả đạt được đã tiếp tục
khẳng định VNPT Sóc Trăng là doanh
nghiệp chủ lực trong phát triển hạ tầng,
cung cấp các dịch vụ VT - CNTT trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, đơn vị luôn
tích cực tham gia các chương trình cung cấp
dịch vụ viễn thông công ích của tỉnh. VNPT
Sóc Trăng hiện là doanh nghiệp duy nhất
cung cấp các dịch vụ tốc độ cao đáp ứng đến
100% xã, phường, thị trấn, vùng sâu, vùng
xa của tỉnh, góp phần thực hiện thành công
chính sách Nông thôn mới và đóng góp tích
cực vào công cuộc CNH - HĐH tỉnh nhà.

Ghi nhận những đóng góp này, VNPT
Sóc Trăng đã được tặng nhiều cờ thi đua
xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ, của UBND tỉnh Sóc Trăng, Tập đoàn
VNTP, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn 2011 -
2015, VNPT Sóc Trăng đã vinh dự đón nhận
Huân chương Lao động hạng Nhì.

Mạnh từ hệ thống hạ tầng vt -
CNtt hiện đại 

Thời gian qua, VNPT Sóc Trăng luôn
chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh
thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ
cung ứng; luôn lấy khách hàng làm trung
tâm và chăm sóc khách hàng theo hướng
chuyên biệt - khác biệt - hiệu quả. VNPT
Sóc Trăng còn dành ưu tiên cho đầu tư xây
dựng hạ tầng hoàn thiện, qua đó vừa đón
đầu và đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng
các dịch vụ VT - CNTT ngày càng đa dạng
của xã hội vừa góp phần phục vụ đắc lực
cho công cuộc cải cách thủ tục hành chính
(TTHC), triển khai mô hình Chính quyền
điện tử tại địa phương.

Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm
2016, VNPT Sóc Trăng đã tiến hành chuẩn
bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng nhà trạm,
đầu tư nâng cấp mở rộng mạng truyền dẫn
nội tỉnh, mạng cáp quang rộng khắp để sẵn
sàng phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị
4G. Nỗ lực này đã góp phần đưa Sóc Trăng
trở thành 1 trong 5 tỉnh miền Nam được

Tập đoàn giao nhiệm vụ lắp đặt thiết bị 4G
ngay trong đợt 1.

Đến ngày 11/02/2017, dịch vụ
Vinaphone 4G chính thức được cung cấp
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đến nay
VNPT Sóc Trăng vẫn đang tiếp tục mở
rộng vùng phủ sóng (hiện có hơn 250 điểm
trạm phát sóng 4G trên tổng số gần 600
trạm 3G/4G). Để hướng đến một hệ thống
hạ tầng VT - CNTT hiện đại, phát huy tối
đa hiệu quả, trong thời gian tới VNPT Sóc
Trăng sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, nâng cao
năng lực, nâng cao độ an toàn mạng truyền
dẫn trục nội tỉnh, mạng MANE, mở rộng
mạng cáp quang, lắp đặt bổ sung thiết bị
4G đến 100% trạm BTS hiện có, qua đó làm
nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng
CNTT của tỉnh nhà.

Đồng hành xây dựng Chính quyền
điện tử 

Sau 5 năm (2014 - 2019) triển khai Thỏa
thuận hợp tác chiến lược về VT-CNTT giai
đoạn 2014 - 2020 giữa UBND tỉnh Sóc
Trăng và Tập đoàn VNPT, VNPT đã nỗ lực
không ngừng, đồng hành cùng tỉnh nhà
trong hành trình xây dựng Chính quyền
điện tử văn minh, hiện đại. 

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc
Nguyễn Khắc Phùng cho biết VNPT Sóc
Trăng luôn xác định CNTT là công cụ
quản lý hàng đầu trong xây dựng Chính
quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành
chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai
đoạn hiện nay. Từ năm 2016 đến nay trên
cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn và
UBND tỉnh, VNPT Sóc Trăng đã phối hợp
và đồng hành cùng các sở ngành, các cơ
quan nhà nước triển khai cải cách TTHC,
hệ thống Một cửa điện tử trong việc cung
cấp các dịch vụ, giải pháp CNTT theo lộ
trình triển khai mô hình Chính phủ điện
tử tại tỉnh Sóc Trăng. Các dịch vụ như:
Văn phòng điện tử (VNPT iOffice); Cổng
thông tin điện tử (VNPT Portal); Hội nghị
truyền hình trực tuyến (VNPT-Metting);
Phần mềm Quản lý y tế (VNPT - HIS);
Phần mềm lưu trú (ORM) ... do VNPT Sóc
Trăng cung cấp hiện đã hoạt động thông
suốt tại cơ quan tổ chức khối chính quyền
gồm UBND tỉnh, huyện, xã và các đơn vị
trực thuộc tỉnh. 

Đến nay có thể khẳng định thành công
bước đầu từ dịch vụ số và dịch vụ CNTT đã
đóng góp tích cực trong thực hiện cải cách
TTHC, xây dựng hệ thống Chính quyền
điện tử tỉnh Sóc Trăng cũng như tiến trình
thực hiện Chiến lược VNPT4.0 của Tập
đoàn VNPT. n
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VNPT SÓC TrăNG 

Khẳng định vị thế

Qua hơn 10 năm
dựng xây và phát

triển, năng lực
mạng viễn thông -
công nghệ thông
tin (VT-CNTT)
của VNPT Sóc

Trăng được đầu tư
mở rộng cả về quy
mô, chất lượng và
ngày càng đa dạng
hóa các loại hình
dịch vụ; đáp ứng
hiệu quả nhu cầu
ngày càng cao của
người tiêu dùng,
mạnh mẽ khẳng

định vị thế doanh
nghiệp chủ đạo về
VT - CNTT của

tỉnh nhà.

bích hạnh

Ông Nguyễn Khắc Phùng,  
Giám đốc VNPT Sóc Trăng
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resilience after restructuring
2014 was the first year that VNPT Soc Trang and

VNPT Group were officially operated in the new form
after restructuring. Its revenue, profit and payroll have
increased year after year since then. Its achievements
reaffirm that VNPT Soc Trang is a key enterprise in
infrastructure development and telecom - IT service
delivery in Soc Trang province. At the same time, VNPT
Soc Trang always actively provides public telecom
services in the province. The company is currently the
only provider of high-speed services to all communes
across Soc Trang province, thus helping realize new
countryside policies and contributing positively to local
industrialization and modernization.

Recognizing these contributions, VNPT Soc Trang
was awarded many excellent emulation flags and
certificates of merit from the Prime Minister, the Soc
Trang Provincial People’s Committee, the VNTP Group,
the Ministry of Information and Communications, and
the State Capital Management Committee. Especially in
2011-2015, VNPT Soc Trang was decorated with the
Second-class Labor Order.

Strength from modern telecom - it
infrastructure system

Soc Trang VNPT has always focused on improving
competitiveness by delivering high-quality products and
services, taken customers as the center of business, and taken
care of customers in a professional, distinctive and effective
manner. Soc Trang VNPT has also given priority to
investment in building complete infrastructure to effectively
meet increasing local demand for telecommunications and
information technology, better serve administrative procedure
reforms and launch e-government model in the province.

With that spirit, right from the beginning of 2016, VNPT Soc
Trang prepared BTS station infrastructure, invested to upgrade
and expand the transmission network and wide fiber optic
network for the adoption of 4G equipment. This effort helped
turn Soc Trang into one of five southern provinces assigned to
install 4G equipment in the first phase by VNPT Group.

On February 11, 2017, Vinaphone 4G service was officially
launched in Soc Trang province. At present, VNPT Soc Trang
is further expanding its coverage (with more than 250 4G BTS
stations out of 600 3G/4G BTS stations). To have a modern
telecommunication - IT infrastructure system, in the coming
time, VNPT Soc Trang will continue to invest in upgrading,
improving capacity and improving the operational safety of
transmission network axis and MANE network in the
province, expanding the fiber optic network and installing
more 4G equipment in all existing BTS stations to build a
foundation for deploying IT applications in the province.

Siding with e-government construction 
After five years (2014-2019) of carrying out the strategic

cooperation agreement on information and communication
technology in 2014-2020 signed between the Soc Trang
Provincial People’s Committee and VNPT Group, the latter has
made continuous efforts to side with the province in the course
of building a civilized and modern electronic government.

VNPT Soc Trang Director Nguyen Khac Phung said that
VNPT Soc Trang always defines IT as a top management
tool in building e-government, promoting administrative
reform, restructuring the economy and actively advancing
international economic integration in the current period.
From 2016 to now, based on the cooperation agreement
between Soc Trang province and VNPT Group, VNPT Soc
Trang has coordinated and accompanied relevant local
agencies to reform administrative procedures and the single-
window electronic system in providing IT services and
solutions as per the roadmap of e-government construction
in Soc Trang province. Such services as electronic office
(VNPT iOffice), electronic information portal (VNPT
Portal), online video conferencing (VNPT-Metting), health
management software (VNPT - HIS) and online residence
management software (ORM) provided by VNPT Soc Trang
are now working smoothly at governmental agencies,
including Soc Trang Provincial People’s Committee,
District-level People’s Committee, Commune-level People’s
Committee, and relevant units.

To date, without doubt, initial successes of digital
services and IT services have contributed positively to carry
out administrative reforms, build the electronic government
system in Soc Trang province and deliver the VNPT 4.0
Strategy of VNPT Group.n

VnpT Soc Trang 

Affirming its Position

After more than 10 years of construction
and development, the capacity of telecom
- information technology network
capacity of VNPT Soc Trang has been
invested to expand in scale, quality and
service to better meet the rising customer
demand and strongly affirm its leadership
in the telecom - information technology
industry in Soc Trang province.

bich hanh
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L à đơn vị hoạt động đa dạng trong nhiều ngành
nghề kinh doanh, PVCL hôm nay đã trở thành
thương hiệu tiêu biểu trên các lĩnh vực: xây dựng
công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh
bất động sản; mua bán vật liệu xây dựng, trang

trí nội thất… Trong đó thành tựu nổi bật nhất và có ý nghĩa
nhất chính là dự án Khu đô thị 5A (Mekong Centre) - Đại
đô thị trung tâm kiểu mẫu đáng sống nhất TP.Sóc Trăng do
PVCL làm chủ đầu tư. Nói ý nghĩa nhất bởi đây là dự án
góp phần mang lại luồng sinh khí mới đầy hứng khởi cho
tỉnh Sóc Trăng trên bước đường đô thị hóa, đi lên công
nghiệp hóa – hiện đại hóa. 

Dự án Khu đô thị Mekong Centre có tổng quy mô diện
tích khoảng 110,92 ha, tọa lạc ngay trung tâm TP.Sóc
Trăng, với 3 mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi - Lê Duẩn - Lý
Thường Kiệt. Khu đô thị được phát triển thành một khu đô
thị kiểu mẫu, đáng sống nhất Sóc Trăng với hạ tầng quy
hoạch đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa các khu biệt thự sang
trọng, căn hộ cao cấp, cao ốc văn phòng…với cảnh quan
thiên nhiên hiện hữu của dòng sông Maspero, qua đó giúp
cư dân tương lai có thể tận hưởng giá trị đích thực của
cuộc sống với môi trường thiên nhiên trong lành. 

Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao chất lượng
sống, hướng đến tạo sự thuận tiện tối ưu cho cộng đồng
cư dân, Khu đô thị Mekong Centre còn sở hữu 39 tiện ích
đỉnh cao và lần đầu tiên xuất hiện tại Sóc Trăng như:
Cổng chào Khu đô thị Mekong Centre, Trung tâm thương
mại Mekong Centre Mall, hệ thống nhà hàng - khách sạn,
công viên nước Mekong Water Park rộng đến 16.769 m2,
trung tâm hội nghị tiệc cưới Hải Tượng, cầu đi bộ Nhật
Nguyệt, quảng trường văn hóa Mekong và Maspero, cung
đường lễ hội văn hóa Cửu Long… Ngoài ra các công trình
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công viên cây xanh cũng đã
hoàn chỉnh theo tiến độ xây dựng.

Dự án Khu đô thị Mekong Centre đi vào hoạt động góp
phần giải quyết nhu cầu phát triển các công trình đô thị và
đất ở cho dân tái định cư trong tỉnh. Nhận thức rõ vai trò
cũng như tầm quan trọng của Khu đô thị đối với công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, chính vì vậy trong
quá trình triển khai, PVCL luôn chú trọng giám sát kỹ lưỡng
đảm bảo khu đô thị đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, tính
thẩm mỹ, sự tối ưu về kinh tế; hướng đến tạo ra sự kết hợp
hoàn hảo giữa điều kiện môi trường và tự nhiên, môi trường
với tiện ích công cộng. 

Ông Nguyễn Triệu Dõng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng
Giám đốc PVCL cho biết Khu đô thị Mekong Centre giàu
tiềm năng sinh lời do nằm trong khu vực trung tâm đang
phát triển rất nhanh chóng về hạ tầng lẫn kinh tế - xã hội của
TP.Sóc Trăng. Đặc biệt với chiến lược quy hoạch phát triển
Sóc Trăng trở thành trung tâm logistic của cả vùng ĐBSCL,
sắp tới khu vực này sẽ được tăng cường đầu tư thêm nhiều
công trình hạ tầng lẫn tiện ích dịch vụ và đây thực sự là thời
điểm "vàng" để đầu tư vào bất động sản Sóc Trăng. 

Nhằm đưa Khu đô thị Mekong Centre tiệm cận với
khách hàng, góp phần gia tăng giá trị bền vững, ngày
25/11/2019, PVCL và Công ty CP Dịch vụ Bất động sản
Danh Khôi (DKRS) đã chính thức ký kết tiếp thị và phân
phối độc quyền dự án Khu đô thị Mekong Centre. “Thông
qua cái "bắt tay" chiến lược này, PVCL kỳ vọng sẽ mang đến
cho khách hàng cơ hội đầu tư sinh lời cũng như nơi "an cư
lạc nghiệp" lý tưởng với nhiều tiện ích - dịch vụ đẳng cấp,
đáp ứng hiệu quả nhu cầu định cư của người dân trên địa
bàn TP.Sóc Trăng cũng như các địa phương lân cận. Bằng
tất cả tâm huyết của mình, PVCL hướng đến mục tiêu kiến
tạo một cộng đồng cư dân hiện đại, đẳng cấp bậc nhất tại
tỉnh Sóc Trăng, góp phần chỉnh trang đô thị và điểm tô
rạng rỡ cho diện mạo TP.Sóc Trăng trên bước đường trở
thành đô thị loại II” – ông Dõng nhấn mạnh.n

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
(PVCL) được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 250
tỷ đồng. Trải qua 13 năm hoạt động, PVCL đã triển khai thành
công nhiều dự án trọng điểm tại Sóc Trăng, đóng góp quan
trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh
nhà. Đây được xem là bàn đạp vững chắc để PVCL chạm đến
khát vọng trở thành một điểm sáng trong chiến lược phát triển
các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng
- vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.

Đức bình
Ông Nguyễn Triệu Dõng, 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVCL

ENTERPRISE

Mekong centre 

LuồNG SiNH KHí Mới CHo 
SóC TrăNG TrêN BƯớC ĐƯờNG Đô THị Hóa
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Engaged in various
businesses, PVCL today
has become a typical
brand in civil and
industrial construction,

real estate business, construction
material trading, interior decoration
and other businesses. Among its most
outstanding and significant
achievements is the 5A Urban Area
(Mekong Center) - the most livable
megacity in Soc Trang City invested
by PVCL. This project is said to be
the most significant because it
contributes to bringing an exciting
new spirit to Soc Trang province on
the path of urbanization,
industrialization and modernization.

Mekong Center covers a total area
of 110.92 ha at the heart of Soc Trang
City. It faces three main streets of Mac
Dinh Chi, Le Duan and Ly Thuong
Kiet. This urban area is developed into
the most livable model city in Soc
Trang with a synchronously planned
infrastructure, a harmonious blend of
luxury villas, luxury apartments and
office buildings with the natural
landscape of the Maspero River. Thus,
its future dwellers will be able to enjoy
the true value of life in a clean natural
environment.

To improve life quality and optimal
convenience for residents, Mekong
Center also owns 39 top-class utilities,
first seen in Soc Trang, such as the

Welcome Gate to the
Mekong Center, the
Mekong Center Mall,
restaurants and hotels,
16,769-square meter
Mekong Water Park,
Hai Tuong Wedding
and Convention
Center, Nhat Nguyet
Pedestrian Bridge,
Mekong and Maspero
Cultural Square, and
Cuu Long Cultural
Festival Road. In
addition, technical

infrastructure works and green parks
were also completed as scheduled.

Mekong Center will help address
urban development needs and meet
residential land demands for local
people. Being aware of its role and
importance to local socioeconomic
development, in the course of
construction, PVCL always paid close
attention to ensuring its technical
quality, aesthetics and economic
optimization and created a perfect
combination of environmental and
natural conditions, environment and
public utilities.

Mr. Nguyen Trieu Dong, Board
Chairman and General Director of
PVCL, said that the Mekong Center
is a highly profitable investment for
investors because it is located in the
central area of Soc Trang City,
which is developing very fast in
terms of infrastructure, economy
and society. Especially, according to
a strategy under which Soc Trang
will be developed into a logistics
center of the Mekong Delta region,
this place will invest further in
infrastructure and utilities. Thus,
this is really a golden time to invest
in real estate in Soc Trang.

To bring Mekong Center closer to
customers and increase sustainable
values, on November 25, 2019, PVCL
and Danh Khoi Real Estate Services
joint Stock Company (DKRS)
officially signed an agreement on
exclusive marketing and distribution
of Mekong Center. “With this
strategic handshake, PVCL expects to
bring customers the opportunity to
make a profitable investment and an
ideal living place with various high-
class utilities and services for people
in Soc Trang City and neighboring
localities as well. With all of its
devotion, PVCL aims to create a most
modern and classy resident
community in Soc Trang province,
and help boost the face of Soc Trang
City on the path to become a second-
grade city,” he stressed.n

mekong cenTre 

fresh vitality for soc trang
Urbanization Progress

Cuu Long Petro Urban
Development and Investment

Corporation (PVCL) was
established in 2007 with an
initial registered capital of

VND250 billion. Over 13 years
of operation, PVCL has

successfully carried out many
key projects in Soc Trang and

made important contributions
to local industrialization and

modernization. This is
considered a solid stepping-

stone for PVCL to fulfil its
aspiration to become a leading

light in urban and residential
area development strategy in

Soc Trang province in
particular and in the Mekong

Delta region in general.

duc binh
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CULTURE & TOURISM

Để nói về những đổi thay tích cực của du
lịch Sóc trăng so với thời điểm trước khi
triển khai Nghị quyết số 05, ông sẽ nhấn
mạnh vào những điểm nào?

Thông qua công tác quán triệt, tuyên
truyền bằng nhiều hình thức, nhận thức
của cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư
về tầm quan trọng và đóng góp của "ngành
công nghiệp không khói" đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội được nâng cao; công
tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường tại các điểm tham quan du lịch ngày
càng được đảm bảo.

Những điểm du lịch truyền thống đã được quan
tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng, như: chùa Mahatup
(chùa Dơi), chùa SroLôn (chùa Chén Kiểu), Bửu Sơn Tự
(chùa Đất Sét), chùa Kh'leang, Nhà Trưng bày Văn hóa
Khmer; trong đó chùa Mahatup và Bửu Sơn Tự là 2 trong 4
điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận di tích văn hóa lịch
sử cấp quốc gia. Một số dự án đầu tư mới về du lịch tâm linh
cũng đã được triển khai thực hiện và đang trong giai đoạn
hoàn thành để đưa vào phục vụ du khách như: Khu Văn hóa
tín ngưỡng Giếng Tiên; chùa Quan Âm Đông Hải (Vĩnh
Châu)…Riêng Khu Văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng
(Thiền viện Trúc Lâm) đã hoàn thành đưa vào khai thác.

Bên cạnh nỗ lực khai thác các loại hình du lịch thế mạnh (du
lịch sinh thái - sông nước miệt vườn, du lịch biển), trong 3 năm
qua tỉnh Sóc Trăng cũng đã xây dựng các sản phẩm dịch vụ du
lịch đi kèm. Cụ thể từ năm 2016, tỉnh đã tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế đăng ký cho du
khách xem đua ghe Ngo, lễ Cúng Trăng, Lễ thả Đèn nước nhân
dịp lễ hội hàng năm; phát triển dịch vụ xe điện đưa khách tham
quan tại khu vực chùa Mahatup và trong nội ô TP.Sóc Trăng;
dịch vụ cho khách chèo xuồng tại chợ nổi Ngã Năm…

Các chương trình tour, tuyến kết nối các điểm du lịch của
tỉnh cũng đã được hình thành và giới thiệu đến các đơn vị lữ
hành ngoài tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh cũng đã
lấy các tour này làm cơ sở để liên kết với các doanh nghiệp
trong cả nước. Đồng thời, tỉnh cũng đã xây dựng và chọn 20 tiết
mục văn nghệ tiêu biểu của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa có
thời lượng từ 5 -120 phút sẵn sàng phục vụ khi khách có yêu
cầu; xây dựng các sản phẩm lưu niệm như chiếc ghe Ngo thu
nhỏ, tranh phù điêu, móc khóa…

Hiện tại, Sóc Trăng có 4 điểm du lịch cấp tỉnh, 4 điểm dừng
chân đạt chuẩn phục vụ du khách. Toàn tỉnh có 69 cơ sở lưu trú

đạt chuẩn phục vụ du khách với tổng số 1.394
phòng. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị

quyết số 05, số liệu du lịch tỉnh nhà đã cho thấy
những bước phát triển phấn khởi, từ
1.415.161 lượt khách năm 2016 tăng lên 2,4
triệu lượt năm 2019, tăng 70%; tổng thu du
lịch từ 460,336 tỷ đồng năm 2016 tăng lên
1.020 tỷ đồng năm 2019, tăng 122%.

Có được thành công này, công tác
khai thác thị trường, hoạt động xúc tiến

du lịch được toàn ngành quan tâm triển
khai ra sao, thưa ông?
Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập
trung công tác khai thác thị trường, xúc tiến phát triển tuyến
tour du lịch. Cụ thể đã thực hiện 2 chuyên mục "Du lịch Sóc
Trăng" và "Địa chí Sóc Trăng" phát sóng định kỳ trên Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh; tham gia quảng bá về du lịch Sóc
Trăng tại các hội chợ, lễ hội, sự kiện du lịch trong và ngoài khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đã xuất bản và phát
hành 1.500 quyển "Truyền thuyết, lịch sử các điểm di tích, danh
lam thắng cảnh tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng"
(11 di tích); 1.000 quyển "Di tích lịch sử, các điểm tham quan du
lịch tỉnh Sóc Trăng" (17 di tích); xây dựng 20 pano tuyên
truyền, quảng bá, chỉ đường đến các điểm du lịch nhằm giúp du
khách trong và ngoài tỉnh có thể dễ dàng tìm đường đến tham
quan các điểm đến du lịch trong tỉnh…

Công tác liên kết phát triển du lịch cũng được quan tâm đẩy
mạnh. Tỉnh đã ký kết các thỏa thuận, chương trình hợp tác phát
triển du lịch với các địa phương có ngành du lịch phát triển
như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng
Bình…; tham gia Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía
Tây ĐBSCL; đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du
lịch giữa TP.Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/tU,
đưa Sóc trăng trở thành một điểm đến tiêu biểu trên bản
đồ du lịch ĐBSCl và cả nước, thời gian tới ngành Du lịch
Sóc trăng sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết
số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết
số 05-NQ/TU ngày 2/8/2016 của Tỉnh ủy; Chương trình hành
động số 06/CTr-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về
thực hiện Nghị quyết số 05. Xác định phát triển du lịch bền

Du lịch Sóc Trăng 

Diện mạo mới
Qua hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 2/8/2016 của Tỉnh ủy về phát
triển du lịch Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, diện mạo du lịch Sóc
Trăng đã có những đổi thay đầy khởi sắc. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có
cuộc trò chuyện với ông trần Minh lý - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh xung quanh những thành tựu này. Công luận thực hiện.
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vững; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các
ngành trong phát triển du lịch; phát triển theo hướng
chuyên môn hóa để du lịch thật sự trở thành ngành
kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung nâng cấp các
điểm tham quan, du lịch; xây dựng các sản phẩm du
lịch đặc thù dựa trên phát huy các tiềm năng, thế mạnh
của tỉnh; đa dạng hóa các loại hình, dịch vụ du lịch;
triển khai có hiệu quả "Đề án phát triển du lịch cộng
đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2017 - 2020".

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy
định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục kêu
gọi đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; kêu
gọi các doanh nghiệp đầu tư du thuyền phục vụ du
khách theo tuyến Nam Sông Hậu, Sóc Trăng đi Trần Đề,
nội ô TP.Sóc Trăng; đầu tư xây dựng và phát triển Trung
tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh; nâng cấp khán đài đua ghe
Ngo; đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ đêm Sóc Trăng…
Đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; thực
hiện tốt công tác liên kết, hợp tác với các khu vực là thị
trường tiềm năng của tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ
Chí Minh, các tỉnh miền Trung và giữa các tỉnh trong
khu vực ĐBSCL) để liên kết phát triển tuyến - tour du
lịch. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo
Phát triển Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch của tỉnh; đẩy
mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du
lịch đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng nhằm đáp ứng
nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

trân trọng cảm ơn ông!

“Sóc Trăng xác định khai
thác sản phẩm du lịch đặc
thù là khâu then chốt để
phát triển du lịch thành

ngành kinh tế quan trọng
theo tinh thần Nghị quyết

05. Trong đó tỉnh tập
trung phát triển các sản

phẩm du lịch đặc thù gồm:
du lịch tâm linh, văn hóa
lễ hội, lịch sử tại các điểm
chùa, di tích cấp quốc gia,
cấp tỉnh,…; du lịch sinh

thái, sông nước miệt vườn
trên hệ thống cù lao dọc

sông Hậu và huyện Cù Lao
Dung; du lịch sinh thái
rừng ngập mặn khu vực
huyện Trần Đề và thị xã
Vĩnh Châu; du lịch văn
hóa chợ nổi Ngã Năm”.

Soc Trang TouriSm 

new face
After more than three years of implementing
Resolution 05-NQ/TU dated August 2, 2016
of the Provincial Party Committee on Soc
Trang tourism development to 2020, with an
eye to 2025, the face of Soc Trang tourism has
changed dramatically. Vietnam Business
Forum Magazine’s reporter has a
conversation with Mr. tran Minh ly,
Director of the Department of Culture, Sports
and Tourism of Soc Trang province, about
these achievements. Cong luan reports.

What were local tourism strengths before resolution 05
was enforced?

By grasping and informing officials, Party cadres and people of
the importance and contribution of tourism to social and
economic development in various forms, ensuring security and
order, environmental sanitation at tourist attractions has been
increasingly guaranteed.

Traditional tourist sites have been invested, upgraded and expanded,
such as Mahatup Pagoda (or Doi Pagoda), SroLon Pagoda (or Chen Kieu
Pagoda), Buu Son Pagoda (Dat Set Pagoda), Kh'leang Pagoda, Khmer
Cultural Exhibition Hall. Particularly, Mahatup Pagoda and Buu Son
Pagoda are two of four provincial tourism sites recognized as national
historical and cultural relics. Some new spiritual tourism projects have
also been invested and prepared for service, including Gieng Tien Cultural
and Religious Area, Quan Am Dong Hai Pagoda (Vinh Chau). Notably,
Soc Trang Cultural and Religious Site (Truc Lam Zen Monastery) was
already completed and put into operation.

In addition to efforts to tap strong tourism advantages (ecotourism,
countryside tourism and maritime tourism), in the past three years, Soc
Trang has also built distinctive tourism products and services. Specifically,
since 2016, the province has facilitated domestic and international tourism
businesses to register their attendance to Ngo boat racing, the Moon
Worshipping Ceremony and the Floating Lamp Ceremony; developed
tram services to serve visitors at Mahatup Pagoda and Soc Trang City and
rowing services for tourists at Nga Nam Floating Market.

Local tour programs and destination connections have also been
introduced to travel agencies in other provinces. Local tour operators have
also used these tours as a basis for linking with businesses across the
country. At the same time, Soc Trang province has developed and selected
20 typical arts performances of Kinh, Khmer and Hoa (Chinese- F
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originated) ethnic groups with duration
of 5-120 minutes for customers if they
request; and build souvenirs such as
miniature Ngo boats, frieze paintings
and keychains

Currently, Soc Trang has four
province-level tourist sites and four
standard tourist stops. The whole has 69
hotels with 1,394 rooms for tourists.
After more than three years of
implementing Resolution 05, the
province’s tourism data showed
interesting developments, from 1.42
million visitors in 2016 to 2.4 million
visitors in 2019, or an increase of 70%.
Tourism revenue rose from
VND460,336 billion in 2016 to
VND1,020 billion in 2019, representing
an increase of 122%.

Having this success, how has the
tourism sector carried out tourism
marketing and promotion?

Recently, the Department of
Culture, Sports and Tourism has
directed specialized departments and
affiliated units to focus on tourism
marketing, promotion and
development. Specifically, the
department carried out two thematic programs, "Soc Trang
Tourism" and "Soc Trang Geography", periodically broadcasted on
the Soc Trang Radio and Television Station; participated in
promoting Soc Trang tourism at tourism festivals and tourist events
in the Mekong Delta and other regions. The province published
1,500 books on Soc Trang legends, legacy, places of interest and
tourist attractions (11 relics); 1,000 copies of “Historical relics and
tourist attractions in Soc Trang” (17 relics); built 20 information
panels, advertisements and directions to destinations to help tourists
far and wide easily find the way to visit local tourist destinations.

Tourism development also needs to be promoted. The province
signed tourism cooperation agreements and programs with
localities with developed tourism industries such as Hanoi, Ho Chi
Minh City, Ba Ria - Vung Tau and Quang Binh; participated in the
West Mekong Delta tourism development cooperation cluster; and
signed tourism development cooperation agreements between Ho
Chi Minh City and 13 Mekong Delta provinces and cities.

in order to successfully carry out
resolution 05-NQ/tU, turn Soc
trang into a typical destination on the
Mekong Delta tourism map and the
whole country, what solutions will Soc
trang tourism sector focus on key
solutions in the coming time?

The tourism sector will continue to
effectively execute Resolution 08-
NQ/TW dated january 16, 2017 of
Politburo; Resolution 05-NQ/TU dated
August 2, 2016 of the Provincial Party
Committee; Action Program 06/CTr-
UBND dated December 12, 2016 of the
Provincial People's Committee on
implementation of Resolution 05. The
sector will target sustainable tourism
development; effectively coordinate
with relevant bodies in tourism
development; and professionalize
tourism development to make tourism
an important economic sector of the
province. The sector will focus on
upgrading tourism and sightseeing
attractions; build specific tourism
products by promoting local potential
and strengths; diversify tourism
products and services; and effectively
implement "Project on Soc Trang

community tourism development in 2017-2020”.
The Department of Culture, Sports and Tourism will advise the

Provincial People's Committee to submit a draft resolution on
tourism development in 2020-2025 to the Provincial People's
Council; continue to call for investment projects approved by the
Provincial People's Committee; attract businesses to invest in tourist
yachts along Nam Song Hau and Soc Trang routes to Tran De and
in Soc Trang City; invest in building and developing the Soc Trang
Cultural and Sports Center; upgrade Ngo boat racing stands; invest
in building and upgrading Soc Trang night market. At the same
time, the department will promote tourism; effectively cooperate
with local potential markets (e.g. Hanoi, Hai Phong, Ho Chi Minh
City, central Vietnam provinces, Mekong Delta provinces) to link
tour route development. The department will also improve working
quality of the Soc Trang Tourism Development Steering Committee
and the Soc Trang Tourism Association; foster training of tourism
human resources to meet development needs in the new context.

thank you very much!

xuất khẩu cho tỉnh Sóc Trăng nói riêng, cả nước nói chung.
Song song đó BQL cũng nỗ lực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị
45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh cáo
của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không
báo cáo và không theo quy định (IUU); Kế hoạch số
51/KHUBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng; tích
cực phối hợp cùng Chi cục Thủy sản tổ chức, phân công trực
24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập bến tại
Cảng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm IUU.
Công tác này đã tác động rất lớn, góp phần nâng cao ý thức
của ngư dân trong khai thác hải sản, tạo tiền đề tháo gỡ thẻ
vàng của Ủy ban châu Âu cho thủy sản Việt Nam. 

Theo ghi nhận của Giám đốc Phạm Văn Hứa, thời gian

qua công tác khai thác, vận hành Cảng cá Trần Đề luôn nhận
được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc
Trăng và trực tiếp là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tỉnh; sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, đoàn
thể các cấp; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể
công chức, viên chức, người lao động BQL Cảng. “Đây chính
là động lực thúc đẩy Cảng cá Trần Đề ngày càng nâng cao hiệu
quả hoạt động, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Rất
mong trong thời gian tới hoạt động của Cảng sẽ tiếp tục nhận
được sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền, nhất là về
đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho Cảng ngày
càng phát triển, góp phần vào công cuộc khai thác hiệu quả
nguồn lợi thủy sản của tỉnh Sóc Trăng, đóng góp thiết thực
vào sự nghiệp CNH - HĐH và xây dựng Nông thôn mới của
tỉnh nhà” – ông Hứa bày tỏ.n

(tiếp trang 48)

F “Soc Trang defined that
developing locally distinctive
tourism products is a key step

to develop tourism into an
important economic sector in

the spirit of Resolution 05.
Particularly, the province has
focused on developing special

tourism products like
spiritual tourism, festive
culture, pagoda history,

national and provincial relics,
ecotourism, countryside

tourism on islands along Hau
river and in Cu Lao Dung

district; mangrove eco-
tourism in Tran De district
and Vinh Chau town, and
Nga Nam floating market

cultural tourism.”


