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BUSINESS 

Chưa được cải thiện đáng kể
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu

tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 đến hết
tháng 3 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao, thấp
hơn so với cùng kỳ năm 2021 (13,17%). giải ngân vốn đầu tư
công thực hiện chậm đã làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn
cũng như việc thu hút các nguồn lực xã hội, gây ra lãng phí và
ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Đáng chú ý, mới có 4 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt
trên 20%. Một số bộ, địa phương giải ngân tốt và cũng là các bộ, địa
phương có tỷ lệ giải ngân các tháng năm 2021 đạt mức cao như Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bà rịa
– Vũng Tàu, Lào cai, Trà Vinh, Lâm Đồng, Bến Tre, Nam Định…

Trong khi đó có 46/51 bộ, cơ quan Trung ương và 29/63 địa
phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức bình quân của cả nước. Đặc
biệt, có tới 29 bộ, cơ quan Trung ương còn chưa thực hiện kế hoạch
giải ngân vốn. Điển hình như các bộ, cơ quan: Ngoại giao, Y tế,
khoa học và công nghệ, Tư pháp, giáo dục và Đào tạo, Đại học
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ chí Minh…

Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp, ngoài nguyên
nhân tác động của dịch bệnh covid-19 còn có nguyên nhân do
chính phủ đã giao 100% kế hoạch vốn năm 2022 (Quyết định
số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021), sau đó ban hành thêm Quyết
định số 236/QĐ-TTg về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
(đợt 2 - ngày 21/2/2022). Vì vậy, các bộ, cơ quan Trung ương và
địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai phân bổ chi tiết kế
hoạch vốn năm 2022 đã được Thủ tướng chính phủ giao.

Bên cạnh đó, 3 tháng đầu năm, các chủ đầu tư đang tập
trung hoàn chỉnh hồ sơ để thanh toán. các dự án khởi công
mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu
thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng. 

Ngoài ra, ảnh hưởng tăng giá vật tư, vật liệu gồm: sắt thép,
cát đá, xi-măng... cũng làm cho tiến độ thi công các dự án bị
chậm lại, vì nếu thi công các nhà thầu sẽ bị lỗ so với giá trúng
thấu. Năng lực tài chính của một số doanh nghiệp thi công
không đảm bảo, làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.

Phải dứt khoát không manh mún, dàn trải, kéo dài
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo nền

tảng để cả nước thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai
đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, lượng vốn cần giải ngân trong
năm 2022 là khá lớn, ngoài số vốn kế hoạch năm đã được Quốc
hội quyết nghị còn một lượng vốn bổ sung từ nguồn vốn thực
hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Vì vậy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ tiếp tục là động
lực cho tăng trưởng năm 2022 và giai đoạn sắp tới. công tác này
phải được tập trung làm đúng như chỉ đạo của Thủ tướng chính
phủ nêu trong Nghị quyết 01 và Nghị quyết 11.

các bộ, địa phương giải ngân chậm cần kiểm điểm rút kinh
nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở
đó đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới.

rốt ráo với công tác giải ngân, ngày 12/2/2022, Thủ tướng
chính phủ đã có công điện số 126/cĐ-TTg gửi các bộ,
ngành, địa phương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương thành
lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn để thường xuyên đôn đốc,
kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm
nghẽn trong công việc này với mục tiêu đảm bảo hoàn thành giải
ngân 100% vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022.

Vừa qua, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh chính đã yêu cầu, các Bộ
trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tập trung
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn oDa.

"Đầu tư công phải dứt khoát không manh mún, chia cắt, dàn
trải, kéo dài, làm mất thời gian, tăng thủ tục hành chính, giảm hiệu
quả đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các đơn vị vào cuộc
tích cực, mạnh mẽ hơn về nội dung này. Người đứng đầu chính
phủ cũng yêu cầu, tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
về thể chế, cơ chế, chính sách đầu tư công.n

Giải nGân vốn đầu tư cônG

Chủ động, quyết liệt và khẩn trương hơn nữa
Linh hoạt, sáng tạo các nhóm giải pháp
đẩy nhanh tiến độ giải ngân; cương
quyết xử lý các đơn vị, cá nhân yếu
kém về năng lực, chậm tiến độ, gây
nhũng nhiễu, tiêu cực… là những yêu
cầu thực hiện để đẩy nhanh tiến độ
giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thu hà



No significant improvement
according to the report by the Ministry of

finance, the estimated disbursement rate of
public investment capital from the state budget
in 2022 by the end of March reached 11.88% of
the plan assigned by the Prime Minister, lower
than the same period of 2021 (13.17%). The
slow disbursement has reduced the efficiency of
capital use as well as the attraction of social
resources, causing waste and affecting the
economic recovery momentum.

Notably, only four ministries and 20
localities have a disbursement rate of over
20%. Some good disbursers include
Vietnam fatherland front, Thai Binh,
Quang Ninh, Ninh Binh, Ba ria - Vung
Tau, Lao cai, Tra Vinh, Lam Dong, Ben
Tre and Nam Dinh provinces.

Meanwhile, 46 out of 51 ministries, central
agencies and 29 out of 63 localities have
disbursement rates below the national average. In particular, up to 29
ministries and central agencies have not yet implemented the capital
disbursement plan. Some of them include the Ministry of foreign
affairs, Health, Science and Technology, justice, Education - Training,
Vietnam National university-Hanoi and Vietnam National university-
Ho chi Minh city.

The reason for the low disbursement rate, in addition to the
impact of the coVID-19 pandemic, is also that the government
assigned 100% of the capital plan in 2022 (Decision 2048/QD-TTg
dated December 6, 2021), then further issued Decision 236/QD-TTg
on the assignment and adjustment of the medium-term public
investment plan with state budget capital for the period of 2021-2025

(phase 2 – february 21, 2022). Therefore, ministries,
central and local agencies are still continuing to
implement the detailed allocation of the 2022 capital
plan assigned by the Prime Minister.

Besides, in the first three months of the year,
investors focused on completing documents for
payment. Newly started projects were completing
investment procedures, implementing bidding,
bidding evaluation, and contract negotiation.

In addition, the effect of increasing prices of
supplies and materials including iron, steel, sand,
stone and cement also slowed down the
construction progress of the projects, because
continuing construction would make contractors
suffer losses compared to the winning bid prices.
The financial capacity of a number of construction
enterprises was not guaranteed, greatly affecting the
construction progress, especially for large and key
projects, and there was still a situation of
"perfunctory" construction to wait for price
reduction or additional resources.

accelerating disbursement
2022 is an important year, continuing to

create a foundation for the whole country to
implement the goals of the 5-year plan for
the period 2021-2025. In addition, the
amount of capital to be disbursed in 2022 is
quite large, in addition to the annual plan
capital approved by the National assembly,
there is also an additional amount of capital
from the capital source for the
implementation of the socio-economic
recovery and development program. 

Therefore, accelerating the disbursement
of public investment capital will continue to be
the growth driver in 2022 and the incoming
period. attention must be paid to do this work
exactly as the Prime Minister’s direction stated
in resolution 01 and resolution 11.

Slow disbursers should review and clarify
the responsibilities of the collectives and

individuals involved, and on that basis, propose appropriate
solutions for allocation and disbursement in the coming time.

To speed up disbursement, the Ministry of finance is also
continuing to request ministries, sectors and localities that have not
fully allocated the capital plan in 2022 to urgently implement
detailed capital allocation for projects in accordance with the
regulations of the Prime Minister.

In case ministries, central and local agencies have no need
to use and have not fully allocated the capital plan for 2022, the
Ministry of finance proposes the Ministry of Planning and
Investment summarize and submit to competent authorities to
reduce capital plan in 2022 in order to adjust and supplement
ministries, central and local agencies with high demand and
ability to disburse.

To enhance disbursement, on february 12, 2022, the Prime
Minister issued official Dispatch 126/cD-TTg to ministries, sectors
and localities to urge the drastic and effective implementation of the
socio-economic recovery and development program; accelerate the
disbursement of public investment capital.

accordingly, the Prime Minister requested each ministry,
sector and locality to set up a Working group to promote capital
disbursement to regularly urge, inspect, supervise and promptly
handle difficulties, obstacles and bottlenecks in the
implementation with the goal of ensuring 100% disbursement of
public investment capital under the 2022 plan.

recently, at the regular government meeting in March 2022,
Prime Minister Pham Minh chinh requested that ministers, leaders of
sectors, heads of ministerial-level agencies needed to focus on speeding
up the disbursement of public investment capital and oDa.

"Public investment must definitely not be fragmented, time-
consuming, and cumbersome," the Prime Minister emphasized.
The head of the government also requested reviewing and
removing difficulties and obstacles in public investment
institutions, mechanisms and policies.n
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AGGRESSIVELY PROMOTING PUBLIC
INVESTMENT DISBURSEMENT 

It is necessary to accelerate
the disbursement of

public investment capital
in 2022 by flexibly and

creatively devising
solutions and resolutely
handling stakeholders
with weak capacities or

causing harassment.
No significant
improvement

Thu ha



Năm 2021, Hưng Yên đã vượt
khó thành công khi hoàn thành đạt,
vượt hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng
kinh tế và thu hút đầu tư. Vậy tỉnh
đang phát huy kết quả này trong năm
2022 ra sao, thưa ông?

Tuy phải đối mặt với nhiều khó
khăn trong năm 2021 nhưng nhờ quyết
tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân
và toàn dân, Hưng Yên đã vượt khó
thành công và đạt nhiều kết quả đáng
khích lệ: grDP tăng 6,52%; chỉ số sản
xuất công nghiệp tăng 8,82%; tổng mức
bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 45.228 tỷ
đồng, tăng 7,28%; kim ngạch xuất khẩu
đạt 5.925 triệu uSD, tăng 41,92%; thu
ngân sách 19.037 tỷ đồng, tăng 14,4%,...
so năm 2020. Trong năm 2021, tỉnh đã
cấp mới 86 dự án đầu tư (25 dự án fDI)
với tổng vốn đăng ký 2.802 triệu uSD;
45 dự án mới hoạt động, tạo thêm 5.750
việc làm; 1.323 doanh nghiệp thành lập
với tổng vốn 22.239 tỷ đồng...

kết quả đạt được đã tạo động lực
để tỉnh đề ra mục tiêu năm 2022:
grDP tăng 7%; giá trị sản xuất công
nghiệp tăng 8,7%; xây dựng tăng 5%;
thương mại, dịch vụ tăng 5,5%; nông
nghiệp tăng 2,2%; tổng mức bán lẻ
hàng hóa dịch vụ 48.000 tỷ đồng; kim
ngạch xuất khẩu 5.600 triệu uSD; thu
ngân sách 19.525 tỷ đồng,...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu
trên, bên cạnh tiếp tục các biện pháp
phòng, chống dịch covid-19 trong tình
hình mới, Hưng Yên sẽ triển khai quyết
liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi,
phát triển sản xuất - kinh doanh, tập
trung huy động mọi nguồn lực đầu tư,
tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông, đẩy mạnh giải phóng mặt
bằng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành
lập Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 do
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng
ban, đồng chí chủ tịch uBND tỉnh làm
Phó Trưởng ban Thường trực, phấn đấu
trong năm 2022, tạo 1.000ha “đất sạch”
và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp để tiếp nhận
dự án,... đồng thời tập trung nguồn lực
hoàn thành quy hoạch tỉnh và các quy
hoạch lớn như: Quy hoạch chung thị xã
Mỹ Hào, Quy hoạch xây dựng vùng liên

huyện dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng... cũng như triển khai các chương
trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở...

Với quyết tâm, nỗ lực cao nhất,
với khát vọng vươn lên, khát vọng
phát triển, Hưng Yên đang lan toả kết
quả đạt được để thực hiện tốt mục
tiêu đề ra năm 2022, tạo đà cho cả giai
đoạn tăng trưởng bứt phá.

Nhằm khơi thông tiềm năng,
nguồn lực, tăng tốc phát triển, tỉnh
Hưng Yên đang đề xuất, tháo gỡ các
vướng mắc về chính sách, quy hoạch,
hạ tầng giao thông... Ông nhìn nhận
sao về các “điểm nghẽn” này và nỗ lực
tháo gỡ trong thời gian tới?

Nqhị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề
ra mục tiêu: Xây dựng Hưng Yên sớm
trở thành tỉnh công nghiệp, nông
nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả cao,
phát triển nhanh và bền vững, đồng
thời đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm giai đoạn hiện nay. Để tạo
bứt phá trong phát triển kinh tế, Hưng
Yên đang tập trung tháo gỡ một số
“điểm nghẽn” phát triển, nổi bật:

Trước hết, tỉnh đang khẩn trương
hoàn thiện các quy hoạch để tìm, phát
huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi
trội, lợi thế cạnh tranh và khắc phục
các hạn chế, thách thức cũng như giải
quyết mâu thuẫn giữa tiềm năng lớn
nhưng cơ chế, chính sách hạn hẹp,
hiệu quả chưa cao; trong đó chú trọng
quy hoạch, quản lý đô thị, bảo đảm yêu
cầu về pháp lý và không ảnh hưởng
đến mô hình phát triển tương lai.

Hưng Yên cũng đa dạng hóa huy
động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác
công tư, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn
dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội
bằng 3 hình thức: Lãnh đạo công -
quản trị tư; đầu tư tư - sử dụng công;
đầu tư công - quản lý tư...

Tỉnh còn tập trung phát triển hệ
thống hạ tầng chiến lược, tập trung vào
giao thông kết nối, phát triển đô thị, hạ
tầng số... từng bước thúc đẩy chính phủ
số, công dân số, kinh tế số; chú trọng hạ
tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng
y tế và giáo dục, đồng thời phát triển các
khu công nghiệp theo hướng bền vững,
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cải thiện môi trườnG đầu tư kinh doanh tỉnh hưnG Yên

Lan toả quyết tâm - Thúc đẩy hiệu quả 

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Tỉnh Hưng Yên đang lan toả
mạnh mẽ quyết tâm, thúc đẩy
hiệu quả thực chất “làn sóng”
cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh và nâng cao năng
lực cạnh tranh qua việc ban
hành, thực hiện đồng bộ,
quyết liệt các chủ trương, giải
pháp, đặc biệt là triển khai Đề
án đẩy mạnh thu hút đầu tư,
nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PcI) tỉnh Hưng Yên
giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030 (Đề án
PcI). chủ tịch uBND tỉnh
trần Quốc Văn trao đổi với
phóng viên Vietnam Business
forum (Tạp chí Diễn đàn
Doanh nghiệp) xung quanh
vấn đề này. Ngô Khuyến thực
hiện.



hiện đại; thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao.
Đặc biệt, tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành

chính (TTHc), tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường
dịch vụ công trực tuyến; quyết tâm khắc phục những hạn chế
trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh để thu hút nguồn lực đầu tư trực tiếp, thúc đẩy
phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Hiện cả hệ thống chính trị trên địa bàn đã vào cuộc với
tinh thần chủ động, đồng bộ, đang tháo gỡ hiệu quả các
“điểm nghẽn”, từng bước khơi thông tiềm năng, nguồn lực để
đưa Hưng Yên bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Với việc ban hành Đề án PCi, Hưng Yên đang thúc lên
mạnh mẽ “tiếng trống PCi”. Ông có thể cho biết thêm ý nghĩa
việc triển khai Đề án PCi đối với quá trình thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn hiện nay?

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm, thực hiện
các giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và
nâng cao năng lực cạnh tranh. uBND tỉnh đã ban hành “Đề án cải
cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” (Quyết định
số 2382/QĐ-uBND ngày 28/10/2016), đồng thời chỉ đạo các sở,
ban, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai và đạt một số kết
quả,... Tuy vậy, Hưng Yên chưa tạo được sự bứt phá nên điểm số
PcI các năm gần đây dù có tăng nhưng vẫn đứng top cuối trong
bảng xếp hạng PcI. Một số chỉ số thành phần cải thiện chưa ổn
định, thậm chí có nguy cơ tụt hậu... Để khắc phục tình trạng này,
đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội trong những năm tới, trên cơ sở chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn các “điểm nghẽn” trong quá trình
triển khai, uBND tỉnh đã ban hành, triển khai Đề án PcI.

Được coi là nhiệm vụ chính trị trong việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh  (PcI), bên cạnh
việc chỉ ra các chỉ tiêu đạt điểm thấp, làm rõ trách nhiệm các sở,
ngành, Đề án đặt mục tiêu: “Phấn đấu cải thiện điểm số từng chỉ
số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PcI của tỉnh mỗi năm
tăng từ 2-5 bậc. Đến năm 2023 ở nhóm 45 và đến năm 2025 ở
nhóm 40 tỉnh, thuộc nhóm các địa phương tiệm cận mức khá”.
Đề án cũng nêu nhiều giải pháp, nhiệm vụ như: các sở, ngành và
uBND cấp huyện phải xây dựng kế hoạch triển khai, 3 - 6 tháng
tổ chức sơ kết, hằng năm tổ chức tổng kết; Văn phòng uBND tỉnh
chịu trách nhiệm theo dõi các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, uBND

tỉnh giao các sở, ngành, huyện, thành
phố, thị xã, đồng thời tham mưu
uBND tỉnh hàng tháng tổ chức họp
đánh giá nhiệm vụ được giao; các sở,
ngành và uBND cấp huyện rà soát
thủ tục hành chính, vướng mắc cần
giải quyết báo cáo uBND tỉnh;...

Ngay sau khi Đề án được ban
hành, các sở, ngành, địa phương đã
chủ động xây dựng, tích cực triển
khai, cụ thể như: Sở Thông tin và
Truyền thông tham mưu ban hành
kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số
Tính minh bạch và khả năng tiếp
cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai
đoạn 2021-2025, định hướng 2030;
Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội ban hành kế hoạch số 3734/kH-
SLĐTBXH ngày 23/9/2021... chủ
tịch uBND tỉnh cũng đã ban hành
chỉ thị số 12/cT-cTuBND ngày

23/9/2021 về thực hiện có hiệu quả các giải pháp; nâng cao ý
thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công
vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện PcI...

có thể khẳng định, với khát vọng vươn lên, khát vọng phát
triển, Hưng Yên đang vào cuộc hết sức mạnh mẽ, đồng bộ với
sự quyết liệt của cả bộ máy chính trị nên chúng tôi tin tưởng
rằng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và
hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBNd tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số
12/Ct-CtUBNd ngày 23/9/2021 nhằm chấm dứt tình
trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong việc nâng cao chỉ số
PCi và chỉ rõ điểm hạn chế “yếu tố do con người”. Ông có
chia sẻ ra sao về lan toả quyết tâm này?

Xếp hạng chỉ số PcI của tỉnh những năm qua nằm ở top
cuối cả nước cho thấy còn những tồn tại, hạn chế ở một số
ngành, lĩnh vực và qua phân tích cho thấy nguyên nhân chủ
quan, do “con người” là chủ yếu. Thực tế cho thấy, một bộ
phận cán bộ, công chức còn thiếu trách nhiệm, thậm chí gây
khó khăn cho người dân và doanh nghiệp...

Để đạt mục tiêu đến năm 2023 vào nhóm 45 tỉnh trong bảng
xếp hạng PcI, đưa Hưng Yên thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư,
uBND tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đặc biệt người đứng
đầu cơ quan đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý
thức tự giác trong thực thi công vụ, xác định rõ bổn phận trách
nhiệm, hết lòng vì lợi ích chung và khát vọng vươn lên của tỉnh.
Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, chậm trễ trong giải
quyết TTHc, đặc biệt ở các khâu: giấy phép xây dựng, giải phóng
mặt bằng, các thủ tục về đất đai, vấn đề môi trường,... 

Bằng nhiều biện pháp, Hưng Yên quyết tâm xây dựng bằng
được đội ngũ cán bộ công quyền thấm nhuần tinh thần phục
vụ người dân, doanh nghiệp; nếu không thấm nhuần, không
thực hiện được sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc… chủ tịch
Hồ chí Minh từng căn dặn: “cán bộ là cái gốc công việc” và
yêu cầu: “Đào tạo cán bộ không được làm qua loa, đại khái” mà
“phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng cây cối
quý”... công tác cán bộ là khó khăn song chúng tôi sẽ kiên trì
thực hiện, tất cả vì khát vọng "Xây dựng Hưng Yên ngày càng
'Hưng'” và ngày càng “Yên” hơn nữa.

trân trọng cảm ơn ông!
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in 2021, Hung Yen province managed to overcome its
difficulties to successfully complete and exceed most
economic growth and investment targets. so, how is the
province promoting this result in 2022, sir?

facing numerous difficulties in 2021, thanks to the
determination and effort of the Party, army and people, Hung
Yen province managed to overcome difficulties and achieved
many encouraging results: grDP growth of 6.52%, industrial
growth of 8.82%, total growth of 7.28% to VND45,228 billion,
export growth of 41.92% to uS$5,925 million, and budget

revenue growth of 14.4% to VND19,037 billion. In 2021, the
province licensed 86 new investment projects (including 25 fDI
projects) with a total registered capital of uS$2,802 million. 45
new projects went into operation and employed 5,750 new
workers. 1,323 enterprises were established with a total capital
of VND22,239 billion.

These achievements motivated the province to set its goals
for 2022: grDP growth of 7%, industrial growth of 8.7%,
construction growth of 5%, trade and service growth of 5.5%,
agricultural growth of 2.2%, total retail revenue of VND48,000
billion, export value of uS$5.6 billion, and budget revenue of
VND19,525 billion.

To successfully achieve the above goals, in addition to
continued measures for coVID-19 epidemic prevention in the
new context, Hung Yen will drastically carry out tasks and
solutions to restore and develop production and business
operations, focus on mobilizing all investment resources,
enhance transport infrastructure development, and speed up
site clearance. The Standing Board of the Provincial Party
committee established a steering committee for key projects in
2021-2025, led by the Secretary of the Provincial Party
committee, assisted by the chairperson of the Provincial
People's committee. In 2022, the province targeted to have
1,000 ha of clean land and invest in infrastructure construction
of industrial zones to receive projects and focused resources on
completing provincial and sectoral plannings such as My Hao
Town Master Plan, Hanoi – Hai Phong Highway Sideway
District construction Planning, urban development programs
and housing development plans.

Determined and endeavoring for further development,
Hung Yen is spreading its achievements to obtain its goals set
for 2022 and creating momentum for a whole period of
breakthrough growth.

to unlock potential resources to accelerate
development, Hung Yen province is proposing and
removing obstacles in policy making, planning and
transport infrastructure. Can you describe these
"bottlenecks" and solutions to them in the coming time?

The resolution of the 19th Provincial Party congress (2020
- 2025 term) states the goal of building Hung Yen into a
modern, effective, rapid and sustainable industrial, agricultural
and service province and identifies eight key tasks and solutions
in the current period. To create breakthroughs in economic
development, Hung Yen is focusing on removing development
bottlenecks as follows.

first of all, the province is urgently completing development
plans to find and promote distinct potentials, outstanding
opportunities and competitive advantages; overcome
limitations and challenges; and resolve conflicts of huge
potential due to imperfect and ineffective policies. focus is
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improvinG hunG Yen Business investment environment

SPREADING DETERMINATION -
ENHANCING EFFECT

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Hung Yen province is strongly spreading its
determination and enhancing the real effect of
the “wave” to upgrade its investment and
business environment and boost its
competitiveness by applying consistent and firm
policies, procedures and solutions, especially the
Project on fostering investment attraction and
strengthening the Provincial competitiveness
Index (PcI) in 2021 - 2025, with a vision to 2030
(PcI Project). tran Quoc Van, chairman of
Hung Yen Provincial People's committee,
grants an exclusive interview to Vietnam
Business forum’s report on this content. 
Ngo Khuyen reports.

Mr. Tran Quoc Van, Chairman of Hung Yen province, grants the
investment decision to Ms. Mai Kieu Lien, General Director of
Vinamilk and Chairwoman of the Board of Directors of Vilico



placed on urban planning and management to ensure legal
requirements and leave no effect on future development
models.

Hung Yen will also diversify ways to engage resources,
promote public-private partnership, led by State resources to
activate all social resources in three forms: Public leadership -
private management; private investment - public use; and
public investment - private management.

The province will focus on developing a strategic
infrastructure system, particularly traffic connection, urban
development and digital infrastructure, to gradually foster
digital government, digital citizenship and digital economy;
concentrate on infrastructural adaptation to climate change,
health and education infrastructure, and develop sustainable
and modern industrial parks; and attract clean, high-tech
industries.

In particular, the province will step up administrative
procedure reform; decentralize authority; strengthen online
public services; determine to overcome limitations to upgrade
the business investment environment and enhance
competitiveness to attract investment resources; and accelerate
rapid and sustainable economic development.

currently, the entire political system has joined hands with
a high spirit and unity to effectively remove "bottlenecks" and
gradually unlock potential resources to make breakthrough
development for Hung Yen province in the coming time.

By launching the PCi Project, Hung Yen province is
strongly beating the "PCi drum". Could you tell us more
about the significance of the PCi Project to economic
growth and investment attraction in the province at
present?

for many years, Hung Yen province has paid attention to
solutions to improve the business investment environment and
enhance competitiveness. The Provincial People's committee
issued the “Project on reforming administrative procedures,
creating a favorable investment environment and improving
the Provincial competitiveness Index in 2016 - 2020”
(Decision 2382/QD-uBND dated october 28, 2016) and, at the
same time, directed departments, agencies, branches and
localities to quickly achieve their goals. However, Hung Yen
has not made breakthroughs; therefore, the PcI score has not
picked up very much in recent years. Despite certain increases
in scores, its PcI still ranked low on the national rankings.
Some component indices looked up but unstably, even facing
the risk of falling behind. To overcome this reality, foster
investment attraction, and boost socioeconomic development
in the coming years, based on the direction of the Standing
Board of the Provincial Party committee and “bottlenecks” in
implementation process, the Provincial People's committee
issued and enforced the PcI Project.

regarded as a political task in improving the business
investment environment and competitiveness, in addition to
figuring out low-scoring targets and clarifying the responsibility
of relevant bodies, the project aims to “Strive to improve the
score of each PcI component index and gradually raise the PcI
ranking by 2-5 places each year. By 2023, it will fall into Top 45
and by 2025 into Top 40, within the group of good performers.
The project also states many solutions and tasks. Specifically,
Provincial agencies and local authorities must work out action
plans, organize preliminary reviews every 3-6 months and

organize annual reviews. The office of the Provincial People's
committee is responsible for monitoring tasks assigned by the
Provincial Party committee and the Provincial People's
committee to departments, sectors, districts, cities and towns,
and at the same time, advising the Provincial People's
committee to host monthly meetings to assess assigned tasks.
Provincial departments, sectors and district-level People's
committees will review administrative procedures as well as
problems that need to be resolved and report outcomes to the
Provincial People's committee.

Immediately after the Project was promulgated,
departments, sectors and localities actively took action to work
out their activities. Specifically, the Department of Information
and communications advised on a plan for higher
Transparency and accessibility to Information Index in 2021-
2025 and to 2030. The Department of Labor, Invalids and Social
affairs issued Plan 3734/kH-SLDTBXH dated September 23,
2021. The chairman of the Provincial People's committee also
enacted Directive 12/cT-cTuBND dated September 23, 2021
on effective solution implementation, higher responsibility,
spirit, attitude and quality of public service performance
conducted by public employees in order to raise the PcI Index.

Needless to say, with the aspiration and desire for higher
growth, Hung Yen is beginning a very strong, consistent and
drastic action of the whole political apparatus. So, we believe
that improving the business investment environment and
enhancing the provincial competitiveness will make strong
progress in 2021-2025.

the Chairman of the Provincial People's Committee
also issued directive 12/Ct-CtUBNd dated september 23,
2021 to end inconsistency among tiers of government to
pick up the PCi index and figure out weaknesses in human
factors. What do you think about the action to spread this
determination?

The province’s PcI ranking was among the lowest in the
country in recent years, showing that there were still
shortcomings and limitations in various industries and fields.
Thorough analyses pointed to human factors as key. In fact,
some public employees are still irresponsible and even harassing
people and businesses.

To achieve the goal of joining Top 45 PcI rankings by 2023
and make Hung Yen an attractive destination for investors, the
Provincial People's committee required every public employee,
especially unit leaders, to uphold the sense of responsibility and
the sense of self-discipline in performing official duties,
wholeheartedly devoting to common interests and aspirations
for further growth of the province. Hung Yen will resolutely
handle violations and delays in settlement of administrative
procedures, especially those relating to construction permission,
site clearance, land and environmental issues.

By many measures, Hung Yen is determined to build a
contingent of public employees imbued with the spirit of service
to people and businesses. If they fail, they will face strict
measures. President Ho chi Minh once advised, “officials are
the root of work” and demanded "Training officials must not be
done perfunctorily and coarsely” but “must raise them like
gardeners who cultivate precious trees”. Personnel is difficult
work but we will persevere in it, all for the sake of “building a
more prosperous and more peaceful Hung Yen”.

thank you very much!
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Đến hết năm 2021, Hưng Yên đã thu hút 2.073 dự án
đầu tư (trong đó: 1.570 dự án trong nước và 503 dự án
Fdi) với tổng vốn đăng ký 250.009 tỷ đồng và 6 tỷ Usd.
Ông đánh giá sao về kết quả này?

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng
đổi mới hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư với nhiều hình
thức đa dạng, chuyển mạnh từ “mở cửa” sang “gõ đúng
cửa”. cùng với việc công khai, minh bạch cơ chế, chính sách
ưu đãi, những dự án ưu tiên đầu tư trên cổng thông tin điện
tử của tỉnh, các sở, ngành, Hưng Yên cũng đẩy mạnh huy
động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng,
nhất là hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm.
chính quyền tỉnh cũng lắng nghe tâm tư, sẵn sàng đối thoại
để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc; qua đó củng cố
niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỉnh còn tập
trung công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) và chỉ số hài lòng của người dân
(SIPaS)… Nhờ những nỗ lực đó, hoạt động thu hút đầu tư
đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Đến hết năm 2021, tổng số
dự án đầu tư đạt 2.073 dự án (trong đó: 1.570 dự án trong
nước và 503 dự án fDI) với tổng vốn đăng ký 250.009 tỷ
đồng và 6 tỷ uSD; trong đó 1.444 dự án đang hoạt động, 142
dự án đang xây dựng, 487 dự án đang triển khai. 

Mặt tích cực nổi bật là các dự án đầu tư trực tiếp đã
không ngừng tăng về số lượng và vốn đăng ký, góp phần
thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, lao động, việc
làm và thu ngân sách địa phương, đồng thời từng bước hình
thành các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp sản xuất
các sản phẩm công nghệ: Điện, điện tử, phụ tùng ô tô... các
dự án DDI phần lớn đến từ các tập đoàn lớn đã góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa
bàn. các dự án fDI mang đến công nghệ  mới, quản lý tiên
tiến... và góp phần đẩy mạnh việc hội nhập của nền kinh tế,

thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác phát triển... Song vẫn còn hạn
chế là thu hút đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; số dự
án tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, chưa có dự án động lực;
đặc biệt dòng vốn fDI còn chiếm tỷ lệ thấp. Nhiều dự án
chủ yếu gia công, lắp ráp nên tác động đến công nghệ nguồn
chưa cao; tác động lan tỏa và khả năng kết nối với doanh
nghiệp trong nước còn yếu....

Để xây dựng Hưng Yên “thành tỉnh công nghiệp
hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và
bền vững” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XiX, nhiệm kỳ 2020-2025, các nhiệm vụ
nào sẽ được tỉnh thực hiện trong thời gian tới và định
hướng thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên là gì?

Ngay từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
đã xác định: “Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghệ
cao, công nghiệp có giá trị tăng cao, hiện đại” là một trong
ba khâu đột phá phát triển. Từ đó, tỉnh đẩy mạnh việc mời
gọi, tiếp nhận chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư lớn, công
nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiến độ triển khai
nhanh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi
giá trị toàn cầu và đóng góp nhiều cho ngân sách. các dự án
thu hút hướng mạnh vào các khu, cụm công nghiệp đã quy
hoạch; cơ bản dừng tiếp nhận dự án sản xuất rời lẻ ngoài
khu công nghiệp và thâm dụng đất đai, lao động...

Tiếp tục quán triệt chủ trương trên, trong giai đoạn
2021-2025, tỉnh còn chú trọng, tạo thuận lợi và ưu tiên phát
triển các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại; tập trung
thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp quy mô lớn, công ty
đa quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò chủ đạo, dẫn dắt
các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu, các dự án
đầu tư công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, công nghệ cao,
thân thiện môi trường. Hưng Yên kiên quyết đưa ra khỏi
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cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải
thiện môi trường kinh doanh, Hưng Yên
cũng có nhiều đổi mới trong xúc tiến đầu
tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng
về quy mô, công nghệ,... phù hợp với quy
hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.
Đây là chia sẻ của ông trịnh Văn diễn -
giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Hưng Yên với phóng viên Vietnam
Business forum (Tạp chí Diễn đàn
Doanh nghiệp). Ngô Khuyến thực hiện.



quy hoạch, chấm dứt hoạt
động các dự án khu, cụm công
nghiệp kém hiệu quả, bố trí ở
vị trí không thuận lợi, gặp
nhiều khó khăn và ách tắc
trong giải phóng mặt bằng,
không phù hợp với định hướng
phát triển; không khuyến
khích dự án đầu tư giá trị gia
tăng thấp, thâm dụng lao động
và đất đai.

Nhằm cụ thể hoá định
hướng trên, uBND tỉnh đã
ban hành Danh mục dự án
thu hút đầu tư trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
(Quyết định 2246/QĐ-uBND
ngày 28/9/2021) mời gọi 119
dự án tại 6 lĩnh vực. cụ thể
như lĩnh vực: Nông nghiệp
mời gọi 17 dự án với tổng
vốn đầu tư 4.694 tỷ đồng;
thương mại - dịch vụ kêu gọi
04 dự án với tổng vốn 2.500
tỷ đồng; nhà ở đô thị kêu gọi
59 dự án với tổng vốn
251.636 tỷ đồng; hạ tầng khu - cụm công nghiệp kêu gọi
14 dự án với tổng vốn 31.685 tỷ đồng...

Ông đánh giá thế nào về chỉ số Gia nhập thị trường
(trong bộ chỉ số PCi) của tỉnh Hưng Yên những năm
qua. Hiện sở Kế hoạch và Đầu tư đã, đang tham mưu,
thực hiện giải pháp nào nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn
chỉ số trên thời gian tới?

chỉ số gia nhập thị trường của tỉnh những năm gần đây
có điểm số khá cao so với các chỉ số thành phần, gồm: Năm
2016 đạt 8,24, năm 2017 đạt 7,35, năm 2018 đạt 7,50, năm
2019 đạt 6,18, năm 2020 đạt 7,81 và năm 2021 đạt 6,78 điểm,
thường cao hơn nhiều chỉ số thành phần khác. có được kết
quả này là nhờ Sở kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, phối
hợp và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đã rút ngắn thời
gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giảm từ
2,12 ngày năm 2016 xuống dưới 02 ngày làm việc hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao điểm số, cải thiện thứ hạng trong
thời gian tới, Sở sẽ tham mưu hoàn thiện quy trình, TTHc,
giảm thiểu chi phí, thời gian gia nhập thị trường, phấn đấu
điểm chỉ số này tăng để thuộc top 45 trước năm 2023 và top
40 trước năm 2025. Tăng tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua
mạng đạt 100% trước năm 2025. các hồ sơ đăng ký qua
mạng điện tử được giải quyết trong 02 ngày làm việc đối với
quá trình giao dịch qua mạng và trả kết quả trong 01 ngày
làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng giấy. Phấn đấu giải
quyết đúng hạn 100% hồ sơ đăng ký qua mạng.

Bên cạnh duy trì cấp mã số thuế doanh nghiệp tự động
theo phương thức điện tử đồng thời tăng cường hướng dẫn
doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về thuế sau đăng ký
kinh doanh nhằm rút ngắn thời gian khởi sự doanh
nghiệp; phấn đấu 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua
mạng, nộp - hoàn thuế điện tử, Sở cũng tham mưu đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và

giải quyết TTHc trực tuyến ở mức độ 3,4 và qua dịch vụ
bưu chính công ích, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp
giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường để kết nối,
chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai; phấn đấu giảm
thời gian chờ đợi để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất xuống tối đa còn 15 ngày.

Là cơ quan tham mưu ban hành Đề án đẩy mạnh
thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCi) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030 (Đề án PCi), ông có chia sẻ điều
gì đối với việc nâng cao chỉ số PCi, thu hút đầu tư tỉnh
nhà những năm tới? 

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã không ngừng thực
hiện nhiều giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách
hành chính ở cả 3 cấp chính quyền, trong đó trọng tâm là
công khai, minh bạch; đơn giản hóa TTHc, thành phần hồ
sơ trong các thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu
quả công tác của cán bộ, công chức; qua đó, nâng cao năng
lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền với mục tiêu
xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Việc triển khai Đề án PcI chính là hành động thiết thực cụ
thể hóa quyết tâm nói trên phù hợp yêu cầu giai đoạn phát
triển mới. căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án, các sở,
ban, ngành, uBND các huyện đều đã xây dựng, triển khai
bằng các kế hoạch cụ thể, phân công người chịu trách
nhiệm, định kỳ báo cáo uBND tỉnh và kết quả triển khai
được đánh giá trong công tác thi đua các cơ quan, đơn vị…

Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao,
thống nhất cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ Tỉnh
ủy, HĐND, uBND tỉnh và các cấp chính quyền, Hưng
Yên sẽ tạo bứt phá mới trong thu hút đầu tư và nâng cao
chỉ số PcI. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Hung Yen province licensed 2,073 investment
projects as of the end of 2021, including 1,570
domestic projects and 503 Fdi projects, with a total
registered capital of VNd250,009 billion and Us$6
billion. What do you think about this result?

over the past years, Hung Yen province has constantly
reformed investment promotion and attraction in various
forms, strongly shifted from the so-called “opening the
door” policy to the “knocking at the right door” policy in
investment attraction. Beside publicity and transparency
of preferential policies and prioritized investment
projects announced on the websites of the province,
departments and agencies, the province has also
mobilized all resources to build the infrastructure system,
especially transport infrastructure. The provincial
government has also listened to the thoughts of investors
and readily talked with them to solve their difficulties and
problems in a timely manner, thus strengthening their
confidence. Hung Yen has also focused on accelerating
administrative reform, raising the Provincial
competitiveness Index (PcI) and the Vietnam Provincial
governance and Satisfaction Index of Public
administrative Services (SIPaS). Thanks to these efforts,
the province has achieved encouraging results in
investment attraction. By the end of 2021, licensed
investment projects totaled 2,073, including 1,570
domestic projects and 503 fDI projects, with a total
registered capital of VND250,009 billion and VND6
billion. among these projects, 1,444 are in operation, 142
are under construction, and 487 are being prepared for
deployment.

remarkably, direct investment projects have
continuously expanded in number and value, helping
accelerate structured transformation of economy, labor,
employment and budget revenue while gradually forming
key economic sectors such as electricity, electronics and
auto parts. Domestic direct investment (DDI) projects of
giant corporations have largely helped enhance
competitiveness of local businesses. foreign direct
investment (fDI) projects that brought new technology
and advanced management have contributed to
promoting economic integration and sectoral
development. However, shortcomings have been revealed

in investment attraction, resulting in failure in meeting
development requirements. although there are many
projects, their scale is small and not motivational.
Especially, fDI inflows account for a low share. Many
projects are mainly involved in processing and
assembling which do not require core or source
technology, have low impacts on others and have weak
competence to connect with domestic enterprises.

to build Hung Yen into "a modern industrial
province of high performance, rapid and sustainable
development” as per the resolution of the 19th
Provincial Party Congress (2020-2025 term), what
tasks will the province carry out in the coming time?
What are Hung Yen province’s investment attraction
approaches?

In the 2015-2020 term, the Provincial Party
committee determined that “focusing on attracting
investment and developing advanced modern technology
with high added value” is one of three development
breakthrough stages. Since then, the province has invited,
selected and prioritized large investment projects using
environment-friendly advanced technology, generating
high value-added products, joining global value chains
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Hung Yen Strives to Attract
Quality Investment Projects
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In addition to adopting consistent solutions for stronger competitiveness and better
business environment, Hung Yen province has applied many innovations in investment
promotion to attract large-scale projects powered by advanced technology in line with
the provincial development planning, said Mr. trinh Van dien, Director of the
Department of Planning and Investment of Hung Yen, in an interview granted to
Vietnam Business forum. Ngo Khuyen reports.

Dai An Urban Area in Hung Yen province



and paying a lot to the local budget. Licensed projects are
strongly directed to planned industrial zones. Basically,
labor and land-intensive projects outside industrial zones
are not encouraged.

In 2021 - 2025, adhering to the above policy, the
province will focus on facilitating and prioritizing large-
scale modern industrial parks; focus on attracting big
investors, multinational corporations and leading firms in
regional and global supply chains and giant industrial
investment projects that use environmentally friendly
advanced technology. Hung Yen has resolutely removed
and terminated ineffective projects in industrial zones,
projects in unsuitable locations and projects facing
unsolvable difficulties and bottlenecks in site clearance
and having business purposes unsuitable with the
provincial development direction. The province will
discourage low-value, labor- and land-intensive
investment projects.

To concretize the above approach, the Provincial
People's committee announced a list of 119 investment
attraction projects in six areas in the province in 2021 -
2025 (Decision 2246/QD-uBND dated September 28,
2021), including 17 agricultural projects with VND4,694
billion of total registered investment capital, four trade
and service projects with VND2,500 billion; 59 urban
housing projects with VND251,636 billion, and 14
industrial zone infrastructure development projects with
VND31,685 billion.

How do you evaluate the market Entry index (in
the PCi index) of Hung Yen province in recent years?
What solutions will you adopt to improve the index
in the coming time?

The Market Entry Index of the province has been
quite high for years as compared to component indices. It
reached 8.24 points in 2016; 7.35 points in 2017; 7.50
points in 2018; 6.18 points in 2019 and 7.81 points in
2020 and 6.78 points in 2021, often higher than many
other component indicators. This result was attributed to
the Department of Planning and Investment's good
advice, coordination and implementation of many tasks

and solutions, helping reduce the average settlement time
of business registration documents from 2.12 days in 2016
to fewer than two working days now.

In order to further raise the score and rankings in the
coming time, the department will advise on perfecting
administrative processes and procedures, reducing cost
and time of market entry. It will strive to bring this index
score to the Top 45 group by 2023 and Top 40 by 2025,
and send all business registration procedures online by
2025. Electronic registration documents are processed
within two working days and their results are delivered
within one working day from the date of receipt of
documents. It will endeavor to settle 100% business
registration documents online on time.

Beside maintaining electronically automatic granting
of corporate tax identification numbers; strengthening
guidance for enterprises to carry out tax procedures after
obtaining business registration to reduce the time of
starting their business; and enabling 100% of businesses
to declare and pay tax online, the department advised
scaling up information technology application to online
reception and settlement of administrative procedures of
Level 3 and Level 4 and through public postal services;
developed a coordination mechanism for authorities of
tax, natural resources and environment to connect and
share information and data on land management; and
strived to reduce the waiting time for the issuance of the
Land use right certificate to a maximum of 15 days.

as an advisory body for the Project on Hung Yen
investment attraction and Provincial
Competitiveness index improvement in 2021 - 2025,
with a vision to 2030 (PCi Project), would you be
kind enough to describe how to raise the PCi index
and woo more investors to the province in the
coming years?

In the past years, Hung Yen province has continuously
adopted many solutions and actions to accelerate public
administration reform at all three levels of government,
with focus placed on raising publicity, transparency and
simplicity of administrative procedures and improving
public duties and work performance of public employees,
to enhance management and administration capacity of
authorities at all levels to build a government for people
and businesses. The implementation of the PcI Project is
a practical action to materialize the above determination
and catch up with new development requirements. Based
on project tasks and solutions, provincial and district-
level agencies worked out and carried out specific plans,
assigned responsible people, and periodically reported
outcomes to the Provincial People's committee. 

In the coming time, with close and unified guidance
plus drastic engagement of the Provincial Party
committee, the Provincial People’s council, the
Provincial People's committee and all-tier authorities,
Hung Yen will create new breakthroughs in investment
attraction and PcI performance. 

thank you very much!
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Business operation at an enterprise in Hung Yen province



Những chuyển biến tích cực
Tại thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Hưng Yên vẫn là một

tỉnh nông nghiệp với tỷ trọng nông nghiệp chiếm đến 46,52%
trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, công nghiệp - xây dựng chỉ
chiếm 32,48%. Tuy nhiên, sau 25 năm tái lập, kinh tế - xã hội
của tỉnh đã có bước phát triển nhảy vọt, cơ cấu kinh tế có sự
đảo chiều giữa nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng, Hưng
Yên đã từng bước định hình rõ những nền tảng để mục tiêu
phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp không còn xa.

Năm 2020 và năm 2021, mặc dù phải chịu những tác
động nặng nề từ đại dịch covid-19 song tăng trưởng kinh tế
của Hưng Yên vẫn đạt được những thành tích rất đáng
khích lệ. grDP của tỉnh tăng 6,52%; cơ cấu kinh tế công
nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 63,67%, thương mại -
dịch vụ 27,65%, nông nghiệp - thủy sản 8,68%; tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 18.660 tỷ đồng,

vượt kế hoạch 37,27%; tổng
vốn đầu tư phát triển đạt
36.407 tỷ đồng; tổng sản
phẩm bình quân đầu người
đạt 87,43 triệu đồng; tỷ lệ hộ
nghèo còn 1,3%,...

Ông Nguyễn Văn Thơ,
giám đốc Sở công Thương
tỉnh Hưng Yên cho biết, để
đạt được kết quả trên, Sở đã
chủ động thực hiện nhiều
nhiệm vụ trọng tâm mang
tính đột phá. Theo đó, Sở
chủ động tham mưu Tỉnh
ủy, HĐND, uBND tỉnh ban
hành các nghị quyết, cơ chế,
chính sách và các chương
trình, kế hoạch cụ thể nhằm
đẩy mạnh phát triển lĩnh vực
công nghiệp, thương mại của
tỉnh; phối hợp với các sở,
ngành, địa phương triển khai
có hiệu quả công tác thu hút
đầu tư phát triển công

nghiệp, thương mại trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động xuất
khẩu, đa dạng hóa thị trường. Năm 2021, trong bối cảnh
dịch covid-19, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn đạt 5,1 tỷ
uSD, gấp 1,62 lần so với năm 2015 và gấp 8,7 lần so với
năm 2010.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp triển khai tốt công tác thu
hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, hình thành
được ngành công nghiệp đa ngành với những lĩnh vực chủ
lực như: Điện tử, cơ khí chế tạo, lắp ráp ô tô, cán thép, dệt
may, thiết bị nội thất,... đã khẳng định được thương hiệu và
vị thế trên thị trường. cùng với đó là các giải pháp đẩy
mạnh việc thành lập doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động
xúc tiến thương mại; xây dựng và triển khai có hiệu quả các
phương án bình ổn giá, ổn định thị trường,…

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Trước bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid-19, Sở công

Thương đã tham mưu uBND tỉnh thực hiện nhiều giải
pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Năm
2021, tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung cầu tiêu
thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên với hình thức trực
tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh kết hợp với trực tuyến tại
17 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố và trên 45 điểm cầu
nước ngoài tại 21 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật
Bản, Mỹ, Úc, Hàn Quốc,... Sau hội nghị, Sở đã chủ động
phối hợp đưa nhãn lồng Hưng Yên tiêu thụ trên các sàn
giao dịch thương mại điện tử (Shopee, Sendo, Voso,
Postmart,...), kết nối với các doanh nghiệp phân phối, siêu
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Khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Trong bối cảnh chịu tác động lớn từ đại
dịch covid-19 nhưng nhờ triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, ngành công
Thương tỉnh Hưng Yên đã đạt được
những kết quả ấn tượng. Qua đó khẳng
định vai trò động lực trong phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.



thị tiêu thụ tại hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối,...
Bên cạnh đó là các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho

hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa; xây dựng phương án
đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; hướng dẫn các đơn vị
thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho các khách theo chỉ đạo của Bộ
công Thương; làm tốt công tác tư vấn, xúc tiến, thu hút đầu tư...

không chỉ vậy, cải cách hành chính (ccHc) được xác định
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2017, Sở
đã dần chuyển sang cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ
3, 4. Đến nay, toàn bộ 116 thủ tục hành chính (TTHc) của Sở đã
được cung cấp ở mức độ 3, 4. Trong đó, số TTHc ở mức độ 4
của Sở là 92/116 TTHc (chiếm 79,3%); số TTHc cung cấp ở
mức độ 3 trong năm 2021 là 24/116 TTHc (chiếm 20,7%). Điểm
số ccHc của Sở công Thương nhiều năm liền nằm trong top
đầu của tỉnh (năm 2019, 2020 đứng thứ 2/17 sở, ngành).

Ông Thơ khẳng định, thời gian tới, Sở sẽ tăng cường nắm
bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của DN để có giải pháp
hoặc tham mưu cho tỉnh có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng
thời đổi mới và mở rộng hoạt động khuyến công, xúc tiến
thương mại, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh nhằm tăng năng lực sản xuất cho toàn ngành. Tạo mọi
điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, chú trọng đẩy nhanh tiến
độ các công trình, dự án đang triển khai. 

Ngoài ra, tăng cường tổ chức tốt các hoạt động thanh tra,
kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành, kịp thời xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm, góp phần tạo dựng môi trường lành mạnh trong
sản xuất, kinh doanh. Triển khai tổ chức thực hiện tốt hoạt
động xúc tiến thương mại. Tăng cường các hoạt động thông
tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc
tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do như: cPTPP,
EVfTa, rcEP,... Qua đó nâng cao nhận thức, góp phần tạo sự
tin tưởng, chủ động trong quá trình hội nhập.

“Song song với đó là các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ
cương, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm,
năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ngành để đủ sức
đảm đương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp
phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) và
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDcI)” - giám
đốc Sở công Thương khẳng định.n
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Hưng Yên phấn đấu đến
năm 2025, công nghiệp hỗ

trợ sẽ trở thành ngành công nghiệp
quan trọng của tỉnh, đủ năng lực
sản xuất và cung cấp linh kiện, phụ
tùng cho một số ngành công nghiệp
trong nước; đến năm 2030, sẽ từng
bước tham gia trong chuỗi cung ứng
toàn cầu của các tập đoàn đa quốc
gia lớn trên thế giới.

Positive changes
When it was re-established in 1997, Hung Yen

was still an agricultural province where agriculture
accounted for 46.52% of the economy, while the
industry and construction sector made up for only
32.48%. after 25 years, the province's
socioeconomic development has made a leap
forward, with a reversion between agriculture and
industry - construction. Hung Yen has gradually
formed foundations for the goal of becoming an
industrial province in the near future.

In 2020 and 2021, despite suffering heavy
impacts from coVID-19, Hung Yen's economy
still grew well, with the grDP expanded by 6.52%.
The economic structure comprised 63.67% of
industry - construction, 27.65% of trade - service,
and 8.68% of agriculture - fishery. Total budget
revenue reached VND18,660 billion, 37.27% higher
than the plan. Total development investment fund
amounted to VND36,407. grDP per capita was
VND87.43 million. The poverty rate was 1.3%.

Mr. Nguyen Van Tho, Director of Hung Yen
Department of Industry and Trade, said that to
achieve the above results, the department actively
carried out many key breakthrough tasks.
accordingly, the agency advised the Provincial
Party committee, the Provincial People’s council

industrY 
and trade sector

Driving
Socioeconomic
Development
Despite being heavily affected by the
coVID-19 pandemic, the industry
and trade sector of Hung Yen
province achieved impressive results
thanks to many strong solutions to
remove difficulties for businesses,
thus affirming the driving role in local
socioeconomic development.

F



and the Provincial People's committee on resolutions,
policies, and specific programs and plans to bolster
industrial and commercial development; coordinated
with relevant bodies and localities to effectively draw
investment funds for industrial and commercial
development; promoted exports and diversified markets.
In 2021, amid the coVID-19 epidemic, the province's
export value still reached uS$5.1 billion, 1.62 times
higher than in 2015 and 8.7 times higher than in 2010.

In addition, the department
coordinated with other relevant
bodies to woo investors to
develop industry and trade,
invest into electronics,
mechanical engineering,
automobile assembling, steel
rolling, textile and garment,
furniture and other industries
and affirm their name and
position in the market.
furthermore, the agency also
had solutions to boost business
establishment, launch trade
promotion; and effectively
develop and implement price
and market stabilization plans.

actively removing
difficulties for businesses

given coVID-19 epidemic
impacts, the Department of
Industry and Trade advised the
Provincial People's committee
to adopt many business support
solutions in a bid to help local
enterprises to revive their
operations. In 2021, it hosted a
workshop on supply and
demand matching for Hung Yen
longan and agricultural products
at the Provincial convention
center in both offline and
online forms attended by 17
demand points in provinces and
cities in the country and 45
foreign demand points in 21
countries, including china,
japan, the united States,
australia and South korea. after the meeting, the
department actively worked to bring Hung Yen-branded
longan to e-commerce platforms (such as Shopee, Sendo,
Voso and Postmart), and link the product with
distributors, supermarkets and wholesale markets.

Besides, it had solutions to smooth transportation and
distribution of goods; worked out plans to ensure supply

of food, foodstuffs and essential goods for people;
instructed units to reduce power bills for customers as
guided by the Ministry of Industry and Trade; and
excellently performed investment consulting, promotion
and attraction.

What's more, administrative reform is defined as a key
task and an important role in local socioeconomic
development. Since 2017, the department gradually
shifted to providing online public services of Level 3 and

Level 4. up to now, all 116
administrative procedures are
being delivered at Level 3 and
Level 4, including 92 out of 116
administrative procedures of
Level 4 (accounting for 79.3%)
and 24 administrative
procedures of Level 3 (20.7%).
The Par Index of the
Department of Industry and
Trade climbed to the top in the
province for years (ranked No. 2
out of 17 departments in 2019
and 2020).

In the coming time, the
department will further grasp
business operations of local
enterprises to have appropriate
solutions or advise the
provincial government to take
timely measures, Mr. Tho
affirmed. at the same time, it
will renew and expand industrial
and trade promotion; consult
and support companies to boost
their production capacity; and
facilitate investing activity.

additionally, it will intensify
industrial inspection to
promptly handle violations and
create a healthy business
environment; launch trade
promotion; enhance information
and knowledge of international
economic integration, especially
free trade agreements such as
cPTPP, EVfTa and rcEP,
hence, raising perception, trust
and confidence in international
integration.

Last but not least, the department will take measures
to strengthen discipline, educate moral virtues, improve
responsibility and professional capacity of personnel to
undertake all their assigned tasks. This will help raise the
Provincial competitiveness Index (PcI) and District and
Department competitiveness Index (DDcI), he noted.n
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According to the plan of Hung
Yen province to 2025, the
supporting industry will

become an important industry,
capable of manufacturing and

supplying components and
spare parts for domestic

industries. By 2030, it will
gradually join global supply

chains operated by
multinational corporations. 

F

Hung Yen longan is highly favored in many
demanding markets
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Trước yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông trong tình hình mới, Sở gTVT luôn xác
định việc xây dựng Quy hoạch tổng thể gTVT
có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để tỉnh chỉ
đạo phát triển hệ thống giao thông đồng bộ,

toàn diện, từng bước hiện đại và bền vững, bảo đảm sự liên
hoàn, liên kết giữa các phương thức vận tải; gắn kết giữa các
địa phương, giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt với Thủ đô Hà
Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năm
2021, Sở gTVT đã tích cực tham mưu ban hành một số Nghị
quyết, kế hoạch quan trọng, cụ thể: Nghị quyết số 10-
NQ/Tu ngày 28/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hưng Yên về chương trình phát triển giao thông, vận tải
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm
2030; kế hoạch số 176/kH-uBND ngày 22/11/2021 của
uBND tỉnh về thực hiện chương trình phát triển giao thông,
vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến
năm 2030. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng các tuyến
giao thông trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo hành lang để hình
thành nên các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung;
nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện cho
phát triển công nghiệp, dịch vụ, cụm, khu công nghiệp sạch,
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng còn khó khăn
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng hệ thống giao thông
trọng yếu kết nối thuận tiện với các cửa khẩu quốc tế, cảng,
sân bay, thu hút đầu tư vào Hưng Yên, tạo nguồn thu cho
ngân sách nhà nước; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Với sự nỗ lực cao, tinh thần làm việc khẩn trương, trách
nhiệm của ngành gTVT, hệ thống kết cấu giao thông trên
địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục được đầu tư tạo thành một
mạng lưới giao thông khá bền vững, liên hoàn và phát triển,

góp phần đưa Hưng Yên tạo lập diện mạo mới, vị thế mới.
cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng tuyến chính, dự án đường
bên của tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với
cầu giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên; Dự
án đầu tư xây dựng tuyến đường trục ngang kết nối QL39 với
ĐT.376; nhiều dự án quan trọng đã được phê duyệt chủ
trương đầu tư như: Dự án xây dựng ĐT.382B, km0-
km14+420; Dự án ĐT.387 kết nối cao tốc Hà Nội-Hải
Phòng; Dự án nâng cấp cải tạo ĐT.380 đoạn km0-km2+800
kết nối với tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Sở gTVT tích cực
tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh chủ trương
đầu tư các tuyến trục ngang, trục dọc vùng phía Đông, Tây
của tỉnh để khai thác hiệu quả quỹ đất cho phát triển kinh tế
-xã hội, bao gồm: Dự án Đường kết nối di sản du lịch, phát
triển kinh tế dọc sông Hồng, Dự án xây dựng đường Tân
Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378) kết nối cầu La Tiến và định
hướng phát triển tiếp về thành phố Thái Bình. Dự án xây
dựng đường chí Tân - Toàn Thắng (QL39); Dự án xây dựng
các cảng du lịch La Tiến, Bình Minh, Yên Lệnh...

Đặc biệt, dự án xây dựng tuyến đường bên tuyến đường
bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu
giẽ - Ninh Bình và Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường
liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh
Hưng Yên vinh dự là hai công trình giao thông được Thủ
tướng chính phủ dự Lễ khởi công chào mừng nhân dịp kỷ
niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập
Đảng bộ tỉnh (1941-2021) và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên
(1997-2022). 

Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông tạo điều
kiện để Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, tạo động lực
phát triển cho các vùng, nhất là khu vực còn khó khăn trên
địa bàn các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù cừ, khoái châu
đồng thời thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp
công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao. n

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông 
trọng điểm

Hạ tầng giao thông là nền tảng cho quá
trình phát triển kinh tế - xã hội. Những
năm qua Sở giao thông Vận tải (gTVT)
Hưng Yên đã chủ động tham mưu với
uBND tỉnh, Bộ gTVT sử dụng hiệu quả
các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng
giao thông, kết nối các huyện, thành phố
trong tỉnh và liên tỉnh. 

NguyễN DũNg



thời gian qua, sở tNmt đã có những hành động cụ thể
nào nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định
trong sử dụng đất? 

Tiếp cận đất đai và duy trì ổn định trong quá trình sử dụng
để phục vụ các nhu cầu sản xuất kinh doanh luôn là điều mà các
DN đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng PcI 2020
tỉnh Hưng Yên cho thấy, có một số chỉ số giảm điểm so năm
2019, trong đó có chỉ số Tiếp cận đất đai. Trên cơ sở nhận diện
rõ những khó khăn, bất cập còn tồn tại, Sở TNMT đã đề ra
nhiều giải pháp hành động cụ thể nhằm khắc phục những khó
khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho DN trong tiếp cận đất đai.

Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở TNMT đã
giúp việc uBND tỉnh lập, trình chính phủ phê duyệt Điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên tại
Nghị quyết số 27/NQ-cP ngày 17/4/2018; phê duyệt Điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10 huyện, thị
xã, thành phố trong năm 2018; lập kế hoạch sử dụng đất thời
kỳ 2021-2025 cấp tỉnh; phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư lập quy
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; thẩm định, trình uBND tỉnh phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của 10 huyện, thị
xã, thành phố, trong đó bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu quốc
phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê
duyệt, uBND tỉnh, Sở TNMT và các huyện, thành phố và
uBND cấp xã có trách nhiệm công bố công khai theo quy định
Luật Đất đai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Tỉnh đã tích
cực công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các thông tin
đất đai được công khai, minh bạch. các nhà đầu tư có nhu cầu
tra cứu các thông tin về quy hoạch và địa điểm đầu tư có thể
tiếp cận dễ dàng. Tuy nhiên còn tồn tại những bất cập khi quy
hoạch các ngành chưa đồng bộ, thống nhất là một trong những
hạn chế cho các nhà đầu tư trong tiếp cận các thông tin về đất
đai, xây dựng.

cùng với đó công tác cải cách TTHc về đất đai được đặc biệt
quan tâm và chú trọng thực hiện. Theo đó, thực hiện Luật Đất
đai, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các đề án, kế hoạch cải
cách TTHc của tỉnh, các thủ tục về đất đai liên tục được rút gọn
(thủ tục điều chỉnh thời hạn thuê đất giảm từ 15 ngày đến nay
còn 7 ngày, thủ tục giao đất, thuê đất giảm từ 30 ngày còn 20
ngày, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với điều
kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất giảm từ
30 ngày còn 15 ngày). các nhà đầu tư lớn đến với tỉnh đã nhanh
chóng tiếp cận thủ tục đất đai, sớm có mặt bằng để đầu tư dự án.

Về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (gPMB), quan
điểm của tỉnh Hưng Yên chỉ thu hồi đất đối với các dự án đầu tư
chậm tiến độ, không tích cực triển khai dự án, để quỹ đất lãng phí
không sử dụng, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai… các nhà
đầu tư đã hoạt động ổn định thì tiếp tục được khuyến khích và hỗ
trợ để yên tâm đầu tư. riêng công tác gPMB để thực hiện một số
dự án còn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của các nhà đầu tư chủ
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Gỡ điểm nghẽn trong tiếp cận đất đai 
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Tiếp cận đất đai là một trong
các chỉ số thành phần đánh
giá chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PcI). Đây là
chỉ số quan trọng trong việc
đánh giá khả năng thu hút
đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Ông Nguyễn Văn Phú, giám
đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường (TNMT) tỉnh Hưng
Yên cho biết, tỉnh đã đề ra
nhiều giải pháp để đảm bảo
các điều kiện tiếp cận đất đai
cho doanh nghiệp (DN) dễ
dàng, tạo môi trường thuận
lợi để thúc đẩy đầu tư.
Nguyễn Bách thực hiện.



yếu do người dân không đồng tình với phương án bồi
thường hỗ trợ hoặc đòi hỏi giá thỏa thuận quá cao. Sở
TNMT đã tham mưu uBND tỉnh phê duyệt Đề án "Nâng
cao hiệu quả trong công tác gPMB để thực hiện dự án đầu
tư trên địa bàn tỉnh" tại Quyết định số 3022/QĐ-uBND
ngày 28/12/2021. Trong đó, yêu cầu uBND các huyện, thị
xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện
hồ sơ dồn thửa đổi ruộng và cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người dân theo quy định.

Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách ttHC,
được tỉnh Hưng Yên xác định là một trong những giải
pháp quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh. Đối
với ngành tNmt,  ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về
những giải pháp và kết quả đạt được trong công tác này?

Nhằm đơn giản hóa, minh bạch hóa, công khai hóa
trong quan hệ giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước
với tổ chức, công dân, thời gian qua Sở TNMT luôn chú
trọng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản
hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; tăng cường
thực hiện liên thông trong giải quyết TTHc, sử dụng nền
tảng số trong giải quyết TTHc giúp giảm thời gian, chi
phí đi lại của tổ chức, DN; kịp thời tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc cho người dân, DN và nhà đầu tư trong
thực hiện TTHc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thường xuyên rà soát TTHc thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Sở TNMT, trình chủ tịch
uBND tỉnh công bố danh mục TTHc mới ban hành,
danh mục TTHc được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong
lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Sở TNMT.

Việc cung cấp thông tin đối với các TTHc về quy
trình, cách thức thực hiện lên cổng thông tin điện tử của
Sở và các kênh thông tin về dịch vụ công của tỉnh được
Sở TNMT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,
đảm bảo công khai, minh bạch giúp cho người dân, tổ
chức, DN dễ dàng tra cứu, khai thác và sử dụng thông
tin liên quan đến TTHc thuộc lĩnh vực TNMT.

Hiện 100% các TTHc thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở TNMT được tiếp nhận và nhập cơ sở dữ liệu trên
phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, giúp người dân, DN
có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên phần mềm, theo dõi quá
trình giải quyết hồ sơ, nhận kết quả trên phần mềm hoặc
qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở đã tích cực đẩy mạnh
dịch vụ công lên mức độ 3, mức độ 4, trong đó đã thực
hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với 43 TTHc (53,1%),
mức độ 4 đối với 38 TTHc (46,9%). Thường xuyên tuyên
truyền, hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, DN nộp hồ
sơ trực tuyến đối với lĩnh vực TNMT. Đồng thời, Sở cũng
giao chỉ tiêu cho các phòng, đơn vị về số lượng hồ sơ nộp
trực tuyến thuộc lĩnh vực của phòng, đơn vị quản lý. 

Với mục tiêu đến năm 2023 tỉnh Hưng Yên vào
nhóm 45 tỉnh trong bảng xếp hạng PCi cả nước, theo
tinh thần Chỉ thị số 12/Ct-CtUBNd ngày 23/9/2021,
sở tNmt sẽ tập trung vào các giải pháp nào để cải

thiện chỉ số tiếp cận đất đai trong thời gian tới? 
Ngày 23/9/2021, uBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành

chỉ thị số 12/cT-cTuBND về việc thực hiện có hiệu quả
các giải pháp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần,
thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công
chức nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PcI)
tỉnh Hưng Yên. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2023 vào
nhóm 45 tỉnh trong bảng xếp hạng chỉ số PcI của cả
nước, đưa tỉnh Hưng Yên trở thành điểm đến hấp dẫn của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian tới, để tiếp
tục cải thiện chỉ số thành phần tiếp cận đất đai theo tinh
thần chỉ thị số 12/cT-cTuBND, Sở TNMT xác định tập
trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý
thức tự giác trong thực thi nhiệm vụ tại cơ quan; kiên
quyết ngăn chặn, xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây
nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, DN trong giải
quyết công việc, chậm trễ giải quyết TTHc.

Thứ hai, tăng cường phối hợp lập quy hoạch tỉnh,
trong đó tích hợp đồng bộ thống nhất các hợp phần quy
hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố
rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm
bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên được duyệt.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản
hóa TTHc, nhất là các TTHc liên quan đến lĩnh vực đất
đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản. Tăng
cường rà soát để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế các TTHc không còn phù hợp; rà
soát, ban hành văn bản bám sát nội dung các văn bản cấp
trên, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế tại địa
phương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về
TNMT. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công
chức, viên chức nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong
ngành TNMT. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất. Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu
quả trong công tác gPMB để thực hiện dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh" và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng
mắc cho uBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức
làm nhiệm vụ gPMB trong công tác gPMB, tạo quỹ đất
sạch, sớm bàn giao cho các nhà đầu tư trên tinh thần
luôn luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư.
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Sở TNMT tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng, đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục,
rút ngắn thời gian giải quyết; tăng cường thực hiện liên
thông trong giải quyết TTHC, sử dụng nền tảng số trong
giải quyết TTHC giúp giảm thời gian, chi phí đi lại của
tổ chức, DN; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc cho người dân, DN và nhà đầu tư trong thực hiện
TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.



Could you please describe
specific actions recently adopted
by the department of Natural
resources and Environment to
improve the Land access and
security of tenure index?

Land access and security of
tenure in business is always
something that enterprises are
particularly concerned about.
However, the PcI 2020 rankings
showed that Hung Yen province
witnessed some decliners over 2019,
including the Land access Index. By
clearly identifying difficulties and
shortcomings in existence, the
Department of Natural resources
and Environment proposed many
specific actionable solutions to
address them to facilitate
enterprises to access land.

regarding land-use planning,
the Department of Natural
resources and Environment assisted
the Provincial People's committee
in formulating the revised Hung
Yen land-use planning to 2020 as
per resolution 27/NQ-cP dated
april 17, 2018 and submitting it to
the government for approval, ratifying the revised land-
use planning to 2020 of 10 districts, towns and cities in
2018, and establishing the provincial land-use plan in
2021-2025; coordinated with the Department of Planning
and Investment to formulate the provincial planning in
2021-2030; appraised and submitted the land-use master
plan to 2030 of 10 districts, towns and cities to the
Provincial People's committee for approval, in which the
land fund was arranged for national defense, security,
socioeconomic development and business investment.

as for approved land-use master plans and detailed
plans, the Provincial People’s committee, the Department
of Natural resources and Environment, the District-level
People’s committees and commune-level People's
committees are responsible for publicizing them according
to the 2013 Land Law and the Law on amendments and
supplements to some articles of 37 plan-relating laws in
2018. The province actively published land-use master
plans and detailed plans to make land information public
and transparent. Investors searching for information on

planning and investment locations
can easily access it. However, there
are still shortcomings resulting
from inconsistent sectoral
plannings - one limitation for
investors to access land and
construction information.

Besides, the reform of land-
related administrative procedures
is paid special attention.
accordingly, by enacting the Land
Law, governmental decrees and
provincial administrative reform
schemes and plans, land
procedures have been
continuously streamlined (the
time for completing procedures
on changing the lease term is
reduced from 15 days to 7 days,
procedures on land allocation and
land lease from 30 days to 20 days,
procedures on assessment of land-
use demand, land allocation, land
lease, and land-use repurpose
from 30 days to 15 days). Large
investors coming to Hung Yen
quickly access land procedures
and soon have premises for their
investment projects.

regarding land acquisition and site clearance, Hung
Yen province only advocates taking back land from delayed
investment projects and inactive projects, to be given to
law-violating projects. Stably working investors will be
further encouraged and supported to invest with
confidence and ease. Particularly, land clearance still took
a long time in some investment projects because local
residents disagreed with land compensation and asked for
excessive prices. The Department of Natural resources and
Environment advised the Provincial People's committee to
approve the Project on “Improving land clearance for
investment projects” as per Decision 3022/QD-uBND
dated December 28, 2021. Specifically, the department
requested District-level People's committees to speed up
progress and expeditiously complete land consolidation
documents and land-use right certificates, house
ownership and other assets attached to the land.

administrative reform, with a focus on
administrative procedures, has been stepped up by
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access to land is a
component of the

Provincial competitiveness
Index (PcI). This

important indicator gauges
the province’s appeal to

investment flows.
Mr. Nguyen Van Phu,

Director of the Department
of Natural resources and
Environment, said Hung

Yen province applied many
solutions to ensure easy

access to land for
businesses to shape an

enabling business
environment. 

Nguyen Bach reports.



Hung Yen province as one of important solutions for a
better business environment. For the natural resources
and environment sector, would you mind telling more
specifically about solutions to and results of this work?

To simplify, clarify and publicize relations between
governmental agencies with organizations and citizens,
over the past time, the Department of Natural resources
and Environment has always focused on fostering
administrative reform, simplifying procedures and
reducing settlement time; strengthened interoperability in
handling administrative procedures, used digital platforms
to solve administrative procedures to reduce travel time
and cost for organizations and businesses, and promptly
removed difficulties and obstacles for people, businesses
and investors in implementing administrative procedures,
helping improve the business
investment environment and
enhance the provincial
competitiveness.

The department has regularly
reviewed administrative procedures
within its jurisdiction and submitted
the list of newly promulgated,
amended or abolished
administrative procedures relating
to natural resources and
environment to the chairperson of
the Provincial People's committee
for official announcement.

Information on administrative
procedures, processes and methods
is available on its website and the
province’s public service
information channels. The
Department of Natural resources
and Environment ensures publicity,
transparency and ease of access for
people, organizations and businesses
searching for, mining and using such information.

currently, 100% of administrative procedures within its
authority are received and entered into a database through
the province's electronic single-window software, enabling
citizens and businesses to send their documents online via
the software, keep track of document processing, and
receive results on the software or through public postal
services. The department has actively promoted public
services to Level 3 and Level 4, including 43 administrative
procedures of Level 3 (53.1%) and 38 administrative
procedures of Level 4 (46.9%). The department has
regularly informed, guided and encouraged organizations
and enterprises to submit online documents relating to the
natural resources and environment sector. at the same
time, it has also assigned working targets to relevant
subordinates within their scope of functions.

With the goal that Hung Yen province will stand

among top 45 provinces and cities on the national PCi
ranking by 2023 as stated in directive 12/Ct-
CtUBNd dated september 23, 2021, what solutions
will the department of Natural resources and
Environment focus on to improve the Land access
index in the coming time?

on September 23, 2021, the Hung Yen Provincial
People’s committee issued Directive 12/cT-cTuBND on
effective implementation of solutions; improved the sense
of responsibility, attitude and quality of public service
performance of officials and civil servants in order to raise
the Provincial competitiveness Index (PcI) of Hung Yen
province. accordingly, by 2023, its PcI rankings will stand
among Top 45 provinces and cities on the national
rankings, making Hung Yen an attractive destination for

domestic and foreign investors. In
the coming time, in order to further
improve the Land access Index in
the spirit of Directive 12/cT-
cTuBND, the Department of
Natural resources and Environment
is resolved to focus on specific tasks
and solutions below:

first, further upholding the sense
of responsibility and self-discipline
in performing tasks at work;
resolutely preventing and handling
public employees who harassed or
troubled people and businesses in
settling administrative procedures.

Second, strengthening
coordination in provincial planning,
including integration of planning
components; guiding and urging
districts, towns and cities to review
and adjust district-level land use
plannings to ensure compliance with
approved master plans.

Third, further reforming and simplifying
administrative procedures, especially administrative
procedures relating to land, environment, water resources
and minerals; strengthening reviews to recommend
amendments, supplements or replacements of
administrative procedures to competent authorities;
reviewing and promulgating documents based on, adapted
to superior documents; training and retraining public
employees towards given professional standards and ethics
of the natural resources and environment sector.

fourth, intensifying inspection and supervision of
master plans and detailed plans on land use; implementing
the Project on “Improving the effect of land clearance for
investment projects”, guiding and removing difficulties
and obstacles for District-level People's committees to
carry out site clearance to create an available land fund and
handing it over to investors soon.

thank you very much!
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The Department of Natural
Resources and Environment has always

focused on fostering administrative
reform, simplifying procedures and

reducing settlement time; strengthened
interoperability in handling

administrative procedures, used digital
platforms to solve administrative

procedures to reduce travel time and cost
for organizations and businesses, and

promptly removed difficulties and
obstacles for people, businesses and

investors in implementing administrative
procedures, helping improve the business

investment environment and enhance
the provincial competitiveness.



Ông Đỗ Đình Quang, Phó giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông Hưng Yên cho biết: Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh khóa XIX về chương trình cĐS tỉnh
Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến

năm 2030 cũng khẳng định, cĐS là nền tảng, động lực quan
trọng xây dựng xã hội thông minh và nền kinh tế hiện đại,
thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực
cạnh tranh của tỉnh. Hệ thống quản lý nhà nước và xã hội
được vận hành dựa trên nền tảng số và hiệu lực, hiệu quả cao.
Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu về cĐS.

cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được cung cấp trên nhiều
phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;
100% hoạt động quản lý nhà nước các cơ quan từ cấp tỉnh đến
cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; 90% hồ sơ công
việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện, xã được xử lý

trên môi trường mạng… cùng với đó, có 2 đô thị là thành phố
Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào đạt các tiêu chí cơ bản về đô thị
thông minh. Phấn đấu kinh tế số chiếm 20% grDP; tỷ trọng
kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; tỷ lệ
người dân có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

Trong những năm qua, Hưng Yên tích cực triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin (cNTT) trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành… tạo tiền đề cho việc xây dựng chính
quyền điện tử, hướng tới chính quyền số để phục vụ người
dân, DN. Đến nay, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và
điều hành được triển khai theo mô hình tập trung và kết nối
liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã qua Trục liên
thông văn bản quốc gia. Hệ thống thư điện tử của tỉnh bảo
đảm cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp
tỉnh đến cấp xã. cổng Thông tin điện tử tỉnh đã được cập nhật

thông tin khá đầy đủ, kịp thời. cổng Dịch vụ
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
cung cấp 1.896 thủ tục hành chính, trong đó, 573
thủ tục mức độ 3, 949 thủ tục mức độ 4,…

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo ông Đỗ Đình
Quang ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp
tục tham mưu thực hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, xác định cĐS là xu thế tất yếu,
nhất là trong bối cảnh đối diện với “thách thức
kép” - vừa phòng chống đại dịch covid - 19, vừa
chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả
để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. cĐS
với 3 trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và
xã hội số có tác động đến mọi cơ quan, đơn vị,
địa phương, do đó phải lấy người dân, DN là
trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực
của cĐS. Song hành, người dân và DN cũng phải
tham gia quá trình cĐS một cách hiệu quả nhất. 

Thứ hai, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết số
06-NQ/Tu của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã
đề ra đồng thời phải có tư duy đột phá với tầm

nhìn chiến lược, có giải pháp, cách làm phù hợp xuất phát từ
thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch cĐS có trọng
tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng
của cĐS ở tất cả các cấp, ngành, nhất là người lãnh đạo,
người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho
cĐS; tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân,
DN để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Thứ tư, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông,
cNTT, phấn đấu trong giai đoạn tới mỗi hộ gia đình có một
đường cáp quang, mỗi người dân có một điện thoại thông
minh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đưa hàng
hóa nông sản của nông dân lên sàn thương mại góp phần
phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thứ năm, quan tâm xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư
vào lĩnh vực công nghiệp, cNTT; khuyến khích các DN đổi
mới sáng tạo cĐS; sẵn sàng tiếp nhận thí điểm các giải pháp
công nghệ mới phục vụ người dân, DN mọi lúc, mọi nơi.n
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Lấy người dân, doanh nghiệp 
là trung tâm chuyển đổi số
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Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính
phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg phê
duyệt chương trình chuyển đổi số (cĐS)
quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030, Hưng Yên đã và đang nỗ lực
triển khai từng bước công cuộc cĐS toàn
diện. Trong đó, xác định 3 trụ cột trong
chương trình cĐS là phát triển chính
quyền số gắn với đô thị thông minh, phát
triển kinh tế số gắn với doanh nghiệp
(DN) số và phát triển xã hội số.

UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn FPT trao đổi hợp tác chiến
lược về đào tạo chuyển đổi số



Mr. Do Dinh Quang, Deputy Director of
Hung Yen Department of Information
and communications, said, resolution
of the 9th Meeting of the 19th
Provincial Party Executive committee

on digital transformation in Hung Yen in 2021 - 2025,
with a vision to 2030, also affirms that digital
transformation is an important foundation and a driving
force for building a smart society and modern economy,
promoting economic restructuring with new growth
models, improving energy efficiency, labor productivity
and provincial competitiveness. The administrative and
social management system is operated digitally,
effectively and efficiently. By 2030, Hung Yen province
will be among Top 20 provinces and cities in digital
transformation.

Specifically, by 2025, all online public services of
category 3 and category 4 will be provided on various
means of access, including mobile devices; all
administrative activities of governmental agencies,
provincial to commune levels, use digitally signed
electronic documents; 90% of work records at provincial
level, 80% at district and commune levels are processed
on the network environment. Besides, Hung Yen city
and My Hao Town will meet basic criteria on smart
cities. The province will strive to make the digital
economy account for 20% of the grDP; the share of the
digital economy in each industry or field to reach at least
10%; and the share of people with electronic payment
accounts to over 50%.

over the past years, Hung Yen has actively applied
information technology to administration to lay a
foundation for building e-government towards digital
government for people and businesses. up to now, the

document management and operation software has
been centrally deployed to connect four levels of
government, from central to grassroots commune, on
the Vietnam Data Exchange Platform (VDXP). The
province's email system ensures provision of electronic
mailboxes for public employees from provincial to
commune levels. The provincial web portal has been
updated with quite complete and timely information.
The Public Service Portal and the electronic single-
window information system provide 1,896
administrative procedures, including 573 at category 3
and 949 at category 4.

as for upcoming tasks, according to Deputy
Director Do Dinh Quang, the information and
communications sector will continue to advise on
implementation of the following solutions:

first, digital transformation is an inevitable trend,
especially in the double-challenge context of coVID-19
pandemic prevention and active, safe, flexible and
effective adaptation to the pandemic for socioeconomic
recovery and development. Digital transformation with
three main pillars - digital government, digital economy
and digital society, affects all agencies, units and
localities, therefore, people and businesses must be the
center, the subject and the goal, the driving force of
digital transformation. at the same time, people and
businesses must also participate in digital transformation
in the most effective way.

Second, adhering to ratified targets of resolution 06-
NQ/Tu of the Provincial Party committee and having
innovative thinking, strategic vision, solutions and
appropriate ways to start focused phased-out digital
transformation.

Third, further raising awareness of the importance of
digital transformation at all levels and sectors, especially
leaders; improving personnel quality for digital
transformation; strengthening communication to all
people and businesses to create a high consensus.

fourth, boosting investment in building
telecommunications and information technology
infrastructure, achieving the goal of a fiber optic cable
for all households and smartphone for all residents;
fostering non cash payments; bringing agricultural
products to commodity exchanges, enabling agricultural
and rural development.

fifth, pay attention to building incentive mechanisms
to attract investment in industry and information
technology; encouraging digital transformation
enterprises; and piloting new technology solutions for
people and businesses anytime, anywhere.n
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Placing People, Businesses at the
Heart of Digital Transformation
In response to the Prime Minister’s
Decision 749/QD-TTg on national digital
transformation program to 2025, with a
vision to 2030, Hung Yen province has
been striving to launch comprehensive
digital transformation. Its three pillars for
digital transformation are: developing
digital government with smart cities;
developing digital economy with digital
businesses; and developing digital society.



tạo động lực phát triển
Năm 2021, Sở kH&cN nỗ lực tập trung nghiên cứu và

tham mưu HĐND tỉnh, uBND tỉnh ban hành 06 văn bản
quy phạm pháp luật, 09 văn bản chỉ đạo điều hành thuộc
lĩnh vực kH&cN. Đây là những văn bản quan trọng
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
kH&cN trên địa bàn tỉnh, khuyến khích, tạo điều kiện để
các tổ chức, cá nhân, DN tham gia nghiên cứu, phát triển
và chuyển giao khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ
kH&cN vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của DN, thúc đẩy khởi nghiệp, ĐMST.

Bên cạnh việc tham mưu uBND tỉnh ban hành các văn
bản quản lý của ngành, nhằm cụ thể hóa các chủ trương,
nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, Sở chủ động xây dựng và ban hành 38 kế
hoạch, 03 chương trình hành động và nhiều văn bản triển
khai thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, uBND tỉnh giao. 

Theo đó, hoạt động nghiên cứu kH&cN tiếp tục phát
triển đúng định hướng, có chiều sâu, đảm bảo theo quy định
và phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên. Sở đã tham mưu
uBND tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-uBND ngày
09/02/2021 phê duyệt kế hoạch kH&cN tỉnh Hưng Yên năm

2021. Từ kế hoạch được phê duyệt, Sở triển khai 40 nhiệm vụ
kH&cN; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn
thể xây dựng 13 mô hình ứng dụng tiến bộ kH&cN vào sản
xuất, đời sống. các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng và nhiệm
vụ kH&cN đã bám sát vào chương trình phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Một số đề tài, dự án nghiên cứu đã cung cấp
luận cứ khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội,
góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu
quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

kết quả các nhiệm vụ kH&cN đều được ứng dụng
vào sản xuất, đời sống xã hội, góp phần quan trọng tạo sự
chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả
trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du
lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nâng cao thu
nhập và cải thiện mức sống cho người lao động.

Ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn
Ông Trần Tùng chuẩn cho biết thêm, năm 2021, việc

nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kH&cN vào
sản xuất và đời sống đã cung cấp nhiều giống cây trồng,
vật nuôi mới, chất lượng tốt, sạch bệnh, cải tạo giống cây
trồng, vật nuôi của địa phương. Một số mô hình ứng
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“Để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(ĐMST) trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động
lực nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu
quả và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội thì không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của
ngành khoa học và công nghệ (kH&cN) mà còn
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự
chung tay, góp sức của tất cả các cấp, các ngành,
doanh nghiệp (DN) và toàn xã hội trong nghiên
cứu ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và
chuyển đổi số”- Đó là chia sẻ của ông trần tùng
Chuẩn - giám đốc Sở kH&cN tỉnh Hưng Yên.

hà ThàNh

khoa học, cônG nGhệ và đổi mới sánG tạo 

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

Ông Trần Tùng Chuẩn, 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên



dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác mới (khí canh, nuôi cấy
mô, thủy canh, tưới nhỏ giọt, ứng dụng mã số mã vạch
truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ sơ chế, bảo
quản sau thu hoạch,...) cùng với cung cấp giống chất
lượng tốt, sạch bệnh phát triển đồng đều, đã và đang từng
bước thay thế phương thức sản xuất cũ; nghiên cứu, phát
triển công nghệ mới (sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ
phẩm sau thu hoạch nhãn, vải; nghiên cứu, chế tạo thiết
bị chuyển mạch tái cấu trúc pin mặt trời;...)... 

Trong công tác quản lý nhà nước về khoa học, công
nghệ và thị trường công nghệ, Sở đã tổ chức, kiểm tra tiến
độ 40/40 nhiệm vụ kH&cN; tổ chức, tổng kết, đánh giá,
nghiệm thu 21 nhiệm vụ kH&cN cấp tỉnh; 02 nhiệm vụ
kH&cN thuộc chương trình nông thôn miền núi do
Trung ương quản lý. các nhiệm vụ được Hội đồng
nghiệm thu đánh giá cao, bước đầu đã có những đóng góp
cụ thể vào việc thúc đẩy hình thành liên kết sản xuất theo
chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản
xuất và sức cạnh tranh cho nhiều ngành hàng chủ lực của
tỉnh. Sở cũng cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
kH&cN (chi nhánh tại tỉnh Hưng Yên) cho 01 tổ chức
kH&cN; tham gia góp ý kiến về công nghệ đối với 120 dự
án đầu tư thuộc các lĩnh vực; kiến nghị uBND tỉnh không
tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường;... 

Đối với hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT), an toàn bức
xạ, thông tin, thống kê kH&cN và ĐMST, Sở đã hỗ trợ
xác lập quyền SHTT đối với 06 sản phẩm chủ lực của tỉnh;
hỗ trợ 02 tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm
mang nhãn hiệu “Đúc đồng Lộng Thượng” và “cam Đồng
Thanh”; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, năm 2021, đã
có 284 nhãn hiệu, 04 kiểu dáng công nghiệp và 03 giải
pháp hữu ích của các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn tỉnh được cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Sở
thường xuyên tuyên truyền phổ biến các kiến thức về
SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham
mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 11 sáng kiến cấp
tỉnh; xây dựng và phát sóng 02 phóng sự tuyên truyền
khởi nghiệp ĐMST, phát triển tài sản trí tuệ trên Đài Phát
thanh và Truyền hình Hưng Yên; thẩm định cấp 15 giấy
phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, 08 chứng
chỉ nhân viên bức xạ; xuất bản 04 số Bản tin kH&cN với
2.800 cuốn; cấp 21 giấy chứng nhận kết quả thực hiện
nhiệm vụ kH&cN đã được tổng kết, nghiệm thu theo quy
định; hỗ trợ và duy trì hoạt động của Sàn giao dịch công
nghệ và thiết bị Hưng Yên, đến nay đã có hơn 2000 sản
phẩm của 260 DN giới thiệu trên sàn. 

Năm 2021, Sở đã đề xuất và được Bộ kH&cN phê
chuẩn các dự án ứng dụng tiến bộ kH&cN do Trung
ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tại tỉnh
Hưng Yên như: (1) Xây dựng mô hình nuôi cá rô phi đơn
tính bằng công nghệ Biofloc và nuôi thương phẩm cá
trắm đen; (2) Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi
trồng và sơ chế các sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo.

(3) Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương
phẩm ba ba gai; (4) Xây dựng mô hình nhân giống, sản
xuất sen theo chuỗi giá trị gắn với phát triển du lịch và
nâng cao thương hiệu sen Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên.
(5) Nghiên cứu quy định pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa
lý và hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc
cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên; (6) Quản lý
và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên” cho sản phẩm
nhãn lồng của tỉnh Hưng Yên gắn với kiểm soát chất
lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được triển
khai đồng bộ với những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt
được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ do DN
sản xuất, cung ứng; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp
cho DN, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Trong
năm 2021, Sở đã tổ chức triển khai chuyển đổi, xây mới
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TcVN ISo
9001:2015 vào hoạt động tại 94 cơ quan, tổ chức thuộc hệ
thống hành chính nhà nước của tỉnh, hoàn thành kế
hoạch áp dụng tại 100% cơ quan hành chính từ tỉnh tới
cấp xã. 

cùng với đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung
ương và tỉnh Hưng Yên trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh
covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở đã hạn chế tối đa việc thanh
tra, kiểm tra các DN sản xuất và cơ sở khám, chữa bệnh
trong năm 2021. Duy trì việc thanh tra, kiểm tra về đo
lường, chất lượng các mặt hàng thiết yếu lưu thông trên thị
trường phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Ngoài ra, Sở tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, DN
nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các chương
trình, kế hoạch như: chương trình phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030; kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
ĐMST tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Đề án “Tăng
cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai
đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh
Hưng Yên; chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, DN
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai
đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; chương trình phát
triển thị trường kH&cN tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Sở kH&cN
trong việc thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật, phát triển công nghệ và chuyển đổi số, ĐMST ở các
tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh đã tạo động lực cho việc
thực hiện và hoàn thành kế hoạch kH&cN của tỉnh năm
2021 và trong cả giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. Đó cũng chính là những
việc làm thiết thực của Sở kH&cN để thực hiện đồng bộ,
hiệu quả chỉ thị số 12/cT-cTuBND ngày 23/9/2021 của
chủ tịch uBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (PcI) của tỉnh
Hưng Yên. n
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Creating momentum for development
In 2021, the Department advised the Provincial People's

council and the Provincial People's committee to issue six
legal documents and nine administrative documents in
science and technology. These important documents were
aimed at improving effectiveness and efficiency of State
administration of science and technology, encouraging and

facilitating organizations, individuals and enterprises to
research, develop and transfer science and technology, apply
science and technology advances to production and business,
improve corporate competitiveness, and promote
entrepreneurship and innovation.

In addition to advising the Provincial People's committee
to issue management documents on science and technology,
in order to concretize Party guidelines, resolutions and
regulations and State policies and laws, the Department of
Information and communications actively developed and
promulgated 38 plans, three action programs and many
documents to implement tasks assigned by the Provincial
Party committee and the Provincial People's committee.

accordingly, science and technology research continued to
develop insightfully in line with approved regulations and
local reality. The department consulted the Provincial People's
committee to issue Decision 562/QD-uBND dated february
9, 2021 approving Hung Yen Science and Technology Plan in
2021. from the approved plan, the agency carried out 40
science and technology tasks; supported districts, towns, cities,
associations and mass organizations to build 13 models of
applying science and technology advances to production and
life. Science and technology topics, projects, application
models and tasks were closely based on the province's
socioeconomic development program. a number of research
topics and projects provided scientific arguments for
sustainable socioeconomic development, making an important
contribution to improving economic growth quality,
performance and competitiveness.

Science and technology outcomes were applied to
production and social life, importantly helping achieve clear
progress in productivity, quality and efficiency in industrial,
agricultural and aquacultural production, tourism and services
in the province, especially raising incomes and improving
living standards for workers.

Effective application in practice
In 2021, science and technology research, application

and transfer resulted in many new plant and livestock
species of high quality, disease-free and improved
properties, chuan added. Some new farming techniques
(aeroponics, tissue culture, hydroponics, drip irrigation,
barcode application for traceability, preliminary processing
and post-harvest preservation technology, etc.) have
gradually replaced old production methods. New
technological research and development (manufacturing
organic fertilizers from post-harvest waste of longan and
lychee; studying and manufacturing switching devices for
solar panels) were also conducted.
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science, technoloGY and innovation

Driving Force for 
Socioeconomic Development

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

“To make science, technology and
innovation a direct productive force, a
driving force to improve labor
productivity, quality, efficiency and
competitiveness, and promote
socioeconomic development, not only
science and technology sector but also
the entire political system, enterprises
and society will need to join hands in
researching and developing science,
technology and digital transformation,”
said Mr. tran tung Chuan, Director
of Hung Yen Department of Science
and Technology.

ha ThaNh

Fieldtrip workshop on perionyx excavatus (earthworm) farming
model of youth union members in Hung Yen province in 2021



In State administration of science, technology and the
related market, the Department of Information and
communications checked the progress of all 40 science and
technology tasks; summarized, evaluated and accepted 21
provincial science and technology tasks; two science and
technology tasks under the rural and Mountainous Program
managed by the central government. These tasks were highly
appreciated by the acceptance council, initially making
specific contributions to promoting formation of production
cooperation along value chains, improving quality, value,
performance and competitiveness of many key industries of
the province. The department also granted a certificate of
science and technology registration (branched in Hung Yen
province) to one science and technology organization;
collected opinions on technology for 120 investment projects
in various fields; and proposed the Provincial People's
committee not to accept projects using outdated technology,
potentially causing environmental pollution.

for intellectual property (IP), radiation safety, science
and technology information, statistics and innovation, the
department supported establishing IP rights for six key
products of the province; helped two organizations to make
and trade Long Thuong-branded and cam Dong Thanh-
branded bronze products; consulted, instructed and assisted
organizations and individuals to register industrial property
rights. Therefore, 284 trademarks, four industrial designs
and three utility solutions were granted to local enterprises
by the National office of Intellectual Property of Vietnam
(NoIP) in 2021. The department regularly propagated and
disseminated IP knowledge on mass media; advised the
Provincial Initiative council to recognize 11 province-level
initiatives; build and broadcast two reportages on innovative
startups and IP development on Hung Yen radio and
Television Station; appraised and granted 15 licenses on
usage of medical diagnostic X-ray equipment, eight
certificates of radiation workers; published four issues of
Science and Technology Newsletter with 2,800 copies; issued
21 certificates of science and technology achievements;
supported and maintained operation of Hung Yen
Technology and Equipment Exchange where more than
2,000 products of 260 enterprises were traded.

In 2021, the department proposed, and was approved by
the Ministry of Science and Technology, scientific and
technological advance application projects managed by the
central government, started to be launched in Hung Yen
province from 2022: (1) Building models of farming
monogamous perch, using Biofloc technology, and culturing
commercial black carp; (2) building a cordyceps mushroom
seeding, cultivation and processing model; (3) building a
model of softshell turtle breeding and commercial production;
(4) Building a model of lotus seeding and production along
the value chain associated with tourism development to
upgrade Pho Hien lotus brand of Hung Yen province; (5)
researching legal provisions on protection of geographical
indications and supporting registration of geographical
indication protection in china for Hung Yen longan; (6)
managing and developing Hung Yen geographical indication
for longan products in association with quality control and
growing area code for export.

Standards, metrology and quality achieved many
positive results, helping improve productivity and quality
of products and services made and supplied by
enterprises. at the same time, the department protected
legitimate rights and interests of enterprises and interests
and health of consumers. In 2021, the department
transformed and constructed a new quality management
system according to TcVN ISo 9001: 2015 and applied it
at 94 governmental agencies. It planned to apply it in
100% administrative agencies from provincial to
communal levels.

furthermore, the department implemented guiding
documents of central authorities and of Hung Yen province in
supporting and removing difficulties for local organizations
and individuals affected by the coVID-19 epidemic. It
minimized probes into companies and medical facilities in
2021; and maintained inspection of measurement and quality
of essential commodities in the market.

In addition, the Department of Science and Technology
continued to support organizations, individuals and
businesses to improve their competitiveness with such
programs and plans as Hung Yen intellectual property
development program for 2021 - 2025 and to 2030; Hung Yen
innovation startup ecosystem support project in 2021 - 2025;
metrological improvement and reform support project for
Vietnamese enterprises in Hung Yen province to improve
their competitiveness and international integration to 2025
and further to 2030; national program for organization and
enterprise support to improve productivity and product
quality in 2021 - 2030; and Hung Yen science and technology
market development program to 2030.

In addition, the Department of Science and
Technology continued to support organizations,
individuals and businesses to improve their
competitiveness with such programs and plans as Hung
Yen intellectual property development program for 2021 -
2025 and to 2030; Hung Yen innovation startup
ecosystem support project in 2021 - 2025; metrological
improvement and reform support project for Vietnamese
enterprises in Hung Yen province to improve their
competitiveness and international integration to 2025 and
further to 2030; national program for organization and
enterprise support to improve productivity and product
quality in 2021 - 2030; and Hung Yen science and
technology market development program to 2030.

With the ongoing effort of the Department of Science
and Technology in fostering scientific and technological
research and application, technology development and
digital transformation, innovations in local organizations
and enterprises enabled implementation and completion
of science and technology plans in 2021 and in 2021-2025
and bolstered socioeconomic development of Hung Yen
province. That is also the practical work of the
Department of Science and Technology to implement
synchronously and effectively Directive 12/cT-cTuBND
dated September 23, 2021 of chairman of the Provincial
People's committee on improving the business
investment environment and enhancing Provincial
competitiveness Index (PcI) of Hung Yen province.n
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Theo ông Lê Trung cần - Phó giám đốc Sở
NN&PTNT Hưng Yên, với sự tâm huyết, chủ
động, sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ
thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin
vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

nhất định sẽ mang lại thành công.

thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp
cùng chung quan điểm với tỉnh Hưng Yên, nhân chuyến

về thăm và làm việc với tỉnh năm 2018, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân cường
đã nhận định: “Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải gắn
phát triển đô thị với kinh tế nông thôn, dân cư, lao động, du
lịch; phát huy lợi thế gần Hà Nội để phát triển nông nghiệp
đặc trưng, đặc sản đô thị.”.

Hưng Yên là tỉnh thứ 3 trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020 (bê tông hóa hạ
tầng giao thông nông thôn, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng
bộ...). Đặc biệt, Sở NN&PTNT đã phối hợp với Sở khoa học
và công nghệ, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ngành, địa
phương cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống từng xã, huyện
nghiên cứu, phối hợp xây dựng các đề án phát triển cây trồng,
vật nuôi; xây dựng đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp;
thực hiện chương trình VietgaP; xây dựng đăng ký sản phẩm
ocoP; tổ chức các hội nghị tập huấn; tổ chức các đợt tham
quan học tập mô hình thành công trong và ngoài tỉnh; tổ chức
các kỳ hội chợ trong nước và quốc tế... Đến nay, do định
hướng đúng và sự quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm của
Trung ương, tỉnh Hưng Yên; trách nhiệm sát sao của ngành
NN&PTNT cùng các ngành, các cấp liên quan đã tạo động lực
để các tổ chức tập thể (hợp tác xã, doanh nghiệp nông
nghiệp), cá nhân (các hộ gia đình) tiếp nhận chuyển giao hiệu
quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công
nghệ thông tin... vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản
phẩm khá thành công trong thời gian qua. 

kết quả cụ thể: Năm 2021, tổng diện tích cây ăn quả của
Hưng Yên ước đạt 14.668ha (tăng 3,25%), góp phần đưa giá
trị thu nhập bình quân 01ha đất canh tác đạt trên 215 triệu
đồng, tăng 5 triệu đồng/ha so với năm 2020... chăn nuôi
nhìn chung ổn định, tăng trưởng 3,86%; tổng đàn gia súc, gia
cầm trên địa bàn tỉnh phát triển khá tốt. Diện tích nuôi trồng
thủy sản 5.570ha, sản lượng 50.238 tấn. kinh tế hợp tác phát
triển, đa dạng về hình thức và quy mô, trong năm 2021,
thành lập mới được 21 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác, nâng
tổng số 339 hợp tác xã; duy trì 175 liên kết sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm, như chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; chuỗi
sản xuất, tiêu thụ lúa gạo; chuỗi sản xuất, tiêu thụ nhãn; cá
lồng...; có 70 sản phẩm ocoP được xếp hạng từ 3 sao trở
lên, nâng tổng số lên 140 sản phẩm được đánh giá... Năm
2021, có thêm 23 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM
nâng cao, 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 26 khu dân cư
được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ số hộ dân
nông thôn có điều kiện sử dụng nước sạch đạt 92%...

Đổi mới tư duy quản lý, tổ chức sản xuất
Trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình đem lại giá trị gia

tăng và được nhân rộng thành công như: gạo nếp thơm
Hưng Yên (thị trấn Yên Mỹ), nhãn lồng Nễ châu, cá sạch
Hưng Hải (TP.Hưng Yên); vải lai chín sớm, dưa lưới, dưa
chuột (huyện Phù cừ); nghệ chí Tân, chuối tiêu hồng, gà
Đông Tảo (khoái châu); hoa, cây cảnh (Văn giang, Văn
Lâm, khoái châu); bí đỏ, dưa chuột (kim Động)... 

chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số hợp tác xã điển hình
như: Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Nễ châu (thôn Nễ châu,
xã Hồng Nam, TP.Hưng Yên) sản xuất nhãn (diện tích 22ha)
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Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

cách đây 25 năm, khi mới tái lập, Hưng
Yên là tỉnh thuần nông, đất hẹp, người
đông, xuất phát điểm thấp. Để góp phần
thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển,
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (NN&PTNT) Hưng Yên đã tập
trung giải bài toán “Nâng cao chất lượng,
ổn định sản xuất và tiêu thụ hiệu quả sản
phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống
người nông dân...” và đạt được những
thành tựu quan trọng.

bích hạNh



theo tiêu chuẩn VietgaP, liên kết sản xuất và
tiêu thụ theo chuỗi; Hợp tác xã thuỷ sản Hưng
Hải (TP.Hưng Yên) nuôi cá lồng (57 lồng) trên
sông đạt tiêu chuẩn VietgaP; sản xuất, tiêu thụ
và chế biến theo chuỗi; Hợp tác xã sản xuất cung
ứng rau quả và cây dược liệu an Thịnh Phát (xã
Tống chân, huyện Phù cừ) sản xuất dưa lưới,
dưa chuột an toàn trong nhà lưới (diện tích
8.000m2);… cùng với đó là các nhà vườn trồng
hoa, cây cảnh ở huyện Văn giang như: anh
Nguyễn Thành Luân (xã Mễ Sở) tạo thế quất
cảnh độc đáo; anh Nguyễn Văn Thao (xã Liên
Nghĩa) với những chậu bưởi cảnh tạo dáng nghệ
thuật, quất cảnh bon sai ghép với gỗ lũa tạo dáng
độc đáo; anh Nguyễn Văn Hưng (xã Thắng Lợi)
ghép chanh, quất lên gốc bưởi “cổ thụ” tạo nên
cây cảnh có dáng chuẩn “độc, lạ”… Tất cả các cơ
sở này đều được đầu tư hệ thống camera tại nơi
sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các
website, thanh toán qua điện thoại thông minh… 

Qua thực tiễn các mô hình chuyển đổi, phát
triển sản xuất nông nghiệp thành công đều cho
thấy điểm chung là đánh giá cao về sự hưởng
lợi, động lực thúc đẩy qua chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM; sản xuất an toàn
VietgaP; đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản
phẩm; ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ
thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin,
thương mại điện tử… Từ đó, đã tạo sự đổi mới
căn bản về tư duy quản lý, tổ chức sản xuất,
nhạy bén về thị trường, thúc đẩy liên kết rộng
khắp trong tỉnh, ngoài tỉnh và mở rộng ra nước
ngoài để tạo chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập của
người nông dân, thúc đẩy nông nghiệp Hưng
Yên phát triển bền vững. n
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Chăn nuôi gà Đông Tảo tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu

according to Mr. Le Trung can, Deputy Director of Hung
Yen Department of agriculture and rural Development,
with its enthusiasm, initiative and creativity, increasing
the application of science and technology, advanced
technology, and information technology to production

and consumption of agricultural products will definitely bring success.

Promoting agricultural restructuring
Sharing the same view with Hung Yen province, on the

occasion of his visit and working with the province in 2018,
former member of the Party central committee, Minister of
agriculture and rural Development Nguyen Xuan cuong
commented: "restructuring the agricultural sector must be
associated with urban development, rural economy, population,
labor and tourism; taking advantage of its proximity to Hanoi to
develop typical agriculture and urban specialties.”

Hung Yen was the third province in the country to complete the
task of building a new rural area in 2020 (concreting rural transport
infrastructure, strengthening the synchronous irrigation system). In
particular, the Department of agriculture and rural Development
coordinated with the Department of Science and Technology, the
Provincial farmers' association and other departments, sectors and
localities to send professional staff directly to each commune and
district to study and coordinate in the development of projects on
developing plants and animals; building trademark registration of
agricultural products; implementing VietgaP program; building
ocoP product registration; organizing training conferences;
organizing study tours of successful models inside and outside the
province; and organizing domestic and international fairs. up to now,
due to the right direction and the key investment attention of the
central government and Hung Yen province, the responsibilities of the
agriculture and rural Development sector and related sectors and

Increasing the Value 
of Agricultural Products
25 years ago, when it was first divided, Hung Yen
was a purely agricultural province, a narrow land
with many people and having a low starting
point. In order to contribute to the development
of the local economy, Hung Yen's agriculture
and rural Development sector has focused on
solving the problem of "Improving the quality,
stabilizing production and efficient consumption
of agricultural products, improving the lives of
farmers” and has made important achievements.

bich haNh
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levels have created a motivation for collective organizations
(cooperatives, agricultural enterprises), and individuals
(households) to receive effective transfer scientific and
technical advances, advanced technology, and information
technology for successful application in agricultural
production and product consumption in recent years.

The specific results are as follows: In 2021, the total area
of fruit trees in Hung Yen was estimated at 14,668ha (up
3.25%), contributing to bringing the average income of 01ha
of arable land to over VND215 million/ha, an increase of
VND5 million/ha compared to 2020. Livestock production
was generally stable, growing by 3.86%; the total herd of
livestock and poultry in the province developed quite well.
The aquaculture area was 5,570ha, the output was 50,238
tons. The economic cooperatives developed, diversified in
form and scale, in 2021, 21 new cooperatives and 140
cooperative groups were established, increasing the total
number to 339 cooperatives; maintaining 175 links of
production and consumption of products, such as production
and consumption chains of safe vegetables; rice production
and consumption chain; chain of production and
consumption of longans; cage fishes; there were 70 ocoP
products rated 3 stars or more, bringing the total number of
evaluated products to 140. In 2021, there were 23 more
communes recognized as meeting advanced new-style rural
standards, 06 communes meeting the model new-style rural
standards, and 26 residential areas recognized as the model
new-style rural ones. The percentage of rural households
having access to clean water reached 92%.

innovation in management
thinking, production
organization

In the province, there are many models
that bring added value and are successfully
replicated such as: Hung Yen fragrant
sticky rice (Yen My town), Ne chau
longan, Hung Hai clean fish (Hung Yen
city); early-ripening hybrid lychee,
cantaloupe, cucumber (Phu cu district);
chi Tan turmeric, pink cavendish banana,
Dong Tao chicken (khoai chau); flowers
and ornamental plants (Van giang, Van
Lam, khoai chau); Pumpkin, cucumber
(kim Dong). 

We had the opportunity to interact
with some typical cooperatives such as: Ne
chau Longan cooperative (Ne chau
Village, Hong Nam commune, Hung Yen
city) producing longan (on an area of
22ha) according to VietgaP standards,
linking production and consumption by
chains; Hung Hai fisheries cooperative
(Hung Yen city) raising fish in cages (57
cages) on the river to meet VietgaP
standards; with production, consumption
and processing according to chains; an
Thinh Phat Vegetable and Medicinal Plant
Production and Supply cooperative (Tong
chan commune, Phu cu district)

producing safe cantaloupes and cucumbers in a net house
(an area of 8,000m2). along with that are gardens growing
flowers and ornamental plants in Van giang district such as
Mr. Nguyen Thanh Luan (Me So commune) creating a
unique shape for ornamental kumquats; Mr. Nguyen Van
Thao (Lien Nghia commune) with artistic ornamental
pomelo pots, bonsai kumquat trees combined with driftwood
to create a unique shape; Mr. Nguyen Van Hung (Thang Loi
commune) grafting lemons and kumquats on the "old"
pomelo to create a bonsai with a "unique and strange" shape.
all these establishments are invested in camera systems at
the production site and connect product consumption
through websites, payment via smartphone.

The successful models of agricultural production
transformation and development all show common points of
high appreciation of the benefits, motivations promoted
through the National Target Program on building new rural
areas; safe production of VietgaP; trademark and product
brand registration; application and transfer of science and
technology, advanced technology, information technology and
e-commerce. These have created a fundamental innovation in
management thinking, production organization, and market
sensitivity, promoting wide linkages within the province,
outside the province and expanding abroad to create
production and consumption chains, contributing to further
improving farmers' incomes, promoting sustainable
development of Hung Yen's agriculture. n
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Minister of Agriculture and Rural Development Le Minh Hoan visits the area
growing longans according to VietGAP standards in Hung Yen city
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Những chuyển biến tích cực trong đào tạo nghề
Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/Tu ngày 26/10/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVII về chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm
2020 đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức (cB,cc,Vc), lực lượng lao động
xã hội về công tác đào tạo, bồi dưỡng, học nghề; nhận thức
của người dân đối với giáo dục - đào tạo và học nghề đã có
nhiều chuyển biến tích cực theo nhu cầu bản thân và thực tế
xã hội. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 22%; lao động
qua đào tạo nghề tăng 18%; hàng năm giải quyết việc làm cho
trên 2,2 vạn lao động. cơ cấu lao động chuyển dịch theo
hướng tích cực, từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công
nghiệp, thương mại và dịch vụ; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn
2,67%, trong đó tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị là
2,78%, ở nông thôn là 2,65%; hầu hết lao động được đào tạo
nghề (ngắn hạn) đều có việc làm ổn định. 

Hiện nay, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp phân bổ đều
ở các địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được đầu
tư đảm bảo dạy và học; tỷ lệ lao động qua đào tạo, đào tạo
nghề ổn định theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Nổi bật
nhất là giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ lao động có việc làm sau
đào tạo là 92%, vượt mục tiêu đề ra, tỷ lệ lao động qua đào
tạo đạt 65% (hoàn thành mục tiêu).

Đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên được bồi dưỡng, cập
nhật về kiến thức pháp luật, đạo đức công vụ, kiến thức kỹ
năng, phương pháp thực thi công vụ, cơ bản đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng 
lao động 

Phát huy những kết quả đạt được trong triển khai thực
hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, ngành
LĐTXH sẽ tiếp tục tham mưu cho uBND tỉnh tiếp tục có
những chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là
nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn mới.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh trong
giai đoạn mới 2021-2030, ông Trần Văn Dũng - Phó
giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên cho biết: Trong xu
thế hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp
tiên quyết hàng đầu trong việc phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh nhà. Với chính sách tăng tỷ lệ công nghiệp tại địa
phương thì nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp
công nghệ cao là xu thế tất yếu. Do vậy ngành đã xác định
các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo: giai đoạn
2021-2025, tuyển sinh 300.000 lượt người ở cả 3 cấp trình
độ, chú trọng đào tạo lao động trình độ cao, đến hết năm
2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đang làm việc trong nền
kinh tế đạt 71%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp,
chứng chỉ đạt trên 30%. giai đoạn 2021-2030, tuyển sinh
khoảng 600.000 lượt người ở cả 03 cấp trình độ, chú
trọng đào tạo lao động trình độ cao. Đến hết năm 2030, tỷ
lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm
việc trong nền kinh tế đạt 76%; tỷ lệ lao động qua đào tạo
có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%. Bên cạnh đó, giai đoạn
2021-2025 tạo việc làm cho 120.000 lao động, trong đó
xuất khẩu lao động 15.000 người; đến hết năm 2030 tạo
việc làm cho 245.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao
động 31.000 người. 

Để làm được điều đó, ngành phải đảm bảo gắn kết đào
tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động để nguồn lực sau
khi đào tạo được cung ứng một cách có hiệu quả nhất.
Đồng thời lựa chọn, xác định cơ cấu ngành nghề để đào
tạo phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc
làm; xác định thị trường lao động và dự báo ngành, nghề
để đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội; phát huy đào tạo theo
địa chỉ, đặt hàng; đào tạo lao động phù hợp các ngành
nghề để phục vụ các đề án của tỉnh như phát triển du
lịch, thương mại dịch vụ. n
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Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong
thời kỳ mới, ngành Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hưng
Yên đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền
móng cho sự phát triển bền vững.



H ưng Yên là địa phương đã thực
hiện nghiêm túc và khá hiệu
quả công tác quy hoạch,
góp phần quan trọng
trong việc tham mưu

giúp uBND tỉnh có cơ sở hoạch
định kế hoạch dài và ngắn hạn
trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật hạ tầng, sử dụng đất đai
hiệu quả, tạo giá trị thẩm mỹ kiến
trúc và hiệu quả kinh tế - xã hội
(kT - XH). 

Với mục tiêu xây dựng Hưng
Yên phát triển bền vững về kT –
XH, ý tưởng chủ đạo của tỉnh cho
công tác quy hoạch xây dựng là phải rà
soát và quy hoạch xây dựng hệ thống đô
thị - công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy
hoạch xây dựng đô thị cũng được nhìn nhận theo
phương pháp tiếp cận mới trên cơ sở đánh giá sự tác động
toàn diện các yếu tố trong mối quan hệ đa chiều đô thị.
Nhờ vậy, Hưng Yên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thu hút
đầu tư và phát triển kT - XH trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành, địa
phương xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; chương
trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 định
hướng đến năm 2030, trình tỉnh xem xét, phê duyệt. cùng
với đó, các sở, ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư
dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện các dự án
xây dựng khu đô thị, khu dân cư theo tiến độ đã được
chấp thuận đầu tư. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc doanh
nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ doanh nghiệp,

nhà đầu tư để đồng hành, tìm giải pháp hỗ
trợ, nhất là về các khung pháp lý, huy động
nguồn vốn, bảo đảm tính khả thi đối với
các dự án thu hút đầu tư. khuyến khích các
nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hướng
nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong
khu đô thị; đầu tư xây dựng các dự án đồng
bộ hạ tầng xã hội, cây xanh, công viên, khu
thể dục thể thao... có chất lượng tốt, có
cảnh quan đẹp, hấp dẫn để thu hút người
dân vào sinh sống tại khu đô thị. 

Toàn tỉnh hiện có trên 50 dự án khu đô
thị và dự án phát triển nhà ở đang tổ chức
triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều dự
án trọng điểm như: khu đô thị Mỹ Hào;
khu đô thị Xuân Thành Land, khu đô thị
nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn
Văn giang; khu đô thị Hoàng gia; khu đô
thị sinh thái Dream city… đã và đang

được hình thành với hệ thống hạ tầng đồng
bộ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị

của tỉnh theo hướng văn minh, hiện
đại, nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh

đến hết năm 2021 đạt 41,5%. 
Với sự nỗ lực của các cấp,

ngành, địa phương, đến nay, tốc
độ đô thị hóa của tỉnh đã cơ bản
bảo đảm theo kế hoạch đề ra.
Hiện nay, các ngành, địa phương
đang nỗ lực thực hiện các giải
pháp xây dựng thành phố Hưng

Yên trở thành đô thị loại II; thị xã
Mỹ Hào, huyện Văn giang trở

thành đô thị loại III. Đồng thời, hoàn
thiện chương trình phát triển đô thị

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến
năm 2030 bảo đảm phù hợp với định hướng

phát triển kT - XH, xu thế phát triển đô thị của
tỉnh và của khu vực.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hưng Yên đang đẩy mạnh
các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực
quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. cùng với
việc phát triển nguồn nhân lực, Sở đã chú trọng nâng cao
năng lực quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được uBND
tỉnh và Bộ Xây dựng giao cho. Đặc biệt, Sở đã tham mưu
cho uBND tỉnh cho ban hành nhiều văn bản pháp quy
của tỉnh, cụ thể hoá các Nghị định của chính phủ, Thông
tư hướng dẫn của các bộ về quản lý quy hoạch, đầu tư xây
dựng, quản lý chất lượng xây dựng cơ bản, quản lý đô thị,
nhà ở, hạ tầng đô thị và quản lý vật liệu xây dựng cho sát
với thực tế của địa phương.n
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Nâng cao chất lượng quy hoạch, 
kiến trúc đô thị

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Một góc thành phố Hưng Yên

Quy hoạch xây
dựng đóng vai trò

quan trọng trong việc
định hướng phát triển không

gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc
cảnh quan khu vực đô thị và
nông thôn, do vậy công tác
này được tỉnh Hưng Yên

xác định phải đi trước
một bước. 



Cần tích cực cải thiện chỉ số tính minh bạch và
khả năng tiếp cận thông tin

Theo ông Nguyễn Đình chung - giám đốc Sở Tư pháp
tỉnh Hưng Yên, nguyên nhân dẫn đến sụt giảm thứ bậc PcI
của tỉnh Hưng Yên được xác định rõ chính là ở chỉ số Tính
minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin (chiếm 20% điểm
số trong 10 chỉ số thành phần của PcI) liên tục sụt giảm cả
về điểm số và xếp hạng. Qua đó cho thấy: “Tính công khai,
minh bạch về các tài liệu quy hoạch ngành, lĩnh vực và tài
liệu pháp lý chưa được cải thiện rõ nét; khả năng tiếp cận,
nghiên cứu và khai thác sử dụng của doanh nghiệp đối với
các tài liệu pháp lý, tài liệu quy hoạch của ngành, lĩnh vực và
một số thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp
(thông tin mời thầu...) còn khó khăn”. 

Ông chung cho biết thêm, để cải thiện hiệu quả chỉ số
Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, căn bản
phải tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chỉ số PcI; đồng thời tổ
chức triển khai thực hiện đúng nội dung, đảm bảo tiến độ,
thời hạn và hiệu quả. Hơn nữa, bảo đảm sự phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các
bộ phận liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Các giải pháp đồng bộ
Sở Tư pháp luôn nâng cao tính chủ động, kịp thời trong

ban hành hoặc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các
chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư
pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, uBND tỉnh để triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh của tỉnh, nhất là các chỉ số thành phần thuộc
nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Ngoài ra, tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo cơ
quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối với chỉ tiêu Tiếp cận tài liệu pháp lý, Sở Tư pháp chủ

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật
kịp thời, đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật
của tỉnh lên cơ sở Dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm
pháp luật, cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin
điện tử của Sở Tư pháp. Đôn đốc các cơ quan chuyên môn
thuộc uBND tỉnh kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp
luật chuyên ngành lên trang thông tin điện tử của từng sở,
ngành để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, tìm
hiểu khi có nhu cầu.

Sở cũng tiến hành ban hành văn bản đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương căn cứ các quy định của pháp luật và chức
năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình kịp thời cung
cấp đầy đủ thông tin trên các kênh chính thống, cổng thông
tin điện tử tỉnh về các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế
hoạch (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng
đất, quy hoạch địa điểm xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh
vực....), các tài liệu pháp lý và các nhiệm vụ, giải pháp khác
được giao theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-cP
ngày 24/6/2019 của chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận
các tài liệu, dịch vụ công phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản
xuất, kinh doanh. Thường xuyên nắm bắt các phản ánh, kiến
nghị hoặc những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi
tiếp cận các nội dung trong chỉ tiêu thành phần tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương chủ trì để kịp thời phối hợp với các
đơn vị có giải pháp giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có
thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, chỉ số Thiết chế pháp lý (năm 2020) của tỉnh
Hưng Yên nằm trong Top 15 (nhóm tốt). Sở Tư pháp vẫn
đang tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các chỉ tiêu do ngành chủ trì
đồng thời, tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa
phương đồng bộ tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu
cũng như các chỉ số thành phần khác. Ngành Tư pháp tỉnh xác
định mục tiêu: Luôn đồng hành, cởi mở, hỗ trợ và phục vụ
tích cực người dân - doanh nghiệp nhanh nhất, chính xác
nhất, hiệu quả nhất.n
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Ngành Tư pháp góp phần cải thiện chỉ số PCI 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên trao Huân

chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp, ngày 14/01/2022

Nhằm triển khai thực hiện Quyết
định số 2136/QĐ-uBND ngày
07/9/2021 của uBND tỉnh, Sở Tư
pháp đã ban hành kế hoạch (kèm
theo Quyết định số 1093/QĐ-STP
ngày 23/ 9/2021 của Sở) bằng các
giải pháp cụ thể; đồng thời tích cực
phối hợp cùng các sở, ban, ngành,
địa phương phấn đấu cải thiện chỉ số
PcI của tỉnh đạt mục tiêu đã đề ra.

đức bìNh



Phát huy vai trò kênh cung
ứng vốn của nền kinh tế

Sau 25 năm tái lập tỉnh, đến
nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có
23 chi nhánh ngân hàng; 10 chi
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn huyện, thành
phố, thị xã; 01 chi nhánh tổ chức
tài chính vi mô; 92 phòng giao dịch
ngân hàng; 65 quỹ tín dụng nhân
dân; các điểm giao dịch của Ngân
hàng chính sách xã hội tại các xã,
phường, thị trấn... Nhìn chung,
mạng lưới hoạt động của các ngân
hàng, TcTD đã cơ bản đáp ứng
nhu cầu tiếp cận dịch vụ của DN
và người dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò huyết mạch
trong cung ứng nguồn vốn phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội địa
phương, các ngân hàng thương mại
(NHTM), TcTD đang đẩy mạnh
các sản phẩm dịch vụ và đầu tư vào
lĩnh vực theo chủ trương, định
hướng thu hút đầu tư, phát triển
của tỉnh. cụ thể, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt gần
34 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng dư nợ; cho vay hỗ trợ
DN nhỏ và vừa đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tổng
dư nợ; còn lại là cho vay các chương trình tín dụng chính
sách của Ngân hàng chính sách xã hội và các ngành, lĩnh
vực khác. Tính đến 31/12/2021, tổng dư nợ cho vay nền
kinh tế của các TcTD trên địa bàn đạt 76,6 nghìn tỷ
đồng, tăng 8,4 nghìn tỷ đồng so với đầu năm.

cùng với việc triển khai có hiệu quả các giải pháp điều
hành chính sách tiền tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn,
NHNN chi nhánh Hưng Yên cũng là đơn vị tiên phong
thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin
vào hoạt động. các NHTM đẩy mạnh phát triển các
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên
cứu, ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, gia tăng
nhiều tiện ích cho khách hàng lựa chọn, trải nghiệm. 

tháo gỡ khó khăn cho người dân và 
doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của chính phủ và NHNN về tháo
gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19,
NHNN chi nhánh tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các
NHTM triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ như: cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên

nhóm nợ và cho vay mới theo quy
định để giúp khách hàng ổn định
sản xuất kinh doanh; điều chỉnh
giảm trần lãi suất cho vay đối với
các lĩnh vực ưu tiên; triển khai các
chương trình miễn, giảm phí dịch
vụ thanh toán điện tử,…

Theo đó, tổng giá trị nợ đã
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy
kế đạt 2,73 nghìn tỷ đồng với 572
khách hàng đã được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ. Tổng giá trị nợ đã
được miễn, giảm lãi lũy kế đạt 629
tỷ đồng, số tiền lãi đã được miễn,
giảm lũy kế đạt 1,5 tỷ đồng với 242
khách hàng đã được miễn, giảm
lãi. Tổng giá trị nợ đã được hạ lãi
suất cho vay là 29 nghìn tỷ đồng
với trên 45 nghìn khách hàng
được hạ lãi suất cho vay hiện hữu.
Mức hạ lãi suất từ 0,1%/năm-
3,5%/năm, mức phổ biến
0,5%/năm-1,75%/năm. Số tiền lãi
thực đã hạ gần 125 tỷ đồng. các
TcTD cũng đã triển khai nhiều
chương trình cho vay với lãi suất

ưu đãi, hạ lãi suất cho vay (mức giảm từ 0,5% đến
1%/năm).

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các ngân hàng
đã chủ động cân đối tài chính, thực hiện giảm hầu hết các
loại phí giao dịch ngân hàng điện tử cho khách hàng, có
ngân hàng miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống,
phí quản lý tài khoản, phí phát hành, phí thường niên
thẻ…; đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm ngân hàng trực
tuyến, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngân hàng chính
sách xã hội chi nhánh Hưng Yên thực hiện chính sách
cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương
ngừng việc cho người lao động với lãi suất 0%. Đến
31/12/2021, dư nợ cho vay hỗ trợ đạt 14,2 tỷ đồng, tăng
11,4 tỷ đồng so với đầu năm…

Theo ông Đặng Sỹ Hòa, giám đốc NHNN tỉnh Hưng
Yên, chi nhánh NHNN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công
tác huy động vốn phù hợp để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi
của người dân và DN, tuân thủ quy định về lãi suất của
NHNN; mở rộng đầu tư tín dụng, tập trung đầu tư vốn
vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, mục tiêu của
tỉnh, địa phương. Đơn vị cũng tăng cường phát huy vai
trò công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát nội bộ tại các
TcTD, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các tiềm ẩn rủi ro
trong hoạt động ngân hàng.n
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Tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp tiếp cận vốn

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Thực hiện sự chỉ đạo của
tỉnh, Ngân hàng Nhà nước

(NHNN) Việt Nam, NHNN
chi nhánh Hưng Yên đã chỉ
đạo hệ thống các tổ chức tín
dụng (TcTD) trên địa bàn
tiếp tục triển khai các giải

pháp tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng. Thông qua đó,
tạo thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp (DN) tiếp cận
vốn, góp phần hỗ trợ duy trì,

phát triển hoạt động sản
xuất, phục hồi kinh tế.

Ngô SaN



Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn còn phức
tạp, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) tăng
trưởng tích cực như vậy một phần do hoạt động của
DN đang dần phục hồi; mặt khác là do chi cục Hải
quan Hưng Yên đã tập trung triển khai nhiều giải

pháp trọng tâm trong công tác quản lý thu NSNN ngay từ đầu
năm 2022. Trong đó, chi cục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng minh bạch,
thuận tiện, dễ thực hiện giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục
cho DN theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ về tiếp tục thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. 

Bên cạnh đó, chi cục chủ động nắm bắt kịp thời thông tin
tình hình hoạt động cũng như những khó khăn, vướng mắc
của DN thông qua nhóm Zalo kết nối lãnh đạo chi cục Hải
quan Hưng Yên và cộng đồng DN hoặc qua email, điện
thoại,... Tăng cường cập nhật các văn bản, chế độ chính sách
mới hoặc hết hiệu lực lên nhóm Zalo để cộng đồng DN biết,
thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, hạn chế tối
đa việc DN đi lại, tiếp xúc trực tiếp với cơ quan hải quan, kịp
thời hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho DN… Đẩy
mạnh ký kết Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải
quan - DN giữa cục Hải quan Hải Phòng với các DN làm thủ
tục tại chi cục. Đến ngày 15/3/2022, chi cục Hải quan Hưng
Yên đã ký kết với 1.532 DN và tiếp tục triển khai thực hiện ký
kết với các DN mới khi đến làm thủ tục tại chi cục.

Ngoài ra, chi cục tập trung triển khai khẩn trương, chủ
động, quyết liệt công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại,
công tác quản lý DN gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất;
công tác quản lý thuế; công tác quản lý vi phạm, công tác quản lý
rủi ro,… Từ đó phát hiện nhiều vụ vi phạm với tổng số tiền xử
phạt hàng tỷ đồng, góp phần tăng thu NSNN và tạo điều kiện,
thúc đẩy DN ngày càng tuân thủ pháp luật hải quan.

Ông Hoàng Ngọc Nhụy, chi cục trưởng chi cục Hải quan
Hưng Yên cho biết: Thời gian tới, để phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, ngành Hải quan Hưng Yên sẽ

tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ, tạo thuận lợi cho DN, hướng
dẫn DN về làm thủ tục xuất nhập khẩu,… 

cụ thể, chi cục tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Đảng ủy, lãnh đạo cục Hải quan thành phố Hải Phòng và
Tỉnh ủy - HĐND - uBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình
hình mới, phù hợp với tình hình thực tế theo Nghị quyết số
128/NĐ-cP ngày 11/10/2021 của chính phủ. Tiếp tục đẩy
mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN đi vào thực
chất, tạo thuận lợi, thu hút DN đến làm thủ tục. Thường
xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận các khó khăn,
vướng mắc, kiến nghị của DN để tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết
ngay theo thẩm quyền. Tăng cường công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, từng bước làm thay đổi toàn diện nhận thức của
toàn thể cán bộ công chức theo phương châm: “lấy người dân,
DN làm trung tâm phục vụ”, “lấy mức độ hài lòng của DN làm
thước đo quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân”.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải
quan. Tích cực tham gia xây dựng Hải quan số, mô hình Hải
quan thông minh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp
làm việc.

cùng với đó, tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu,
nhất là tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các DN trên
địa bàn quản lý; chủ động đánh giá chính xác tác động của các
cam kết hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác quản lý địa
bàn để kiểm tra, kiểm soát các DN có hoạt động gia công, sản
xuất xuất khẩu, chế xuất. Tăng cường công tác thu thập thông
tin, kiểm tra việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của các
DN trên địa bàn quản lý… góp phần tăng thu NSNN; kiểm
soát chặt chẽ, chống thất thu NSNN.n
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hải quan hưnG Yên 

Hỗ trợ doanh nghiệp, 
tạo nguồn thu ngân sách bền vững
Tính đến ngày 31/3/2022, Hải quan
Hưng Yên đã làm thủ tục hải quan cho
trên 500 doanh nghiệp (DN), với tổng trị
giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt
khoảng 2.8 tỷ uSD. Tổng thu ngân sách
hơn 1.100 tỷ đồng, tương đương 30,6%
chỉ tiêu dự toán cả năm. 

NguyễN bách

Ông Hoàng Ngọc Nhụy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên



Những việc làm thiết thực
Theo ông Trần Tùng Lâm - cục trưởng cục Quản lý thị

trường tỉnh Hưng Yên, bám sát chỉ đạo của Bộ công Thương,
Tổng cục Quản lý thị trường và uBND tỉnh Hưng Yên, cục Quản
lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch kiểm tra định
kỳ và các kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong năm 2021; đồng thời
tập trung vào các vấn đề cấp bách trên thị trường, một số lĩnh vực,
mặt hàng trọng điểm như: thực phẩm, thiết bị, vật tư y tế, phân
bón, vật tư nông nghiệp, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận
thương mại, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, nguyên liệu
thuốc lá và sản phẩm thuốc lá... cùng với đó, tăng cường công tác

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát
thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa đảm bảo
công tác phòng, chống dịch covid-19 vừa đảm bảo công tác kiểm
tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả; các vi phạm thuộc ngành quản lý. 

Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, cục đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc
chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng của tỉnh triển
khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của chính phủ, Thủ
tướng chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp
trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả, các hành vi vi phạm sở hữu trí
tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng vật tư y tế
phòng chống dịch covid-19; tăng cường công tác phòng chống
dịch bệnh covid-19; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm…

Bên cạnh đó, lãnh đạo cục thường xuyên quan tâm đổi mới
công tác thi đua, khen thưởng (TĐkT), với phương châm hành
động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát
triển”. Năm 2021, cục đã ban hành 08 kế hoạch tổ chức, tuyên
truyền, thực hiện các phong trào thi đua gắn với công tác chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, người tiêu dùng, triển khai
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) của
uBND tỉnh Hưng Yên. Đồng thời tuyên truyền, triển khai phong
trào thi đua đặc biệt “cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi
đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch covid-19” với nhiệm vụ
chủ yếu là đoàn kết, tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm 2021, góp phần hoàn thành kế hoạch toàn diện chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của ngành
công Thương; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp... Tạo khí thế sôi nổi, động viên, khuyến khích công chức,
người lao động phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, hăng hái thi
đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức,
người lao động về vị trí, vai trò của lực lượng Quản lý thị trường
trong giai đoạn mới hiện nay. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống đầu cơ,
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm
khác trong hoạt động thương mại.

Quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao
cục trưởng Trần Tùng Lâm nhấn mạnh: Để phát huy những

kết quả đạt được, năm 2022, cục Quản lý thị trường đề ra một số
giải pháp thực hiện công tác TĐkT năm 2022 như sau: (1) Tiếp tục
tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật thi đua khen thưởng và các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác TĐkT; đẩy
mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí
Minh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành
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cục quản lý thị trườnG tỉnh hưnG Yên

Giữ vững ổn định thị trường

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Trước diễn biến phức tạp của dịch
covid-19, lãnh đạo cục Quản lý thị
trường tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ
đạo và cùng các Đội Quản lý thị trường
trực thuộc quyết liệt thực hiện “mục tiêu
kép”: vừa phòng chống dịch vừa đẩy
mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường,
chống buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả. Qua đó, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần
bình ổn thị trường, bảo đảm cung cầu
hàng hóa thông suốt. 

bích hạNh

Cục Quản lý thị trường đón nhận Cờ thi đua 
do UBND tỉnh Hưng Yên trao tặng
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vượt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022. (2) Tiếp tục
đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào
nhiệm vụ chính trị, vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề, trong các
thời điểm cần thiết. Thông qua phong trào thi đua, huy động mọi
tiềm năng, sức sáng tạo của công chức, người lao động, đồng thời
phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. chú trọng
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất,
có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đơn vị, trong ngành và trên địa
bàn, để khích lệ tinh thần hăng say trong công tác, lao động, góp
phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, phát
triển. (3) Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức với năng lực
chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành kỷ cương, kỷ luật,
kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, hách dịch, chống phiền hà
sách nhiễu, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Tạo điều kiện để công
chức tham gia tích cực phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể
thao. (4) Tổ chức, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động văn hoá,
văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, của ngành và địa phương.
Tham gia tích cực các phong trào vận động nhân đạo, từ thiện, các
công tác xã hội khác. Hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động xây
dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, công sở sạch đẹp,
chống tham nhũng, lãng phí. (5) Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc thực thi công vụ của công chức trong đơn vị, kịp thời
sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng
điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.n

Kết quả năm 2021, các Đội Quản lý
thị trường trực thuộc đã tổ chức kiểm
tra 755 vụ, phát hiện, xử phạt vi
phạm hành chính 442 vụ; thu nộp
ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.

Cục trưởng Trần Tùng Lâm báo cáo tình hình hoạt động với đoàn
công tác của Tổng cục Quản lý thị trường

Ông có thể chia sẻ về một số kết quả cũng như thành
tựu trong phát triển kinh tế- xã hội của huyện Khoái
Châu sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên?

Sau 25 năm tái lập tỉnh, bộ mặt kinh tế - xã hội của
huyện đã đổi thay rõ rệt. giá trị sản xuất bình quân tăng
11,63%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực:
Nông nghiệp, thủy sản 15,7%; công nghiệp - xây dựng
45,9%; thương mại dịch vụ 38,4%. Thu ngân sách bình quân
hằng năm vượt 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt
79 triệu đồng/năm. Hiện 24/24 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới,...

kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông được chú trọng đầu
tư. Huyện đã xây dựng được 200km đường giao thông nông
thôn, giao thông đường bộ tạo thành mạng lưới thống nhất
phục vụ lưu thông trong huyện với các huyện trong và ngoài
tỉnh. Trong đó điển hình như: có trục dọc Bắc - Nam, có
quốc lộ 39, đường tỉnh 377, đường tỉnh 377B, trục ngang có
đường tỉnh 382, 383, 384, đường tỉnh 378, đường tỉnh 379…

Những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát
triển cũng như thu hút đầu tư của huyện trong thời gian
tới như thế nào, thưa ông?

khoái châu nằm ở tả ngạn sông Hồng, được phù sa màu
mỡ bồi lắng nên có nhiều lợi thế trong phát triển nông
nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả và các loại rau màu có giá trị
kinh tế cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện đã trở
nên nổi tiếng và có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường như:
Nhãn chín muộn, chuối tiêu hồng, cam Vinh, gà Đông
Tảo… Ngoài ra, với lợi thế vị trí địa lý nằm giáp Thủ đô Hà
Nội, trên vành đai kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng
Ninh, khoái châu có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát
triển kinh tế. Huyện đã thu hút được hơn 100 dự án đầu tư,
trong đó gần 70 dự án đi vào hoạt động hiệu quả tốt; hình
thành các cụm công nghiệp Tân Dân, Đông khoái châu.

huYện khoái châu

Phát triển hạ tầng 
tạo sức bật phát triển
kinh tế
Trong những năm qua, huyện khoái châu
đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng,
qua đó tạo nền tảng, động lực phát triển
kinh tế. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn với ông
Phạm Xuân thắng, chủ tịch uBND
huyện khoái châu. Ngô san thực hiện.

F



Thị xã Mỹ Hào là một cực trong tam giác phát
triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh
Hưng Yên (Như Quỳnh - Văn giang - Phố Nối);
là một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính
của tỉnh. Mỹ Hào cũng là địa phương có nhiều

làng nghề truyền thống, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh
phụ trợ và xúc tiến thương mại. 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của
dịch covid-19, thị xã đã tổ chức triển khai đồng bộ, quyết
liệt nhiều giải pháp theo phương châm: “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”; tiếp tục ổn
định kinh tế; huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19. Đẩy
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện
đại, nhất là các công trình phục vụ tiêu chí đô thị loại III, các
công trình trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển…

Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm
thu hút đầu tư, Mỹ Hào đã thu hút được nhiều dự án lớn,
ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến từ các doanh
nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất.
các khu, cụm công nghiệp nối tiếp nhau đi vào hoạt động

như: kcN Phố Nối a, kcN Phố Nối B, Thăng Long, Minh
Quang, Minh Đức, kcN Dệt may Phố Nối… các khu đô thị
Lạc Hồng Phúc, Phố Nối, Yên Sơn, Vạn Thuận Phát lần lượt
ra đời. cơ sở hạ tầng phát triển, các thiết chế văn hóa, giáo
dục, y tế được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của nhân dân.

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt trên 30.561
tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2020. cơ cấu kinh tế: Nông
nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Thương mại,
dịch vụ là: 2,3% - 64,5% - 33,2%. các lĩnh vực văn hóa - xã
hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Trong giai đoạn mới, Mỹ Hào có chiến lược phát triển
công nghiệp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tập trung chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng
sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử
dụng đất đai. Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao,
công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, giá trị gia
tăng cao, có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá
trị trong nước và toàn cầu;…

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, có từ 3 đến 5 cụm
công nghiệp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu mặt bằng
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở, các hợp tác xã,
các làng nghề. Phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 120 dự án
công trình hạ tầng đô thị và chỉnh trang nông thôn mới kiểu
mẫu với tổng mức đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị Mỹ
Hào đến năm 2030; tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây
dựng đô thị Mỹ Hào đến năm 2030, định hướng đến năm
2050, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đầu tư, huy động và
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng phát
triển đô thị. Phấn đấu đến năm 2023, thị xã Mỹ Hào cơ bản
đạt tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2025 hoàn thành đề án
Mỹ Hào trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.n

thị xã mỹ hào

Nền tảng thành phố tương lai
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Thị xã Mỹ Hào đang triển khai nhiều giải
pháp mang tính đột phá mới trong thu hút
đầu tư, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã
hội hướng tới mục tiêu trở thành đô thị
loại III và hoàn thành tiêu chí thành phố
trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Bên cạnh đó, tiềm năng du lịch của khoái châu khá phong
phú. Huyện có nhà thờ Thân mẫu Bác Hồ, cây đa Sài Thị nơi
thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Hưng Yên, quần thể Đền
Đa Hòa – Bình Minh, Đền Hóa – Dạ Trạch gắn với truyền
thuyết thiên tình sử chử Đồng Tử - Tiên Dung...

Thời gian tới huyện tập trung thu hút các dự án đầu tư có
công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa
và có khả năng đóng góp tốt cho ngân sách; ưu tiên các dự án
nông nghiệp có hàm lượng công nghệ cao. 

Về cam kết đồng hành, hỗ trợ của chính quyền, ông
có thông điệp nào gửi gắm đến các doanh nghiệp, nhà
đầu tư đã, đang và sẽ quan tâm đến Khoái Châu?

Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 –
2025 xác định mục tiêu đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá:
Tập trung thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực cho xây

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường công tác
đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ…

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, khoái châu cam kết
tăng cường cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các
thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách ưu đãi. Bên cạnh
đó, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc cung cấp
các dịch vụ phát triển kinh doanh; xây dựng và triển khai
các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp...

Song song đó, huyện nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm những
hành vi gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc
với doanh nghiệp, người dân.

trân trọng cảm ơn ông!

F



Phát triển nhanh, bền vững
Những năm qua, thành phố luôn duy trì tăng trưởng kinh tế

trên 11%/năm. giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng hàng năm
bình quân tăng 11,6%; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng
46,2%; thương mại - dịch vụ 48,1% - nông nghiệp 5,7%. Năm 2020
thành phố được chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới (NTM), có 8/10 xã đạt NTM nâng cao, 01 xã
Hồng Nam đạt đủ các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Năm 2021, mặc dù phải chịu những tác động nặng nề từ đại
dịch covid-19 song tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của
thành phố Hưng Yên đạt 8,1%. Trong đó, giá trị sản xuất nông
nghiệp, thủy sản tăng 3,2%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây
dựng tăng gần 11,4%, giá trị thương mại - dịch vụ tăng 5,5%.
công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 94,5%
tổng cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách trên địa
bàn đạt gần 2,3 nghìn tỷ đồng. 

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị
được chú trọng bằng việc hoàn thiện các hạng
mục công trình, tổng kinh phí đầu tư phát
triển đô thị đạt 4.493 tỷ đồng. Thu hút đầu tư
có nhiều khởi sắc, tổng số vốn đầu tư giai đoạn
2016-2020 là 1.924 tỷ đồng với 26 dự án, đưa
tổng số vốn đầu tư hiện nay toàn thành phố là
5.706 tỷ đồng với 86 dự án.

Bên cạnh đó, với 182 di tích lịch sử văn
hóa, đặc biệt trong đó có khu di tích Phố Hiến
được công nhận là khu di tích quốc gia đặc
biệt, thành phố Hưng Yên là điểm đến hấp
dẫn của khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Xây dựng đô thị thông minh 
Với vị trí trung tâm hành chính, kinh tế,

văn hóa xã hội của tỉnh, thành phố Hưng Yên

đang phát triển, trở thành một đô thị hiện đại, năng động. Việc
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của
thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Mạng lưới internet có thể
kết nối đến 100% số hộ dân; trên 90% số hộ dân sử dụng thiết bị
điện tử thông minh kết nối internet; hạ tầng công nghệ thông tin
trên địa bàn không ngừng được đầu tư, nâng cấp.

cụ thể hóa Quyết định số 1555/QĐ-uBND ngày
19/7/2019 của uBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự
toán Đề án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hưng Yên giai
đoạn 2020 - 2025, với sự phối hợp của một số ngành, đơn vị
chuyên môn, thành phố Hưng Yên đã bắt tay vào xây dựng
đô thị thông minh đầu tiên của tỉnh. 

cuối tháng 10/2021, với sự phối hợp của Viettel Hưng Yên,
thành phố Hưng Yên đã đưa vào sử dụng Trung tâm giám sát điều
hành thông minh, đặt tại trụ sở HĐND - uBND thành phố. Trung
tâm được trang bị máy móc, công nghệ tiên tiến như: Nhận diện
khuôn mặt, phân tích đám đông, theo dõi online. Trung tâm có
khả năng lưu trữ dữ liệu cực lớn, phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ
nhân tạo aI, dữ liệu lớn Bigdata... nhằm phát huy hiệu quả tính
năng giám sát và điều hành của thành phố thông minh.

Theo ông Doãn Quốc Hoàn, chủ tịch uBND TP.Hưng
Yên, việc xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp Hưng Yên nâng
cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng hạ tầng thông tin
số an toàn, khuyến khích nâng cấp dữ liệu mở để thúc đẩy hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp giảm
chi phí, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong nền kinh tế
số. Mặt khác, xây dựng đô thị thông minh sẽ đảm bảo cho

người dân được hưởng thụ các dịch vụ công
nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng
thông tin số rộng khắp.

Về thu hút đầu tư, Thành phố tiếp tục mời
gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu
tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù
hợp với định hướng phát triển của thành phố.
Trong đó chú trọng một số dự án như: khu,
cụm công nghiệp đô thị - dịch vụ, khu đô thị
mới, nhà ở cao tầng, hạ tầng khu liên hợp thể
thao và các trường trong khu đại học Phố Hiến;
Dự án phục dựng khu Phố Hiến cổ tạo thành
chuỗi giá trị kết nối du lịch; các dự án thương
mại, dịch vụ trên địa bàn phường an Tảo… 

cam kết đồng hành cùng các doanh
nghiệp và nhà đầu tư, chính quyền thành phố
sẽ kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo
điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư mở rộng
sản xuất, kinh doanh. n
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TP.Hưng Yên đang từng bước chuyển
mình mạnh mẽ, trở thành một thành
phố văn minh, hiện đại. Đây là tiền đề
để thành phố tiếp tục bứt phá trong
giai đoạn tới, với mục tiêu phát triển đô
thị theo hướng thông minh, có hạ tầng
khung đồng bộ hiện đại, xứng tầm đô
thị trung tâm của tỉnh.

Năm 2022, thành
phố Hưng Yên phấn

đấu tăng trưởng
kinh tế đạt 10,5%;

tổng sản phẩm bình
quân đầu người đạt

khoảng 105 triệu
đồng; tổng thu ngân
sách nhà nước trên

địa bàn khoảng
2.200 tỷ đồng. 

thành phố hưnG Yên

Hướng đến đô thị thông minh, hiện đại



Cách làm hiệu quả, “thấu tình đạt lý”
Trong giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo huyện cùng chính

quyền, đoàn thể và các phòng, ban chức năng tập trung thực
hiện tốt công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng (gPMB) và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà
đầu tư thực hiện triển khai các công trình giao thông, dự án
đầu tư hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn
Ân Thi theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Theo sơ kết đánh giá, các nhiệm vụ trên bước đầu được
triển khai thành công. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường
trực uBND huyện đã phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng
nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công rõ trách nhiệm
cho tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng
đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. các chỉ
thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh Hưng
Yên và huyện Ân Thi đã sớm đi vào cuộc sống, đạt được kết
quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, kinh tế, xã
hội, an ninh, quốc phòng, nhất là trong công tác bồi thường,
gPMB... Bằng cách làm “thấu tình, đạt lý”, tổ chức thực
hiện “đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và giữ
nghiêm kỷ cương” nên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí
cao của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. các công trình
giao thông, hạ tầng trong các khu - cụm công nghiệp đã và
đang được triển khai thuận lợi trên địa bàn.

Bức tranh kinh tế - xã hội của Ân Thi năm 2021 đã có
nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách của huyện
đạt trên 392 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt
trên 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là

4,99%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng
cao; có 4 xã được tỉnh công nhận đạt nông thôn mới nâng
cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã
hội đảm bảo... Huyện đã từng bước thích ứng linh hoạt với
dịch covid-19; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tập
trung thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp sạch,
công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ, thương mại và nhà ở; nông
nghiệp đô thị và du lịch tâm linh, trải nghiệm...

Đặc biệt, lãnh đạo huyện đã chủ động và cùng các tổ chức
đoàn thể, chính trị, xã hội, các cán bộ chuyên trách… không
quản ngày hay đêm, luôn thường xuyên có mặt ở các nơi nằm
trong quy hoạch để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ
mục đích thực hiện gPMB cũng như sự hưởng lợi của người
dân và chính sách bồi thường theo đúng quy định của Nhà
nước đối với “tài sản trên đất” phải di dời… Từ cách làm
chuyên tâm đó cho thấy tín hiệu khả quan với khối lượng kế
hoạch trên 1.000ha gPMB trong năm 2022 mà huyện đã đề ra. 

chỉ trong vài tháng đầu năm 2022, Ân Thi đã gPMB được
trên 200ha; cụ thể như: Hỗ trợ bồi thường khu công nghiệp
(kcN) sạch, cụm công nghiệp (ccN) Quảng Lãng - Đặng Lễ;
triển khai hiệu quả công tác gPMB kcN số 5, ccN Văn Nhuệ
và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kcN số 3 và các khu, ccN
đã được chấp thuận đầu tư đảm bảo đúng tiến độ. Tích cực
trao đổi, tháo gỡ vướng mắc của các nhà đầu tư để đẩy nhanh
tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, với kcN sạch có diện tích 143,08ha với tổng số
vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng (vị trí tại xã Xuân Trúc, huyện Ân
Thi và xã Hồng Tiến, huyện khoái châu), chỉ trong vòng 2
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Huyện Ân Thi được định
hướng xây dựng phát triển
trở thành một trong các
trọng điểm phát triển công
nghiệp của tỉnh. Thực hiện
mục tiêu này, huyện đang
tập trung thực hiện tốt
công tác giải phóng mặt
bằng (gPMB), tạo quỹ đất
sạch để thu hút đầu tư. 

hà ThàNh

Đầu tư hệ thống giao thông kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội huyện Ân Thi

huYện ân thi 

Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng 



tháng (từ ngày 05/12/2021 -
5/02/2022), Ân Thi đã thực
hiện xong thủ tục bồi thường,
di dời và bước đầu bàn giao mặt
bằng sạch cho nhà đầu tư… 

tạo động lực 
bứt phá

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu
của Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân, đến cuối năm 2020,
huyện Ân Thi đã được công
nhận là huyện nông thôn mới.
Trong đó, có 200 công trình
được đầu tư xây mới, cải tạo
sửa chữa với kinh phí gần 600
tỷ đồng bao gồm các lĩnh vực
như: giáo dục, văn hóa - xã hội,
trụ sở làm việc; đường giao
thông liên xã, liên thôn...

kể từ năm 2016 đến nay,
Ân Thi đã chú trọng đầu tư
làm mới và nâng cấp gần
300km đường nội huyện.
Đồng thời, theo quy hoạch đến
năm 2030, trên địa bàn huyện
sẽ có 4 tuyến quốc lộ đi qua.
Đó là tuyến đường nối đường
vành đai 5 vùng Thủ đô Hà
Nội đang khẩn trương thi công; tuyến cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng; đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với
đường cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình; QL.38, QL.38B và 7 tuyến
đường tỉnh đi qua địa bàn huyện. Đặc biệt, hệ thống giao
thông tiếp tục được mở rộng nhằm phát huy tối đa lợi thế của
huyện để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển bền vững các
lĩnh vực... các tuyến giao thông sẽ kết nối Ân Thi với các
huyện lân cận và nhiều tỉnh, thành như: Thái Bình, Hải
Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, TP. Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội,... 

cùng với đó, trên địa bàn huyện Ân Thi sẽ có 12 kcN
trong đó: kcN và đô thị dịch vụ Lý Thường kiệt gồm có 8
kcN gồm: kcN số 1, kcN sạch, kcN số 3, kcN số 5,
kcN Thổ Hoàng, kcN số 6; kcN số 4, kcN số 7 và kcN
số 2; kcN Industrial Park Tiên Lữ-kim Động-Ân Thi;
kcN Văn Nhuệ-Hoàng Hoa Thám (kcN Tân Á Đại
Thành) và kcN Bãi Sậy.

Ân Thi là mảnh đất có truyền thống về văn hiến, nhất là
về cử nghiệp và thi thư, nhiều người đỗ đạt ra làm quan
trong triều đến chức Thượng thư. các bậc anh tài đã cống
hiến nhiều cho dân cho nước, được ghi nhận và khắc ghi
vào bia đá, lưu giữ ở Văn Miếu (Hà Nội). Ân Thi cũng là

vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Toàn huyện có
240 di tích trong đó có 15 di tích xếp hạng cấp quốc gia, nổi
bật như: đền thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão ở xã Phù Ủng;
đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn ở thị trấn Ân Thi;
đền thờ Đế Thích ở cẩm Ninh; đền thờ Đạo Đức Thiên Tôn
ở Hồng Vân;… hầu hết các di tích đều được giữ gìn và tôn
tạo. Hàng năm, các địa phương tổ chức các lễ hội phong
phú, trong đó phải kể đến lễ hội đền Phù Ủng được tổ chức
vào tháng giêng hàng năm thu hút hàng vạn du khách trong
và ngoài tỉnh đến thăm quan và dự hội. 

Bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, huyện Ân Thi bước
đầu thành công trong công tác bồi thường, gPMB để đẩy
nhanh tiến độ các công trình giao thông, dự án đầu tư hạ tầng
các khu, ccN trên địa bàn, cũng chính là Ân Thi đã thực hiện
nghiêm túc chỉ thị số 12/cT-cTuBND ngày 23/9/2021 của
chủ tịch uBND tỉnh. khi hoàn thành công tác gPMB và thu
hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp tâm huyết sẽ là động lực thúc
đẩy Ân Thi bứt phá phát triển nhanh, bền vững theo hướng
công nghiệp - dịch vụ, nông nghiệp đô thị - du lịch tâm linh,
trải nghiệm; đưa huyện trở thành một trong các trọng điểm
phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong tương lai. n
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Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của UBND huyện Ân Thi luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, 
người dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường, GPMB

ng 



Effective and “reasonable” solution
In the period of 2021-2025, the district leaders,

authorities, mass organizations and functional offices and
committees will focus on well implementing compensation
work, speeding up site clearance and creating most favorable
conditions for investors to implement traffic works,
infrastructure investment projects in industrial parks and
clusters in an Thi according to the proposed plan.

according to the preliminary assessment, the above tasks
have been successfully implemented initially. The Standing
committee of the District Party committee and the Standing
committee of the District People's committee have
promoted their collective wisdom, respected the principle of
democratic centralism, clearly assigned responsibilities to
collectives and individuals, especially the responsibility of the
leader in directing, operating and organizing the
implementation. The directives, resolutions and plans of the
central government, Hung Yen province and an Thi district
have been put into practice soon, achieving positive results in
the fields of life, culture, economy, society, security, national
defense, especially in compensation for ground clearance.
Through “reasonable” methods, organizing the
"synchronous, uniform, public, transparent and strictly
disciplined" implementation, these have created a high
consensus and agreement of people, businesses, and
investors. Traffic and infrastructure works in industrial parks
and clusters have been conveniently deployed in the area.

an Thi's socio-economic picture in 2021 saw many
positive changes. The total budget revenue of the district was
over VND392 billion, the per capita income was estimated at
over VND50 million, the proportion of multidimensional
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an thi district

CREATING CONSENSUS 
IN GROUND CLEARANCE

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

an Thi district is oriented to develop
and become one of the key industrial
development centers of the province.
To achieve this goal, the district is
focusing on well performing ground
clearance, creating a clean land fund
to attract investment.

ha ThaNh

The map of spatial development planning in An Thi district to 2030 with a vision to 2050



household poverty was 4.99%. The material and spiritual life
of the people was enhanced; there were 4 communes
recognized by the province to achieve new advanced rural
areas; the national defense and security were maintained, the
social order and safety were ensured. The district has
gradually adapted flexibly to the coVID-19 epidemic;
continuing to improve the investment environment; focusing
on attracting investment in developing clean industries and
supporting industries; services, commerce and housing; and
urban agriculture and spiritual tourism. 

In particular, the district leaders took the initiative and
joined with mass organizations, political and social
organizations, specialized cadres, etc., regardless of day or
night, always presented at the planning places to propagate,
mobilize people to clearly understand the purpose of ground
clearance as well as the benefits of the people and the
compensation policy in accordance with the State's
regulations for the relocated “property on land". This diligent
approach was a positive sign for the planned scale of over
1,000ha of site clearance in 2022 that the district had set out.

In just the first few months of 2022, an Thi cleared over
200ha; specifically including: Supporting for compensation
for clean industrial parks (IPs), Quang Lang - Dang Le
industrial cluster (Ic); effectively implementing the site
clearance of IP No. 5, Van Nhue Ic and urging the
investors of infrastructure in IP No. 3 and approved
industrial parks and clusters for investment to ensure
meeting the schedule. It actively discussed and removed
obstacles of investors to speed up the progress of projects
being implemented in the district.

Especially, with a clean IP land fund with an area of
143.08ha with a total investment of VND 1,788.59 billion
(located in Xuan Truc commune, an Thi district and Hong
Tien commune, khoai chau district), within 2 months (from
December 5th, 2021 to february 5th, 2022), an Thi
completed the compensation and relocation procedures and
initially handed over the clean ground to the investors.

Creating breakthrough motivation
Thanks to the efforts of the Party committee, the

government and people, by the end of 2020, an Thi district
was recognized as a new rural district. In which, 200 projects
were invested in new construction, renovation and repair
with a cost of nearly VND600 billion, including various fields
such as: education, culture - society, office; inter-commune
and inter-village roads.

Since 2016 until now, an Thi has focused on investing in
renewing and upgrading nearly 300km of district roads. at
the same time, according to the plan by 2030, there will be 4
national highways passing through the district. These are the
route connecting the ring road 5 of the Hanoi capital area,
which is urgently under construction; Hanoi - Hai Phong
expressway; the road connecting Hanoi - Hai Phong highway
with cau gie - Ninh Binh highway; National Highway 38,
National Highway 38B and 7 provincial roads passing
through the district. In particular, the transportation system
continues to be expanded to maximize the advantages of the
district to promote investment attraction for sustainable
development in various fields. The traffic routes will connect
an Thi with the neighboring districts and many provinces

and cities such as: Thai Binh, Hai Duong, Bac Ninh, Ha Nam,
Hai Phong city and the capital Hanoi. 

along with that, in an Thi district, there will be 12 IPs of
which: Ly Thuong kiet IP and service town has 8 IPs
including: IP No. 1, clean IP, IP No. 3, IP No. 5, Tho Hoang
IP, IP No. 6; IP No. 4, IP No. 7 and IP No. 2; Tien Lu-kim
Dong-an Thi IP; Van Nhue-Hoang Hoa Tham IP (Tan a Dai
Thanh IP) and Bai Say IP. 

an Thi is a land with a tradition of culture, especially in
terms of professions and examinations, many people
passing the royal examinations worked in the court and
became Ministers. The talented heroes who had greatly
contributed to the people and the country were recorded
and inscribed on stone steles, kept at the Temple of
Literature (Hanoi). an Thi is also a land with many
historical and cultural relics. The whole district has 240
relics, including 15 national-level relics, such as: Temple of
general Pham Ngu Lao in Phu ung commune; Temple of
the cultural celebrity Nguyen Trung Ngan in an Thi town;
Temple of De Thich in cam Ninh; and Temple of Dao Duc
Thien Ton in Hong Van, most relics being preserved and
embellished. Every year, localities organize various
festivals, including the Phu ung Temple festival held every
Lunar january, attracting thousands of tourists inside and
outside the province to visit and attend the festival.

With practical and effective work, an Thi district has
initially succeeded in compensation and site clearance to
speed up the progress of traffic works, infrastructure
investment projects of IPs and Ics in the area, an Thi has
also seriously implemented Directive 12/cT-cTuBND dated
September 23rd, 2021 of the chairman of the Provincial
People's committee. When completing the site clearance and
attracting many enthusiastic secondary investors, it will be
the driving force for an Thi to develop rapidly and
sustainably in the direction of industry - services, urban
agriculture - spiritual tourism, experience; turning the district
into one of the key industrial development centers of Hung
Yen province in the future.n
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Site clearance is carried out quickly thanks to local people’s
cooperation and consensus
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Nhằm cải thiện môi trường đầu tư và trở thành điểm
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, huyện Yên mỹ đã tập
trung triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Yên Mỹ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng môi
trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, an toàn, lành mạnh,
có tính cạnh tranh cao cho cộng đồng doanh nghiệp và các
nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Một trong những giải
pháp trọng tâm được huyện Yên Mỹ chú trọng triển khai là
thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng công
khai, minh bạch, thông thoáng; thực hiện hiệu quả cơ chế
“một cửa”, “một cửa điện tử”; từng bước xây dựng hoàn thiện
cơ chế “một cửa liên thông điện tử” tại các cơ quan, đơn vị cấp
huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

tham gia đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Triển khai quyết liệt
công tác giải phóng mặt bằng (gPMB), tạo quỹ đất sạch cho
các chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn huyện theo tiến
độ… tạo điều kiện khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch;
thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch
ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất… gắn với thực tiễn
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.
Tích cực tổ chức các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp,
doanh nhân để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc,
khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, để tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư,
cùng với kinh phí của Trung ương, của tỉnh và nội lực của
huyện, nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm đã được
ưu tiên đầu tư, đưa vào sử dụng như: Đường QH số 7; Đường
QH số 1, Đường QH số 4, Đường ĐH 42... tạo điều kiện thuận
lợi để huyện có thêm không gian phát triển kinh tế và thu hút
đầu tư vào địa bàn, khai thác tiềm năng về phát triển công
nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Ngoài ra, Yên Mỹ là địa phương đi đầu trong việc áp dụng
phương pháp phân loại và ủ rác thành phân hữu cơ. Theo quy
trình rác thải được đánh tơi qua sàng tuyển sơ bộ, phun chế
phẩm ủ rác sau 45 ngày thành phân hữu cơ trồng cây xanh.
rác vô cơ còn lại chủ yếu là các loại nhựa sẽ dùng phương
pháp đốt hoặc đóng thành bánh chuyển đi nơi khác. kết quả
cho thấy cứ trong 100 tấn rác thì có khoảng 55 tấn rác được ủ
thành phân hữu cơ; còn lại là 45 tấn rác vô cơ hàng ngày đưa
vào lò đốt sẽ tạo được sự giảm tải đáng kể như hiện nay.
Phương pháp này đã và đang được triển khai với 1 điểm của
huyện, 3 điểm xã và tiến tới hoàn thiện thêm 5 điểm xã, giải
quyết bài toán về môi trường nhằm nâng cao sức khỏe của
người dân cũng như tăng sức thu hút các nhà đầu tư.

Yên mỹ là điểm sáng trong công tác GPmB, ông có
thể chia sẻ kinh nghiệm của huyện về công tác này trong
thời gian qua?

công tác gPMB là công đoạn khó khăn nhất và là “điểm
nghẽn” trong quá trình triển khai các dự án thu hút đầu tư.
Làm tốt công tác này cũng chính là Yên Mỹ đang thực hiện
một trong các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa
XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thu hút nguồn lực đầu
tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã cơ
bản hoàn thành việc thu hồi hàng trăm héc-ta đất liên quan
đến hàng nghìn hộ dân, để phục vụ các dự án thương mại -
dịch vụ, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp,… 

Từ thực tế những kết quả đạt được, những khó khăn
vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động
nhân dân trong quá trình bồi thường, gPMB thực hiện các
dự án trên địa bàn huyện Yên Mỹ, có thể rút ra một số bài
học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải huy động sức mạnh của cả hệ thống
chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,
sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt

huYện Yên mỹ

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Xác định thu hút đầu tư là một trong
những yếu tố quan trọng để thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
huyện Yên Mỹ đã tích cực xây dựng
môi trường đầu tư kinh doanh thông
thoáng, an toàn, lành mạnh, có tính
cạnh tranh cao. Xoay quanh chủ đề này,
Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Đặng Xuân Lương -
chủ tịch uBND huyện Yên Mỹ.
Nguyễn Bách thực hiện.
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trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho việc triển khai gPMB một cách
đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên
truyền vận động nhân dân. 

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của chính quyền,
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa
phương. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo
công khai, minh bạch các quy định pháp luật về đất đai và
công khai các phương án, chính sách đền bù gPMB theo
quy định của Nhà nước. 

Thứ ba, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
trong toàn huyện về vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của
công tác gPMB đối với việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát

triển kinh tế - xã hội của địa phương,… tạo sự đồng thuận của
nhân dân trong tổ chức thực hiện. 

Thứ tư, tích cực giám sát, phản biện, kịp thời phát hiện
ra những bất cập về cơ chế chính sách, những vấn đề chưa
thỏa đáng trong phương án gPMB để giải quyết thấu tình,
đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
chủ động nắm chắc, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn
chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất
nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất khi cần
thiết và đủ điều kiện thì kiên quyết áp dụng các biện pháp
cưỡng chế, các chế tài theo luật định đối với các trường hợp
thiếu thiện chí, chây ỳ, trục lợi, cản trở dự án,… Đồng thời,
giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm
bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội…

Bà Dương Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ
phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu tổng hợp -
chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ
Ngọc Long (Yên Mỹ) cho biết:

Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển,
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu
tổng hợp được biết đến là một trong những thương hiệu
hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công
trình giao thông, thủy lợi; thi công xây lắp công trình công
nghiệp và dân dụng, các công trình kỹ thuật  hạ tầng đô thị;
đầu tư khai thác mỏ đá sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều
năm qua thi công công trình  giao thông trên địa bàn 28
tỉnh; đầu tư các dự án Lạng Sơn, Nghệ An, Hòa Bình, Bắc
Ninh, Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, chúng tôi thực hiện Dự án Đầu tư xây
dựng, quản lý và khai thác chợ Ngọc Long với tổng mức đầu

tư 95 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp nhận
được sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính
quyền huyện Yên Mỹ trong công tác bồi thường GPMB. Đặc
biệt lần đầu tiên doanh nghiệp được đồng chí Chủ tịch
UBND huyện đồng hành trực tiếp tại các buổi đối thoại với
người dân để phân tích, thuyết phục, hướng dẫn cho từng hộ
dân hiểu về vai trò, các quy chế, chính sách bồi thường
GPMB theo hồ sơ của từng dự án, phân tích dự án thu hồi
khác dự án thỏa thuận ở điểm nào cho người dân hiểu. Chủ
tịch sẵn sàng tiếp dân tại phòng làm việc của mình nếu người
dân nào chưa hiểu hay có bất cứ thắc mắc gì…

Nhờ đó người dân đồng thuận, nhất trí cao với chủ
trương thực hiện Dự án, khâu GPMB được tiến hành tương
đối nhanh gọn. Từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022 xong
khoảng 95% mặt bằng, dự kiến trong tháng 04/2022 hoàn
thành các thủ tục thuê đất và triển khai đầu tư.

Phối cảnh tổng thể Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Ngọc Long (Yên Mỹ)

F



Vùng đất nhiều lợi thế 
Ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch uBND huyện cho biết:

Nằm ở vị trí cửa ngõ thành phố Hưng Yên - trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh,
kim Động có lợi thế trong liên kết vùng giữa thành phố, các huyện trong và ngoài
tỉnh. Đặc biệt, kim Động có hạ tầng giao thông khá đồng bộ với trên 654km đường
giao thông được trải thảm asphalt, bê tông hóa, đi lại thuận tiện.

Trên địa bàn huyện có tuyến đường bộ nối 02 tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng với cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình dài 6,5km; 03 tuyến quốc lộ là: QL38, QL39 và
QL38 mới với tổng chiều dài 14,7km. Đồng thời, có tuyến ĐT.378 chạy dọc trên đê và
tuyến đường thủy trên sông Hồng dài khoảng 11km, kết nối với Hà Nội và thành phố
Hưng Yên. Tới đây tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa
- phát triển kinh tế dọc sông Hồng kết nối giữa thành phố Hưng Yên với Hà Nội,
tuyến đường 377 (quy hoạch QL38c), tuyến đường chính Nghĩa - Phú cường, Toàn
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Tập trung cải thiện 
môi trường kinh doanh
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kim Động đang trên đà phát triển rõ rệt, kinh tế - xã
hội khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư
đồng bộ… kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân trong khai thác hiệu quả
tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. 

hà ThàNh

Ông Bùi Văn Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND huyện Kim Động

Ông có thể cho biết huyện Yên
mỹ có những cam kết như thế
nào khi các doanh nghiệp trong
và ngoài nước đến tìm hiểu cơ
hội cũng như đầu tư vào địa
phương?

Yên Mỹ nằm ở vị trí đắc địa,
trung tâm đầu mối của tỉnh, hội tụ
nhiều thế mạnh về giao thông, đất
đai và nguồn nhân lực. Trong đó lợi
thế nổi trội nhất của huyện là hệ
thống giao thông đồng bộ gồm các
tuyến đường huyết mạch: quốc lộ 5,
39a, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng,
tỉnh lộ ĐT376, ĐT379… thuận lợi
cho các hoạt động giao thương trên
địa bàn và với Thủ đô Hà Nội,
thành phố Hải Phòng tạo tiền đề
cho sự phát triển đột phá về kinh tế
- xã hội. Hiện, Yên Mỹ là một trong
những địa phương có diện tích đất
phát triển công nghiệp lớn nhất
tỉnh: trên 1300ha (đã gPMB hơn
500ha) với 9 kcN được Thủ tướng
chính phủ chấp thuận chủ trương
đầu tư dự án với tổng diện tích là
trên 1300ha. Trong đó, 5 kcN đã đi
vào hoạt động, (gồm: Phố Nối a,
Dệt may Phố Nối, Thăng Long II,
Yên Mỹ II, Yên Mỹ) thu hút hàng
trăm dự án đầu tư, tạo việc làm ổn
định cho hàng chục nghìn lao động.
Những năm qua, bằng những chính
sách thiết thực và chiến lược đầu tư
đúng hướng, Yên Mỹ đã trở thành
điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu
tư trong và ngoài nước.

Với tiềm năng, lợi thế để phát
triển kinh tế và thu hút đầu tư,
chính quyền huyện Yên Mỹ cam kết
sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ
hội đầu tư; chuẩn bị tốt các điều
kiện cần thiết về mặt bằng sạch; tiếp
tục cải cách thủ tục hành chính theo
hướng đẩy nhanh thủ tục đầu tư tạo
điều kiện thuận lợi tối đa cho các
nhà đầu tư. Mặt khác, tập trung các
nguồn lực và thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch covid-19
với tinh thần chủ động, thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả, vừa phòng chống dịch, vừa
phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội. Qua đó góp phần xây dựng môi
trường đầu tư kinh doanh thông
thoáng, an toàn, lành mạnh, có tính
cạnh tranh cao.

trân trọng cảm ơn ông!

F
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Thắng - chí Tân sẽ giúp kim Động kết nối với các
tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Thủ đô Hà Nội và các
huyện lân cận.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc ứng dụng
công nghệ thông tin (cNTT) trong công tác quản lý,
điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính
(TTHc), xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân
dân và doanh nghiệp (DN). Theo đó, 100% các TTHc
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã
đều được thực hiện và niêm yết công khai tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả. 100% các hồ sơ hành chính
được tiếp nhận thông qua phần mềm một cửa điện tử
liên thông với cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Mặt khác, kim Động có nguồn nhân lực khá dồi
dào, trình độ chuyên môn cao. Toàn huyện có 68.500
người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ lao động đã qua
đào tạo chiếm 17,12%; lao động trong độ tuổi từ 15 -
45 chiếm 43% tổng số lao động của huyện.

Phát huy những lợi thế trên, kinh tế - xã hội của
huyện đang tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc.
Tốc độ tăng trưởng sản xuất năm 2021 đạt 10,32%;
100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 thị trấn và
02 xã đạt tiêu chí đô thị loại V; có 02 khu công nghiệp
(kcN) và 08 cụm công nghiệp (ccN). Trong đó,
ccN Lương Bằng đã lấp đầy 100%; các ccN khác đang đẩy
mạnh thu hút đầu tư và trong thời gian không xa sẽ lấp đầy. Dịch
vụ, thương mại phát triển mạnh. Trên địa bàn có trên 270 DN,
hợp tác xã hoạt động, trong đó có 08 DN 100% vốn nước ngoài.
Nhiều dự án lớn đã đi vào hoạt động.

Chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển các cụm
công nghiệp 

Theo chủ tịch uBND huyện Bùi Văn Phúc, giai đoạn
2021-2025, huyện sẽ xây dựng, nâng cấp từng bước hoàn thiện
hệ thống giao thông theo hướng hiện đại - đồng bộ - kết nối.
Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông phục vụ các kcN,
ccN, đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch.

cụ thể, đến năm 2030, kim Động phấn đấu huy động
nguồn lực đầu tư, xây dựng khoảng 370km đường giao thông
các loại với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. Xây dựng mới một số
tuyến đường giao thông đối ngoại, các điểm nút giao thông kết
nối với thành phố Hưng Yên, kết nối với đường nối 2 cao tốc
và kết nối với các ccN, nhằm mở rộng thông thương đồng
thời phát triển và lấp đầy được các ccN.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2022 - 2023,
huyện đã hoàn thiện xong quy hoạch chi tiết 1/500 các ccN
trên địa bàn trình uBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt; hoàn
thiện thủ tục thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng
(gPMB), giao đất, lập và trình hồ sơ dự án đầu tư hạ tầng kỹ
thuật và triển khai, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, trên địa bàn kim Động hiện được quy hoạch xây
dựng 08 ccN với tổng diện tích 456,37ha, thuộc địa bàn các xã
Vũ Xá, Hiệp cường, Phú Thịnh, Hùng an, Phạm Ngũ Lão,
Nghĩa Dân và thị trấn Lương Bằng. Quy hoạch phát triển ccN
của huyện theo 2 giai đoạn: giai đoạn đến năm 2020 có 02 ccN
là Lương Bằng - Hiệp cường, Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân; giai
đoạn 2021 - 2030 có 06 ccN là Vũ Xá 1,2,3, Hùng an, Phú
Thịnh, Lương Bằng - Hiệp cường 2. Huyện đang đề nghị uBND
tỉnh loại khỏi quy hoạch các ccN có diện tích nhỏ và quy hoạch
mới 05 ccN là: ccN chính Nghĩa, kim Động, Đặng Lễ, kim

Thi và Ân Thi (diện tích mỗi cụm khoảng 75ha).
Đến nay, ccN Lương Bằng - Hiệp cường đã xây dựng cơ sở

hạ tầng kỹ thuật cơ bản gồm đường giao thông nội bộ, cấp thoát
nước; kcN sạch DĐk và ccN Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân đã
được uBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500,
hiện đang thực hiện các bước về đền bù, gPMB.

Nâng cao năng lực cạnh tranh
Ông Bùi Văn Phúc cho biết: Để thực hiện thành công Đề án đẩy

mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,
uBND huyện kim Động đã ban hành kế hoạch số 151/kH-uBND
ngày 22/9/2021 tập trung vào một số giải pháp như: 

(1) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, trong
đó, tập trung hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất và công khai
rộng rãi để nhân dân, DN tiếp cận, nghiên cứu, đầu tư. Đồng
thời, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, ưu tiên lựa
chọn nhà đầu tư, DN lớn, có tiềm năng, sản xuất sử dụng công
nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

(2) Đẩy mạnh ứng dụng cNTT và công tác cải cách TTHc;
phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% công việc
tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

(3) công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, xây dựng, phát triển kcN, ccN, cơ chế chính sách,
TTHc,… trên hệ thống công thông tin điện tử, báo chí…; đẩy
mạnh hoạt động đối thoại với DN để kịp thời giải quyết khó
khăn, vướng mắc cho DN.

(4) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ
nhân dân, phục vụ DN trên tinh thần “Hỗ trợ - Lắng nghe thấu
hiểu - Thân thiện - Nhiệt tình”. Đồng thời, liên kết với các cơ sở đào
tạo để đào tạo nguồn nhân lực của huyện, cung cấp cho các DN.

(5) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự
án đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ công tác gPMB, tạo quỹ đất
sạch cho DN thực hiện đúng tiến độ đầu tư; tránh trường hợp
sai sót, cán bộ nhũng nhiễu. Ngoài ra, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội,… tạo tâm lý an tâm cho nhà đầu tư
khi triển khai dự án trên địa bàn huyện.n

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Kim Động
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Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối
Theo ông Nguyễn khả Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ

tịch uBND huyện, bên cạnh sự quan tâm của Trung ương và
tỉnh Hưng Yên trong đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hệ
thống giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố là sự quyết
tâm cao, nỗ lực bứt phá của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân huyện để tạo nên diện mạo Phù cừ khởi sắc hôm nay.

Trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông quan trọng
là QL.38B; QL.38B mới, TL.386... đi qua. Hiện tuyến đường
TL.386 đang được nâng cấp đồng bộ thành tuyến đường cấp
2 đồng bằng và nút giao Tân Phúc (Ân Thi) sẽ mở rộng để
kết nối với TP.Hưng Yên. Từ đó, sẽ tạo thành tuyến giao
thông với 2 trục dọc, 4 trục ngang và được kết nối với các
tỉnh Hải Dương, Thái Bình và kết nối với đường cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng để hình thành hệ thống giao thông thông
suốt, tạo đà phát triển kinh tế mạnh mẽ. 

Ông Nguyễn khả Phúc cho biết thêm: Tới đây, theo định
hướng quy hoạch vùng đã được xây dựng và phê chuẩn giai
đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, tầm nhìn 2050, huyện
Phù cừ sẽ đẩy mạnh công nghiệp - xây dựng và thương mại
- dịch vụ mức thích hợp; nông nghiệp, thủy sản giữ mức
nhất định. Trước mắt, năm 2022, Phù cừ phấn đấu với tổng
sản phẩm trên địa bàn (grDP) tăng trưởng 11%, trong đó:
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 16%;
thương mại, dịch vụ tăng 10%; nông nghiệp, thuỷ sản tăng
4%. cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, thủy sản – công nghiệp,
xây dựng - thương mại, dịch vụ (19,8% - 40,5% - 39,7%).
Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,2 triệu
đồng/người/năm. giá trị thu trên 1 ha đất canh tác trên 210
triệu đồng; Thêm 05 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã
đạt nông thôn mới nâng cao; 11 khu dân cư kiểu mẫu;...

Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
Diện tích huyện Phù cừ chỉ trên 93.000ha, trong đó đất

nông nghiệp chiếm hơn 6.000ha. Hiện nay, huyện đã
chuyển đổi sang trồng các cây có thế mạnh được khoảng
gần 3.000ha, trong đó có 2 cây chủ lực: vải trứng Hưng
Yên, vải lai chín sớm (gần 2.000 ha); cùng với các cây có
múi, cây con khác hiện đạt 50% và phấn đấu nâng lên 70%
diện tích chuyển đổi.

giáo sư, Tiến sĩ sinh học, Nhà giáo nhân dân Nguyễn
Lân Hùng có dịp đến thăm Phù cừ đánh giá: “Trong phong
trào xây dựng nông thôn mới, từng địa phương phải cố gắng
tìm ra các sản phẩm có thế mạnh cho vùng mình. có lẽ vải
trứng sẽ là sản phẩm xứng đáng nhất cho vùng này để thành
sản phẩm ocoP cho bà con nơi đây”.

Nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư
Theo quy hoạch, trên địa bàn Phù cừ có 3 cụm công

nghiệp (ccN) gồm: (1) ccN Quán Đỏ, diện tích 66,5ha; (2)
ccN Đình cao (trên 60ha) và nổi bật là ccN Trần cao -
Quang Hưng (50,2ha) với tổng vốn đầu tư 582,685 tỷ đồng
do công ty cổ phần phát triển fuji Hưng Yên làm chủ đầu
tư; thực hiện giải phóng mặt bằng (gPMB) chỉ trong vòng 2
tháng, tất cả các thủ tục đều thuận lợi, nhanh chóng. Đồng
thời sẽ có 2 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng
700ha. Phù cừ được tỉnh và các nhà đầu tư đánh giá là một
trong những địa phương thực hiện công tác gPMB nhanh
và triển khai các công trình hạ tầng tốt của tỉnh. Đây sẽ là
động lực để huyện thực hiện thành công mục tiêu đẩy mạnh
phát triển công nghiệp. 

Ngoài ra, thêm một lợi thế của Phù cừ là có mỏ nước
khoáng, nước nóng ở khu vực xã Tống Trân với trữ lượng
lớn, khai thác được thương mại. Vừa qua, đã có 2 nhà đầu
tư tiềm năng (Tập đoàn flamingo và Tập đoàn Ecopark)
về khảo sát và đưa ra hướng đầu tư xây dựng nơi đây
thành khu đô thị - thương mại - nghỉ dưỡng khoáng nóng
(diện tích quy hoạch khoảng 400 ha). Trên địa bàn huyện
còn có các cụm di tích lịch sử nổi tiếng như: cây đa và
đền La Tiến, đền thờ Lưỡng công quốc Trạng nguyên
Tống Trân và đền bà cúc Hoa,… sẽ là điều kiện để Phù
cừ phát triển du lịch tâm linh. 

Với những lợi thế đó, Phù cừ tập trung triển khai
phát triển đa dạng các lĩnh vực tạo nên bức tranh kinh tế
đa sắc màu. n

huYện phù cừ 

Sức bật mới trong phát triển kinh tế
cơ sở hạ tầng được đầu tư, hệ thống giao
thông kết nối là điều kiện cho Phù cừ tiếp
tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
nâng cao, kiểu mẫu đồng thời tạo sức bật
mới cho công nghiệp, thương mại, dịch
vụ và du lịch phát triển.

Duy aNh

Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Phù Cừ
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Ông có thể chia sẻ về tình hình phát triển các KCN
tỉnh Hưng Yên; lợi thế, cơ chế, chính sách ưu đãi nổi
bật đối với nhà đầu tư?

Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chủ trương, chính
sách đẩy mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp,
nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ
trọng công nghiệp, dịch vụ. Để phát huy những lợi thế của tỉnh,
tạo môi trường thuận lợi thu hút tốt các nguồn vốn đầu tư trong
và ngoài nước theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển của
tỉnh, Hưng Yên đã tổ chức lập quy hoạch phát triển kcN tập
trung trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở huy động các thành phần kinh
tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kcN, tạo mặt bằng hạ tầng
kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh để sẵn sàng tiếp nhận các dự án
đầu tư. Quá trình xây dựng, phát triển các kcN của tỉnh Hưng
Yên đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào quá trình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch phát triển 15 kcN.
cùng với việc áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất cho các
nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, kết hợp với sự quan
tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thực hiện đồng bộ các giải
pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là
công tác cải cách thủ tục hành chính, các kcN trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư kinh
doanh phát triển hạ tầng có năng lực và kinh nghiệm. Đến
nay, tỉnh Hưng Yên có 11 kcN (diện tích 2.657,38ha) đã
được cấp giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư/chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký
11.700 tỷ đồng và 300 triệu uSD gồm: kcN Phố Nối a
(688,94ha), kcN Dệt may Phố Nối (121,81ha), kcN Thăng

Long II (525,7ha), kcN Minh Đức
(198ha), kcN Yên Mỹ (280ha), kcN
Yên Mỹ II (97,5ha), kcN Minh Quang
(150ha), kcN kim Động (100ha),
kcN sạch (143,08ha) và kcN số 5
(192,64ha). Trong đó, 7 kcN đã đi vào
hoạt động và tiếp nhận các dự án đầu
tư với tổng diện tích đất là 1.881,45ha,
gồm: kcN Phố Nối a, kcN Dệt may
Phố Nối, kcN Thăng Long II, kcN
Minh Đức, kcN Yên Mỹ, kcN Yên
Mỹ II, kcN Minh Quang. riêng kcN
Thăng Long được đánh giá là kcN
được đầu tư đồng bộ hiện đại nhất
Việt Nam, là địa điểm hấp dẫn nhiều
nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông nhận định thế nào về kết quả
thu hút đầu tư và tình hình hoạt
động của các dN tại các KCN tỉnh
Hưng Yên thời gian gần đây?

Trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên
được Thủ tướng chính phủ quyết
định chủ trương đầu tư 4 kcN (kcN
Phố Nối a mở rộng, diện tích 92,5ha;
kcN sạch, diện tích 143,08ha; kcN số

3, diện tích 159,71ha; kcN số 5, diện tích 192,64ha), với
tổng diện tích 588ha và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7.500
tỷ đồng.

chủ đầu tư hạ tầng các kcN đã tích cực triển khai đầu
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kcN, tạo mặt bằng đồng bộ
để thu hút đầu tư. Trong năm 2021, các kcN trên địa bàn
tỉnh đã tiếp nhận được 31 dự án đầu tư, trong đó 14 dự án
nước ngoài và 17 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp
mới và điều chỉnh tăng khoảng 611 triệu uSD. Đến hết
năm 2021, trong các kcN của tỉnh Hưng Yên có 486 dự án
còn hiệu lực, trong đó 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài
và 216 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư
đăng ký khoảng 4.923 triệu uSD và 29.318 tỷ đồng. Tổng
diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các kcN khoảng
926ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 62,6% diện tích đất công
nghiệp có thể cho thuê.

Ban quản lý các kcn tỉnh hưnG Yên

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
Thời gian qua Ban quản lý các khu công
nghiệp (kcN) tỉnh Hưng Yên đã triển khai
nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh
nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc trao đổi với ông Phan
trưởng tam, giám đốc Ban quản lý các
kcN tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn (đứng giữa) và đại diện Tập đoàn Sumitomo
(Nhật Bản) trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án Khu Công nghiệp Thăng

Long II mở rộng (giai đoạn 3), tháng 11/2021
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Could you please tell us about industrial zone
development in Hung Yen province? What are
outstanding advantages and incentive policies for
investors?

Hung Yen province has applied many policies for better
investment inflows for stronger industrial development to
facilitate economic restructuring where the share of
industry and service is rapidly growing. In order to unlock
local advantages and formulate an enabling environment
for domestic and foreign investment funds according to the
provincial development planning, Hung Yen planned
industrial park development to facilitate all economic
sectors to invest in infrastructure construction for
industrial parks and build a synchronous and complete
technical infrastructure for investment projects. The
province achieved remarkable results in building and
developing industrial zones, making positive contributions
to local socioeconomic development.

Hung Yen planned to develop 15 industrial zones.
Beside highest regulatory incentives for investors,
combined with solutions for a better business investment
environment, especially by reforming administrative
procedures, Hung Yen province-based industrial parks

manaGement Board of 
hunG Yen industrial parks

FurTher
AccelerATinG
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POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Trong năm, tại các kcN trên địa bàn tỉnh đã
có thêm 32 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản
xuất kinh doanh; tạo thêm việc làm mới cho
khoảng 8.000 lao động; doanh thu của các dự án
trong kcN ước đạt 5 tỷ uSD, giá trị nhập khẩu
ước đạt 1,8 tỷ uSD, giá trị xuất khẩu ước đạt 2,7 tỷ
uSD; thu ngân sách nội địa của các DN trong các
kcN tỉnh năm 2021 đạt 2.500 tỷ đồng. Lũy kế đến
nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất
kinh doanh là 413 dự án (gồm 236 dự án có vốn
đầu tư nước ngoài và 177 dự án có vốn đầu tư
trong nước), chiếm 83% tổng số dự án đầu tư còn
hiệu lực; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án
đầu tư trong nước khoảng 23.100 tỷ đồng, bằng
81,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng vốn đầu tư
thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt
3.850 triệu uSD, bằng 80% tổng vốn đầu tư đăng
ký; tổng số lao động đang làm việc tại các DN
khoảng 73.000 người.

trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN
sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào,
thưa ông?

Trong thời gian tới, Ban sẽ tập trung đôn đốc
và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các kcN đã được
quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ
thuật kcN, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận
dự án đầu tư.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu
hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng kcN
trong hoạt động vận động và tiếp nhận dự án, đảm
bảo theo đúng định hướng của tỉnh. Trong đó, ưu
tiên thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, sử
dụng công nghệ kỹ thuật cao, thân thiện với môi
trường, các dự án sản xuất các sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, có khả năng đóng góp
tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN, chủ động nắm
bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động
sản xuất kinh doanh của các DN trong các kcN. kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của DN
trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt
động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các dự án triển
khai nhanh và hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
và thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả
công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế
một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường hoạt
động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các thủ tục
hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính
xác, hiệu quả, đúng pháp luật. 

trân trọng cảm ơn ông !

The Management Board of Hung Yen
Industrial Parks has adopted many
solutions to support businesses,
improve the investment and business
environment, and enhance local
competitiveness. Vietnam Business
forum's reporter has an interview
with Mr. Phan truong tam, Director
of the Management Board of Hung
Yen Industrial Parks.
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have attracted many capable and experienced
infrastructure developers. at present, Hung Yen province
has 11 industrial parks covering a total area of 2,657.38
ha, which drew VND11,700 billion and uS$300 million of
investment capital, including Pho Noi a (688.94 ha), Pho
Noi Textile and garment (121.81 ha), Thang Long II
(525.7 ha), Minh Duc (198 ha), Yen My (280 ha), Yen My
II (97.5 ha), Minh Quang (150 ha), kim Dong (100 ha),
Sach IP (143.08 ha) and No. 5 Industrial Park (192.64 ha).
Seven operational industrial parks, covering 1,881.45 ha,
include Pho Noi a, Pho Noi Textile and garment, Thang
Long II, Minh Duc, Yen My, Yen My II and Minh Quang.
Particularly, Thang Long is considered the most modern
synchronous industrial park in Vietnam, an attractive
place for many japanese investors.

What do you think about the investment outcomes
and performances of tenants in Hung Yen province-
based industrial parks?

In 2021, Hung Yen province was permitted by the
Prime Minister to invest in four industrial parks
(expanded Pho Noi a Industrial Park by additional 92.5
ha, Sach Industrial Park by 143.08 ha, No. 3 Industrial
Park by 159.71 ha and No. 5 Industrial Park by 192.64 ha)
with a total area of 588 ha and a combined registered
investment fund of over VND7,500 billion.

Infrastructure developers actively invested in building
technical infrastructure for industrial zones to provide a
synchronous ground for investment projects. In 2021,
local industrial parks attracted 31 investment projects,
including 14 foreign direct investment (fDI) projects and
17 domestic direct investment (DDI) projects. Total fresh
and additional investment funds increased by uS$611
million. By the end of 2021, Hung Yen-based industrial
zones housed 486 valid projects, including 270 fDI
projects and 216 DDI projects, with a total registered
investment fund of uS$4,923 million and VND29,318

billion. Tenants hired about
926 ha of land in industrial
zones, reaching an occupancy
rate of over 62.6% of rentable
industrial area.

In the year, 32 new
investment projects were
licensed into industrial parks
and employed 8,000 workers.
revenue of tenants was
estimated at uS$5 billion;
their import value was uS$1.8
billion; export value was
uS$2.7 billion; and their tax
payment amounted to
VND2,500 billion. To date,
industrial parks have housed
413 investment projects,
including 236 fDI projects
and 177 DDI projects,

accounting for 83% of valid projects. Their disbursed DDI
fund reached VND23,100 billion, equaling 81.1% of total
registered fund, while their spent fDI fund was uS$3,850
million, equal to 80% of total registered fDI fund. 73,000
people are working at these projects.

What priority areas will the management Board of
Hung Yen industrial Parks focus on in the coming
time, sir?

In the coming time, the board will focus on
supporting licensed infrastructure investors to speed up
site clearance for infrastructure construction in industrial
parks to provide spaces for new investment projects.

The board will synchronously and effectively draw
investment capital into industrial parks, coordinate with
infrastructure investors to entice and receive projects and
ensure compliance with the provincial development plan.
In particular, priority is to be given to large-scale
investment projects empowered by advanced
environment-friendly technologies, industrial supporting
projects, and digital projects that will help local growth
and budget revenue.

The board will speed up business support, actively
grasp project implementation and tenants’ operations;
timely remove difficulties and obstacles against
enterprises in project implementation and ensure quick
and smooth operation of projects.

It will continue to apply drastic, consistent and
workable measures to prevent and control the coVID-19
epidemic; accelerate administrative reform and improve
the business investment environment; strengthen
information technology application in administration;
effectively control administrative procedures and single-
window mechanism; deepen inspection and supervision
to ensure quick, accurate, effective and lawful settlement
of administrative procedures.

thank you very much!

Pho Noi A Industrial Park



H iện tại Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến
đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo
dài (ĐT.379), đoạn qua địa phận tỉnh được
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
vào ngày 29/4/2021 tại Nghị quyết số

379/NQ-HĐND được giao cho Ban QLDa đầu tư công
trình giao thông - Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án nhằm
hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu
của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung theo
quy hoạch được phê duyệt; phục vụ tốt nhu cầu vận
chuyển hàng hóa và đi lại của người dân và thu hút đầu tư

trên địa bàn các huyện Văn giang, Văn Lâm,
Yên Mỹ, khoái châu và thị xã Mỹ Hào; kết nối
trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên,
vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương và các vùng lân cận. Dự án có
tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng, trong
đó vốn ngân sách Trung ương dự kiến phân bổ
là 2 nghìn tỷ đồng, số còn lại được đầu tư từ
nguồn ngân sách địa phương. Đây là dự án
thuộc dự án nhóm a, có chiều rộng mặt đường
21m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng
chiều dài của dự án là 33,5km, chia thành 2
đoạn. Đoạn 1 của dự án có chiều dài khoảng
14,8km, có điểm đầu tại km3+280 giao với
ĐT.379B; điểm cuối km18+116 tại nút giao
giữa đường vào trạm thu phí đường cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng với tuyến đường bộ nối đường
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc
cầu giẽ - Ninh Bình). Đoạn 2 (kéo dài) có
chiều dài khoảng 18,7km, có điểm đầu tại nút

giao giữa ĐT.380 và QL.39; điểm cuối tại cầu gáy (tiếp
giáp tỉnh Bắc Ninh). Địa điểm xây dựng trên địa bàn các
huyện Văn giang, Yên Mỹ, khoái châu, thị xã Mỹ Hào,
Văn Lâm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến
năm 2025.

Sau khi HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban
QLDa đầu tư công trình giao thông - Xây dựng đã tổ
chức mời thầu đơn vị tư vấn lập dự án, trình cục Quản lý
xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ giao
thông Vận tải) thẩm định. Ngày 4/8, uBND tỉnh ban
hành Quyết định số 1848/QĐ-uBND phê duyệt dự án.
Ngày 16/8, uBND tỉnh ban hành Quyết định số 1972/QĐ-
uBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Hiện
nay công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đang được
triển khai gấp rút với 8,7km.

Bên cạnh đó còn một số công trình trọng điểm như:
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.380 đoạn km2+910 -
km7+000 trên địa bàn huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào;
chiều dài toàn tuyến hơn 4,2km, tổng vốn đầu tư hơn 174
tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019 – 2023; Dự
án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.385 đoạn km7+750 -
km16+370 Dốc Nghĩa - Lương Tài (Văn Lâm), chiều dài
tuyến hơn 8,8km, tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng, thời gian
thực hiện dự án năm 2019 - 2023; Dự án đường vành đai
5 đoạn qua tỉnh Hưng Yên; Dự án đường gom cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng. Tất cả các dự án do Ban làm chủ đầu tư
đều được triển khai một cách khẩn trương, đảm bảo chất
lượng, đúng quy định hiện hành, cơ bản đạt tiến độ,
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Ban quản lý dự án đầu tư cônG trình Giao thônG - 
xâY dựnG tỉnh hưnG Yên 

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình

POTENTIAL - HUNG YEN PROVINCE

Ban Quản lý dự án (QLDa) đầu tư công
trình giao thông - Xây dựng được uBND
tỉnh thành lập tại Quyết định số
30/2019/QĐ-uBND ngày 23/08/2019. Sau
hơn 2 năm đi vào hoạt động, Ban QLDa
đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy,
phát huy tinh thần năng động, sáng tạo,
vượt khó đi lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, đóng góp tích cực vào mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



không gây ô nhiễm môi trường và
cảnh quan. các dự án đã hoàn thành
đưa vào sử dụng đều được phê duyệt
quyết toán công trình theo đúng thời
gian quy định; góp phần không nhỏ
trong việc hoàn thiện hệ thống hạ
tầng kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-
19 gây không ít khó khăn cho tiến độ
dự án song với sự nỗ lực không ngừng
của Ban lãnh đạo cùng toàn thể viên
chức, Ban vẫn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, để
phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn,
công tác đấu thầu công khai, lựa chọn
nhà thầu là ưu tiên được Ban lựa
chọn. Theo đó, ngoài hình thức đấu
thầu truyền thống, Ban tăng cường
công tác tổ chức đấu thầu rộng rãi qua
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, góp
phần nâng cao hiệu quả của công tác
đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh,
công bằng, minh bạch và tiết kiệm
thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục
hành chính rất lớn cho cả nhà thầu và
bên mời thầu. Hằng năm, số gói thầu
áp dụng đấu thầu qua mạng đều đạt
chỉ tiêu được nêu trong Nghị quyết số
01/NQ-cP ngày 01/01/2019 của chính
phủ. chất lượng của hồ sơ mời thầu,
hồ sơ yêu cầu được đảm bảo, đưa ra
các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của
từng gói thầu. công tác thẩm định hồ
sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo đúng
quy định.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám
đốc Ban QLDa đầu tư công trình giao
thông - Xây dựng cho biết: Nhờ sự
công khai, minh bạch, công bằng, tuân
thủ các quy định hiện hành trong đấu
thầu mà các gói thầu, dự án do Ban
QLDa đầu tư công trình giao thông -
Xây dựng thực hiện luôn lựa chọn
được các nhà thầu đảm bảo uy tín,
năng lực và không có việc tranh chấp,
khiếu kiện trong đấu thầu.Trong thời
gian tới Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt
chẽ với các sở, ngành, địa phương, tích
cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,
uBND tỉnh về các chủ trương, giải
pháp đầu tư xây dựng, phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển
khai, hoàn thành các dự án giao thông
trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư
trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2021-2025 của tỉnh, góp phần hoàn
thành các mục tiêu nhiệm vụ thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.n
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hiệp hội doanh nGhiệp tỉnh hưnG Yên 

Phát huy vai trò cầu nối
Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Hưng Yên đã và
đang tích cực phát huy vai trò cầu nối, kịp thời nắm bắt
tình hình DN, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất với tỉnh
và các sở ban ngành các giải pháp nhằm tháo gỡ khó
khăn cho DN trong tỉnh. Phóng viên đã có cuộc trao đổi
với bà Nguyễn thị thanh Hà, chủ tịch HHDN tỉnh
Hưng Yên về nội dung này. Nguyễn Bách thực hiện.

Với sứ mệnh đồng
hành cùng cộng đồng dN,
HHdN tỉnh Hưng Yên đã
có những kiến nghị và
triển khai những hoạt
động nào nhằm hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn cho dN
hội viên trong bối cảnh đại
dịch Covid-19?

cũng như các DN trong
cả nước, DN Hưng Yên phải
đối mặt với rất nhiều khó
khăn trong sản xuất, kinh
doanh do tác động của đại
dịch covid-19. Trong đó,
ảnh hưởng chủ yếu là DN
gặp trở ngại khi tiếp cận
khách hàng; chuỗi cung ứng
bị gián đoạn, đứt gãy; chi phí
sản xuất tăng cao; một số
DN còn bị ảnh hưởng tới các
vấn đề khác như giảm đơn
hàng, giảm sản lượng, phải
trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư,
thậm chí huỷ dự án đang

hoặc sẽ thực hiện… Theo đánh giá của HHDN tỉnh, khối các DN khó
khăn nhất tập trung vào các lĩnh vực vận tải, lữ hành du lịch, dịch vụ ăn
uống, thẩm mỹ…. 

Trong bối cảnh cộng đồng DN chịu ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19,
HHDN tỉnh đã thường xuyên nắm bắt tình hình, vận động các DN vượt
qua khó khăn, duy trì sản xuất, đẩy lùi dịch bệnh, tạo công ăn việc làm
cho người lao động, từng bước phục hồi kinh tế. Đồng thời phản ánh các
khó khăn của DN, doanh nhân gửi uBND tỉnh, các ngành liên quan để
tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ DN tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ
trợ DN trong giai đoạn dịch bệnh, các gói hỗ trợ để duy trì hoặc phát
triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn với dịch bệnh như: giãn nợ,
giảm thuế thu nhập DN, gia hạn thời gian nộp thuế, tiếp cận vốn vay, tiếp
cận thị trường, tiếp cận các đề án chuyển đổi số DN…

cùng với đó, chủ động đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động; tăng
cường công tác đào tạo cho đội ngũ doanh nhân và người quản lý của DN; hỗ
trợ, tư vấn cho cộng đồng DN trong việc nâng cao khả năng quản trị DN, xây F
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dựng văn hóa DN, thương hiệu sản phẩm, liên kết sử dụng các
sản phẩm, dịch vụ của các thành viên và các DN trong tỉnh.
Thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành đến chia sẻ với
các DN về công tác phòng chống dịch covid trong các DN,
nhằm giúp cho DN ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
trong điều kiện bình thường mới.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, cộng đồng
dN, doanh nhân đã có những đóng góp ra sao vào
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh?

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 13 nghìn DN thuộc
các loại hình như khu vực nhà nước, tư nhân và khu vực
có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua, đội ngũ
DN, doanh nhân đã có những đóng góp tích cực vào tăng
trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho
người lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân
sách nhà nước, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng và phát
triển cộng đồng.

Hàng năm các DN, doanh nhân đóng góp hơn 80% số
thu ngân sách của tỉnh, đưa giá trị sản xuất công nghiệp
tăng nhanh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của
tỉnh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa
phương. các DN cũng đã thực hiện tốt các chủ trương
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực
hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa
đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2 năm qua, do đại dịch covid-19, cộng đồng DN gặp
rất nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm xã hội, các
DN vẫn chung sức cùng các cấp chính quyền của tỉnh nỗ
lực vượt qua khó khăn với tổng số tiền ủng hộ cho quỹ

phòng chống dịch
trên 116 tỷ đồng,
cùng nhiều hàng
hoá, thiết bị y tế cần
thiết cho công tác
phòng, chống dịch
covid-19.

Bà nhìn nhận
ra sao về môi
trường đầu tư tỉnh
Hưng Yên, đồng
thời có những góp
ý gì về việc cải
thiện môi trường
đầu tư cũng như
thứ hạng chỉ số
PCi trong thời
gian tới?

Với tiềm năng
lợi thế trong phát
triển kinh tế cũng
như thu hút đầu tư,
những năm qua,
cấp ủy, chính quyền
các cấp trong tỉnh
đã coi trọng và tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chủ
trương, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Do vậy,
Hưng Yên ngày càng thu hút được mạnh mẽ nguồn lực
phát triển góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: môi trường
đầu tư kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn; chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh vẫn chưa được xếp ở thứ hạng cao;
cải cách hành chính có lúc, có nơi, có lĩnh vực còn chậm,
chưa thực sự thông thoáng, khó khăn về tiếp cận đất đai;
khó khăn về nguồn lao động chất lượng cao… đã ảnh
hưởng đến chất lượng cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh của tỉnh.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn chính
quyền tỉnh tiếp tục theo sát bước đi của các nhà đầu tư,
lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của DN; quan tâm, chia sẻ,
đồng hành với DN;… Đồng thời các cấp, các ngành tỉnh
Hưng Yên đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành
chính, thi hành công vụ để giải quyết những vướng mắc,
khó khăn của DN; minh bạch thông tin; đẩy nhanh tiến
độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch, cấp phép
xây dựng; giảm thiểu thời gian, chi phí của DN, hỗ trợ
đào tạo, tuyển dụng lao động; đẩy mạnh kiểm tra, giám
sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, ý
thức trách nhiệm và văn hóa của cán bộ, công chức trong
thực hiện nhiệm vụ hành chính, tiếp xúc với DN…

trân trọng cảm ơn bà!

F
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T rường ĐHSPkT Hưng Yên tiền thân là
Trường Trung học công nghiệp Hưng Yên
thuộc Bộ công nghiệp nặng được thành lập
ngày 21 tháng 12 năm 1966 theo Quyết định
số 1265/BcNNg/kH của Bộ công nghiệp

nặng với nhiệm vụ đào tạo kỹ thuật viên Trung cấp hai
ngành cơ khí và Động lực. Trải qua hơn 55 năm xây dựng
và phát triển, Nhà trường hiện là nơi đào tạo theo định
hướng ứng dụng trong các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật
công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ và giáo dục nghề nghiệp;
cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức nghề nghiệp, có kỹ
năng thực hành, khả năng nhận thức công nghệ, tri thức
khoa học và sáng tạo, với phong cách làm việc chuyên
nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất
nước và hội nhập quốc tế.

Với thế mạnh đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa
học, Nhà trường còn gắn công tác tuyển sinh và đào tạo
nghề với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.
chính vì vậy, quy mô đào tạo của Nhà trường hiện lên tới
hơn 10.000 sinh viên và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong
những năm học tới. Bên cạnh đó Trường ĐHSPkT Hưng
Yên nhiều năm qua đã luôn đã khuyến khích, hỗ trợ
giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt
động khởi nghiệp sáng tạo. Hàng năm có nhiều công
trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật
cơ khí, công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, công nghệ kỹ

thuật Ô tô và công nghệ thông tin… cùng với đó sinh
viên của Nhà trường được tạo điều kiện tốt nhất để tham
gia các hoạt động như: Sáng tạo robot, sáng tạo trẻ, thi
olympic cơ học Toàn quốc... Những hoạt động sáng tạo
này tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, là nền tảng vững chắc để
sinh viên ra trường dễ dàng tiếp cận và thích ứng ngay
với công việc, tạo lợi thế cho sinh viên trong quá trình
tham gia tuyển dụng vào các doanh nghiệp. Theo khảo
sát, 100% sinh viên khi ra trường sau 1 năm đều có việc
làm ổn định với mức thu nhập khá.

Nhà trường đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển
thành trường đại học đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật
và công nghệ, đạt trình độ, chất lượng theo chuẩn quốc
gia và chuẩn quốc tế một số lĩnh vực; xây dựng mô hình
đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, nhiều loại hình,
nhiều cấp trình độ, đổi mới quản trị đại học hướng tới
xây dựng mô hình đại học thông minh. Trong năm học
2021-2022, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới,
nâng cao năng lực quản trị đại học, hướng tới quản trị đại
học 4.0; tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu
chuẩn quốc tế. Tất cả các quá trình quản lý của các lĩnh
vực đều được kiểm soát và đánh giá, kiểm định theo các
tiêu chí cụ thể và phải đạt chuẩn; kiện toàn, nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo; từng
bước phát triển trở thành trường đại học trọng điểm của
khu vực đồng bằng Bắc Bộ.n

trườnG đại học sư phạm kỹ thuật hưnG Yên

Đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

UBND tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua cho Trường Đại học Sư phạm 
kỹ thuật Hưng Yên nhân dịp 55 năm thành lập Trường (1966 - 2021)

chủ động đổi mới, nâng cao
chất lượng dạy và học, tập
trung đào tạo theo hướng linh
hoạt, gắn với thực tiễn,
Trường Đại học Sư phạm kỹ
thuật Hưng Yên (Trường
ĐHSPkT Hưng Yên) đã
khẳng định thương hiệu là
một trong những đơn vị đào
tạo hàng đầu của Việt Nam.



Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty cổ
phần may Hưng Long II luôn quan tâm đổi mới
công tác quản lý doanh nghiệp để nâng cao
năng lực sản xuất đủ sức cạnh tranh trên
thương trường; đồng thời chú trọng đa dạng

hóa mẫu mã, đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện
đại để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm. Sau hơn
10 năm thành lập, công ty đã tạo việc làm cho 1.000 lao
động, với thu nhập bình quân 10 triệu/người/tháng. các
sản phẩm của công ty đã chinh phục được các thị trường
khó tính như: Nhật Bản, Hoa kỳ và một số nước châu Âu,...

Năm 2021, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong
ngành dệt may bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19,
nhưng với sự linh hoạt trong quản lý, điều hành của Ban
lãnh đạo, sự nỗ lực của người lao động, doanh thu, nộp
thuế của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động
tăng 10-15% so với năm 2020. 

Theo đó, ngay từ khi đại dịch mới bùng phát, công ty
đã sớm xây dựng và triển khai thực hiện phương án, kế

hoạch chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch
bệnh, duy trì, phát triển sản xuất. công ty đã làm tốt công
tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế;
tiêm đủ vaccine phòng covid-19 cho toàn bộ người lao
động đủ điều kiện tiêm; bổ sung thêm dinh dưỡng vào
bữa ăn để tăng sức đề kháng cho người lao động… cùng
với đó là các giải pháp đầu tư hiện đại hóa dây chuyền,
thiết bị sản xuất, tìm kiếm các đơn hàng, mở rộng thị
trường; phát động các phong trào thi đua lao động giỏi,
lao động sáng tạo, quyết tâm không để đứt, gãy chuỗi sản
xuất, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ những tháng
đầu năm.

Ông Đỗ Viễn Phương, Tổng giám đốc công ty cho
biết, Hưng Long II luôn xác định tăng khả năng cạnh tranh
bằng nội lực của mình, đó là đi đầu về công nghệ, đầu tư
vào nguồn lực con người để tăng năng suất lao động, đảm
bảo thu nhập cao cho người lao động, đảm bảo nghĩa vụ
với ngân sách nhà nước, môi trường làm việc trong và
ngoài nhà máy. Dù có ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào,
công ty vẫn duy trì sản xuất, giữ uy tín với khách hàng và
đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Hưng
Long II cũng tích cực tham gia công tác xã hội. công ty
luôn quan tâm hỗ trợ và cùng cán bộ công nhân viên chia
sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công ty
còn đóng góp cho các Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến
học,... tại địa phương. Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh
covid-19, Hưng Long II đã tích cực tham gia và ủng hộ
cho tỉnh, góp phần hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch. 

Với những kết quả đạt được, công ty đã được vinh
danh là Doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao
động, 3 năm liền nhận cờ thi đua và bằng khen của
uBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2021, công
ty cổ phần may Hưng Long II là một trong 80 doanh
nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động được
nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên.

Thời gian tới, công ty sẽ chủ động nghiên cứu, bám
sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tiếp tục phát
huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khơi dậy
mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, kết hợp ứng dụng khoa học
công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 

“Mục tiêu lâu dài, Hưng Long II sẽ phát triển mạnh
thương hiệu, đồng thời cho ra đời những sản phẩm chất
lượng cao phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. giai
đoạn tới, công ty sẽ đầu tư thêm 40 tỷ đồng để hiện đại
hóa nhà máy, phục vụ cho sản xuất. Quyết tâm phấn đấu
tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; nâng chất lượng
cuộc sống người lao động, góp phần tích cực vào công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - Tổng
giám đốc Đỗ Viễn Phương khẳng định.n
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Lấy công nghệ và con người làm yếu tố cốt lõi

ENTERPRISE

Là một trong những doanh nghiệp xuất
khẩu các sản phẩm may mặc hàng đầu
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, công ty
cổ phần may Hưng Long II không chỉ
góp phần giải quyết việc làm cho lao
động mà còn đóng góp đáng kể cho
ngân sách địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc Tết Công ty 
Cổ phần may Hưng Long II trong dịp Xuân 2018



S ince its inception, Hung Long II garment joint
Stock company has always paid attention to
reforming business management for stronger
production capacity to sharpen its competitive
edge on the market; diversifying models and

upgrading modern technological equipment to increase
productivity and product quality. after more than 10 years
of operation, the company has created jobs for 1,000
employees, each of whom is paid VND10 million a month
on average. Its products have made inroads into demanding
markets such as japan, the united States and Europe.

In 2021, like many other textile and garment
companies the company was hit by the coVID-19
pandemic, but with flexible governance of the leadership
and the ongoing effort of all the staff, the company made
a 10-15% growth in operating revenue, tax payment and
employee income over 2020.

Immediately when the pandemic broke out, the
company quickly developed and carried out plans to
actively and safely adapt to the epidemic and boost
business recovery. The company successfully prevented
coronavirus pandemic as guided by health authorities; fully
vaccinated all eligible employees against coVID-19; and
added more nutrients to meals to increase immunity for
workers. Besides, it adopted investment solutions to
modernize production lines and equipment, search for
orders, and expand markets; launched emulation
movements to stimulate employee performance to prevent
production chains from disruption and completed all
targets and plans right from the first months of the year.

Mr. Do Vien Phuong, general Director of the
company, said that Hung Long II is always resolved to
enhance its competitiveness with its own competencies by
being at the forefront of technological megatrends,
investing in human resources to increase labor
productivity, ensuring high income for employees,
guaranteeing obligations to the state budget and
improving working environment. Despite difficult
circumstances, the company still maintains business
performance and prestige to customers and pays special
attention to the livelihoods of employees.

Beside boosting business, Hung Long II actively takes
part in social security. The company always cares to
support and share with poor, less fortunate employees.
The firm also donates the fund for the Poor and the

Study Promotion fund in the province. In particular,
when the coVID-19 epidemic happened, Hung Long II
actively joined and supported the province to fight
against the epidemic.

given its achieved outcomes, Hung Long II garment
joint Stock company has been honored as an outstanding
company for employees, including three years in a row of
receiving the certificate of appreciation from the
Provincial People’s committee and the Hung Yen
confederation of Labor. In 2021, Hung Long II garment
joint Stock company was one of 80 outstanding
enterprises to be awarded the certificate of appreciation
by the Hung Yen confederation of Labor.

In the coming time, the company will actively research
and closely follow the guidelines, orientations and plans of
provincial socioeconomic development. at the same time,
the firm will further uphold the spirit of solidarity,
dynamism and creativity, strongly arouse endogenous
strength, and combine scientific and technological
application to enhance competitiveness.

“In the long term, Hung Long II garment joint Stock
company will strongly develop the brand and launch high
quality products for domestic and export markets. In the
future, the company will invest another VND40 billion to
modernize production factories. The firm is determined to
strive for profit and revenue growth; raise life quality for
employees, and actively contribute to local socioeconomic
development,” said general Director Do Vien Phuong.n
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Technology and Personnel Are Core
as a top garment exporter in Hung Yen
province, Hung Long II garment joint
Stock company not only generates jobs for
local workers but also makes significant
contributions to local budget revenue.



Ngay từ khi thành lập, công
ty đã xác định phân khúc
thị trường hướng tới là
sản phẩm thép xây dựng
chất lượng cao và sử dụng

công nghệ hiện đại, thân thiện với môi
trường. Vì vậy công ty đã đầu tư, xây
dựng và vận hành dây chuyền cán thép
công suất 350.000 tấn/năm với công
nghệ Danieli do tập đoàn thép hàng đầu
thế giới Danieli - Italy cung cấp và dây
chuyền luyện phôi công suất 552.000
tấn/năm với công nghệ consteel, do tập
đoàn Techint (Italy) cung cấp. Để nâng
cao năng lực cung cấp và đáp ứng tốt
hơn nữa nhu cầu của khách hàng, Thép
Việt Ý đang chuẩn bị đầu tư thêm dây
chuyền cán thép công suất 500.000
tấn/năm. Dây chuyền mới dự kiến sẽ đi
vào hoạt động vào năm 2024.

công nghệ luyện thép bằng lò điện
hồ quang nạp liệu liên tục ngang thân
lò (Eaf) của công ty được đánh giá là công nghệ hiện đại
nhất thế giới hiện nay và thân thiện với môi trường do sử
dụng các nguyên liệu tái chế, không tàn phá nguồn tài
nguyên thiên nhiên. Do đó, Thép Việt Ý đã được tổ chức
Tiêu chuẩn quốc tế (Bureau Veritas) cấp chứng nhận về
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISo 14001 - 2015.

Với tiêu chí “chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng
hàng đầu”, Thép Việt Ý kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các quá
trình sản xuất từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến khi
sản phẩm được giao cho khách hàng. Bên cạnh đó, công ty
thường xuyên thực hiện các hoạt động cải tiến, cử cán bộ đi
đào tạo nâng cao tại Nhật Bản và tham dự giải thưởng uy tín
về cải tiến liên tục (kaizen) được Tập đoàn kyoei Steel tổ chức
hàng năm tại Nhật Bản. 

Với công nghệ hiện đại và năng lực
quản lý tiên tiến, công ty cP Thép Việt
Ý đã sản xuất thành công các sản phẩm
thép xây dựng bao gồm thép cuộn và
thép thanh vằn;  thép công nghiệp bao
gồm thép cuộn rút dây SaE và thép dự
ứng lực 30Mnsi. Tất cả các sản phẩm
của công ty đều đáp ứng theo các tiêu
chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn Nhật
Bản, Tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn anh,
tiêu chuẩn Trung Quốc, tiêu chuẩn 
Việt Nam...

Thép Việt Ý đã khẳng định vị thế
của mình trên thị trường thép trong
nước và khu vực khi được lựa chọn là
vật liệu chính trong các dự án xây dựng
trọng điểm quốc gia như: Thủy điện
Sơn La, Trung tâm Hội nghị Quốc gia,
nhà ga Quốc tế T2 Sân bay Nội Bài, cầu
Thanh Trì, cầu Nhật Tân, đường sắt đô
thị Nhổn - ga Hà Nội .....Và được các
tập đoàn lớn trong và ngoài nước tin
tưởng và lựa chọn như: coteccons,

Delta, obayashi, Huyndai, Sumitomo Mitsu, Taisei,
Vingroup....Thị phần thép Việt Ý tại Miền Bắc được giữ
vững và tăng lên hàng năm: từ 6,3% năm 2018 lên 6,6%
năm 2019; 6,9% năm 2020 và 7,4% năm 2021. Thương hiệu
“Thép Việt Ý” đạt được nhiều giải thưởng uy tín do người
tiêu dùng bình chọn như: Hàng Việt Nam chất lượng cao,
Sao vàng đất Việt, chất lượng Quốc gia…

Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty luôn quan tâm
đến việc nâng cao đời sống tinh thần và trình độ cho 
người lao động như: tổ chức các chương trình đào tạo nâng
cao kỹ năng và trình độ; tổ chức chương trình tham quan
và nghỉ dưỡng; hỗ trợ chi phí nhà ở, chi phí đi lại, 
ốm đau….

Hơn nữa, là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn

ThƯƠnG hiỆu KhẲnG ĐỊnh chẤT lƯỢnG 

THÉP VIỆT Ý 

công ty cP Thép Việt Ý
được thành lập năm 2002,
có trụ sở chính đặt tại
Hưng Yên và Văn phòng
đại diện tại Hà Nội. Năm
2018 đánh dấu bước ngoặt
quan trọng khi công ty
cP Thép Việt Ý trở thành
thành viên của Tập đoàn
Thép kyoei Nhật Bản.
Hiện nay, công ty đang
vận hành Nhà máy phôi
thép Hải Phòng và Nhà
máy cán thép Hưng Yên.
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from the beginning, Vietnam - Italy Steel jSc
determined the market segment is high quality
construction steel and to use modern and
environmentally friendly technologies. Therefore,
we equipped a steel rolling line with a capacity of

350,000 tons per year with Danieli technology supplied by
leading steel group Danieli - Italy and a billet production line
of 552,000 tons per year with consteel technology provided
by Techint corporation (Italy). In order to improve the
supply capacity and meet the customer’s demand better,
Vietnam Italy Steel jSc is preparing to invest one more steel
rolling line with a capacity of 500,000 tons/year. The new line
is expected to manufacture in year 2024.

our steel making technology by electric arc furnace with
continuous horizontal arc furnace (Eaf) is considered as the
most modern technology in the world today and
environmentally friendly due to the use of recycle materials
instead of natural resources. Therefore, VIS Steel was also
certified by the International Standards agency (Bureau
Veritas) for environmental management according to ISo
14001 - 2015 standards.

With the criterion "Product quality is the leading important
factor", VIS strictly controls all production processes from the
selection of input materials until the products delivered to the
customers. In addition, the company regularly implements the
improvement activities, assigns the staffs for advanced training in
japan and attends the annual prestigious award for continuous
improvement (kaizen) hold by kyoei Steel group in japan.

With modern technology and advanced management VIS has
been successful in manufacturing construction steel including
wire rod and rebar; industrial steel including SaE coil and 30Mnsi
prestressed steel. all the products met the international standards

such as: japanese standards, american standards, British
standards, chinese standards, Vietnamese standards...

Vietnam - Italy Steel joint Stock company has affirmed its
position in the domestic and regional steel market. VIS has been
selected as the main material in key national construction
projects such as: Son La Hydropower, National convention
center, T2 International airport - Noi Bai airport, Thanh Tri
Bridge, Nhat Tan Bridge, Nhon urban railway - Hanoi railway
Station...and VIS has been trusted and selected by big domestic
and foreign corporations such as coteccons, Delta, obayashi,
Hyundai, Sumitomo Mitsu, Taisei, Vingroup.... VIS's market
share in the North has been maintained and increased annually:
from 6.3% in 2018 to 6.6% in 2019; 6.9% in 2020 and 7.4% in
2021. The brand "Vietnam Italy Steel" has won many prestigious
awards voted by consumers such as: High quality Vietnamese
goods, Vietnam gold Star, National Quality...

In addition to production activities, the company also pays
much attention to improve the spiritual life and qualifications
for employees such as: organizes the training programs to
improve skills and qualifications; holiday vacation; support for
housing rental costs, fuel cost, sickness ….

Moreover, as an enterprise operating in Hung Yen province,
Vietnam Italy Steel jSc always strives to contribute to province's
prosperity and development by complying with the state laws
and local regulations; actively participating in community
activities such as providing facilities for kinder gardens,
supporting the victims of agent orange poisoning...

With the group's slogan of "contributing to the
development of the economy and local community" along with
the action motto of "creating high value products both in
quality and service" Vietnam Italy Steel strives to develop along
with prosperous Vietnam.n

vietnam italY steel 

BRAND NAME AFFIRMS THE QUALITY 
Vietnam - Italy Steel joint Stock company
(VIS) was established in 2002 with Head
office located in Hung Yen province and
a representative office in Hanoi. The year
2018 marked an important turning point
when Vietnam - Italy Steel jSc became a
member of kyoei Steel group japan.
currently, the company is operating a
Steel billet factory in Hai Phong and a
Steel rolling factory in Hung Yen. 

tỉnh Hưng Yên, Thép Việt Ý luôn nỗ lực đóng góp xây
dựng tỉnh ngày càng phát triển và thịnh vượng bằng việc
chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước và các quy định
của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động cộng
đồng trên địa bàn như: xây dựng trường mầm non, chung
tay ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam...

Với tôn chỉ của Tập đoàn là “Đóng góp cho sự phát
triển của nền kinh tế và cộng đồng địa phương” cùng với
phương châm hành động “Tạo ra giá trị sản phẩm cao cả
về chất lượng và dịch vụ ” Thép Việt Ý tiếp tục nỗ lực để
song hành cùng sự phát triển của một đất nước Việt Nam
thịnh vượng.n
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Bà có thể chia sẻ đôi điều về tập đoàn và một số hoạt
động gần đây của Haplast?

Tập đoàn Haplast tiền thân là công ty Túi nhựa Hà Nội,
được thành lập năm 2007 với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển
các sản phẩm bao bì, xuất khẩu và kết nối kinh doanh với các
khách hàng nước ngoài. Năm 2016 Haplast mở nhà máy sản
xuất số 1 tại Hưng Yên với diện tích gần 15000m2, công suất
1200 tấn/tháng, đạt tiêu chuẩn jSc của Nhật Bản, fDa của
Mỹ, Brc của châu Âu và tiêu chuẩn ISo 9001:2015 với 58
máy thổi, 49 máy in, 53 máy cắt các loại cùng 30 máy phụ trợ. 

Năm 2019, chúng tôi chuyển đổi từ công ty thành tập đoàn
với quy mô lớn hơn gồm 5 công ty thành viên, hướng đến xây
dựng 3 mảng sản phẩm chủ yếu là túi sinh học tự hủy, các sản
phẩm bao bì sinh học tự hủy sử dụng 1 lần và túi nhựa. Để mở
rộng kinh doanh, tháng 12/2020, Haplast tiếp tục khánh thành
nhà máy số 2, với công suất 3000 tấn/tháng. Haplast xây dựng
hệ thông quản lý rất nghiêm ngặt và chuyên nghiệp, các công
đoạn sản xuất, sản phẩm được kiểm tra, theo dõi hàng giờ
nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng.

Nhờ vậy, năm 2021 Haplast chinh phục thêm thị trường
thứ 80 trên thế giới và tăng gấp đôi doanh thu vào thị

trường Mỹ. chúng tôi cũng đã mở trung tâm nghiên cứu
r&D về phân huỷ từ các sản phẩm nông nghiệp. Mặc dù gặp
nhiều khó khăn từ việc cước tàu tăng cao và dịch bệnh trên
toàn thế giới, song Haplast vẫn duy trì tốt hoạt động sản
xuất kinh doanh, công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho
cán bộ công nhân viên, đặc biệt doanh thu của Haplast năm
2021 tăng 50% so với năm 2020.

Xu thế sử dụng các sản phẩm đóng gói xanh, thân
thiện với môi trường đang được Haplast nắm bắt như thế
nào, thưa bà?

Sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường
đang là một xu thế văn minh ngày nay. Đó cũng chính là điều
mà Haplast tâm huyết theo đuổi. 

Với nỗ lực không ngừng trong việc tìm tòi phương
thức tốt nhất để hoạt động như một tập đoàn xanh, tháng
10/2019 công ty đã nhận được chứng chỉ sản phẩm bao bì
sinh học tự hủy ok compost Home từ công ty TuV, Bỉ
cho các sản phẩm túi và bao bì sinh học sử dụng 1 lần tự
hủy hoàn toàn trong đất, nước và co2. Bên cạnh đó,
chúng tôi cũng đang nghiên cứu về nguyên liệu tự hủy từ

tập đoàn haplast

“Đóng gói xanh, 
cho tương lai xanh”
Sử dụng các sản phẩm bao bì xanh, thân thiện với môi
trường đang trở thành xu hướng phổ biến, đánh dấu sự
thay đổi lớn trong tâm lý người tiêu dùng ngày nay.
Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu này, Tập đoàn Haplast
- một đơn vị dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực
nghiên cứu phát triển các sản phẩm bao bì xuất khẩu
của tỉnh Hưng Yên đã và đang nỗ lực phát triển nhiều
sản phẩm bao bì chất lượng cao với 2 nhà máy sản xuất
quy mô và hiện đại. Vietnam Business forum đã có
cuộc phỏng vấn bà Phạm thị Hải thanh - chủ tịch
HĐQT Tập đoàn. Nguyễn Bách - Bảo Ngọc thực hiện.
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Could you please briefly introduce
Haplast Group and some of its recent
activities?

Haplast group, formerly known as
Hanoi Plastic Packaging company, was
established in 2007 to research and develop
packaging, export it and use it to connect
with foreign customers. In 2016, Haplast
opened the first factory in Hung Yen
province on nearly 15,000 square meters,
capable of making 1,200 tons of products a
month that meet jSc standards of japan,
fDa standards of the united States, Brc
standards of Europe and ISo 9001:2015
standards, applied to 58 extruders, 49
printers, 53 cutting machines and 30
auxiliary machines.

In 2019, we transformed into a business
group with five member companies, aiming
to develop three main product segments:
compostable bags, biodegradable disposable
products, and plastic bags. To expand its
business, in December 2020, Haplast
inaugurated the second factory with a
monthly capacity of 3,000 tons. The group
applied a very strict and professional
management system to all production stages.
Its products are checked and monitored
every hour to meet customer standards.

as a result, in 2021, Haplast conquered
the 80th market in the world and doubled its
revenue in the uS market. We also opened
an r&D center for biodegradation of
agricultural products. Despite facing many
difficulties from high freight rates and global
pandemic, Haplast still maintained good
business performance, employment and
income for employees. The group’s revenue
in 2021 rose by 50% over 2020.

How does Haplast Group capture the
trend of using environmentally friendly
green packaging?

using environmentally friendly green
products is a modern trend today. That is
also what Haplast has passionately pursued.

With ongoing efforts to find the best way
to work as a green business, in october 2019,

Haplast was awarded the certificate of ok
compost Home for biodegradable disposable
packaging, completely biodegradable in soil,
water and co2, from TuV company of
Belgium. In addition, we researched
biodegradable materials from Vietnam's
agricultural products such as corn flour and
manioc to make environmentally friendly
and biodegradable packaging while still
ensuring safety and quality for users.

In addition, we constantly improved our
production lines, techniques and skills of
employees to make beautiful, useful and
highly applicable products.

How has Haplast Group specifically
endeavored to fulfill the goal of
“Becoming a leader of environmentally
friendly packaging product and service
ecosystem in Vietnam”? 

This long-term development strategy is
based on advanced technology, professional
personnel, strong systems, influential
corporate culture, appeals to domestic and
foreign resources and delivery of many
valuable, useful products for society and
people.

regarding information technology
application to executive management,
Haplast's leadership adopted SaP, PMS and
other system administration software.

In particular, the company has focused
on developing human resources and
corporate culture. at Haplast, we always
regard people as a central factor to determine
success, prosperity and sustainable
development. Hence, Haplast always pays
close attention to the life of its employees.
This is shown very clearly in its activities
such as Party committee, Trade union and
Youth union. a good environment and
good treatment is one of the factors that
make Haplast members more motivated to
bring best-quality products to customers. We
believe that Haplast's solidarity will
constantly grow and bring new
breakthroughs and new successes.

thank you very much!

haplast Group

“Green Packaging for Green Future”
using environmentally friendly green packaging is an
increasingly popular trend, marking a big change in consumer
psychology today. grasping this essential need, Haplast group -
an experienced researcher and developer of export packaging in
Hung Yen province - has made ongoing efforts to develop many
premium packaging products with two large-scale modern
factories. Vietnam Business forum has an interview with Ms.
Pham thi Hai thanh, President of the Board of Directors of
Haplast group. Nguyen Bach - Bao Ngoc reports.

các sản phẩm nông nghiệp của
Việt Nam như bột ngô, bột
sắn để làm ra các sản phẩm
bao bì tự hủy và thân thiện
với môi trường mà vẫn đảm
bảo chất lượng và an toàn cho
người sử dụng. 

Ngoài ra, chúng tôi không
ngừng cải tiến dây chuyền sản
xuất, nâng cao kỹ thuật, tay
nghề công nhân viên để tạo ra
những sản đẹp mắt, hữu ích,
có tính ứng dụng cao.

Để hoàn thành mục tiêu:
“trở thành một tập đoàn kinh
tế phát triển hàng đầu Việt
Nam theo mô hình Hệ sinh
thái cung cấp các sản phẩm
và dịch vụ bao bì thân thiện
với môi trường”, Haplast đã
và đang nỗ lực cụ thể ra sao?

chiến lược dài hơi này
được Haplast xác định phát
triển dựa trên công nghệ, con
người chuyên nghiệp, hệ thống
vững mạnh, văn hóa doanh
nghiệp (DN) lan tỏa, thu hút
các nguồn lực trong và ngoài
nước cũng như cung cấp nhiều
sản phẩm giá trị, hữu ích cho
xã hội, con người. 

Đối với riêng công tác áp
dụng công nghệ thông tin vào
quản lý điều hành, Ban lãnh đạo
Haplast đã triển khai quản trị hệ
thống thông qua phần mềm
Quản trị DN SaP, PMS ...và các
phần mềm quản trị khác. 

Đặc biệt, công tác phát triển
nguồn nhân lực, văn hóa DN
được công ty rất chú trọng đầu
tư. Tại Haplast, chúng tôi luôn
coi con người là nhân tố trung
tâm để quyết định thành công,
phồn thịnh và phát triển bền
vững, vì vậy Haplast luôn quan
tâm sát sao đến đời sống người
lao động. Điều này được thể
hiện rất rõ qua hoạt động của
chi bộ, công đoàn và Đoàn
Thanh niên công ty. Môi trường
tốt, đãi ngộ tốt là một trong
những yếu tố khiến cho các
thành viên của Haplast thêm
động lực phấn đấu góp phần
mang đến những sản phẩm chất
lượng nhất cho khách hàng.
chúng tôi tin sự đoàn kết của
Haplast sẽ không ngừng lớn
mạnh và mang đến những đột
phá mới, thành công mới.

trân trọng cảm ơn bà!



Hòa hợp cùng phát triển
Ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc khu vực miền Bắc của

công ty  TNHH cách âm cách nhiệt Phương Nam cho biết:
các chuyên gia, cán bộ của Phương Nam Panel đã nghiên
cứu, khảo sát rất kỹ ở các tỉnh thành như: Bắc Ninh, Bắc
giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên... và
thấy Hưng Yên là địa điểm hội tụ toàn diện mọi lợi thế về cả
vị trí địa lý, kết nối hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, môi
trường đầu tư, điều kiện và cơ hội kinh doanh,... đặc biệt là sự
cởi mở, thân thiện và ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh
Hưng Yên nên công ty đã đi đến quyết định lựa chọn đầu tư

xây dựng nhà máy thứ 3 của Phương Nam Panel trong khu
công nghiệp (kcN) tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh
Hưng Yên (nhà máy thứ nhất và nhà máy thứ 2 đều đặt tại
kcN Tân Phú Trung, huyện củ chi, TP.Hồ chí Minh).

Ngày 20/7/2021, dự án Nhà máy Panel Phương Nam miền
Bắc có tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng; quy mô 30.000m2, gồm
2 xưởng sản xuất (tổng diện tích gần 13.000m2); còn lại là
diện tích nhà điều hành, văn phòng, nhà ăn, đường giao
thông, không gian cảnh quan, cây xanh... Nhà máy được lắp
đặt hệ thống dây chuyền sản xuất sandwich panel tự động
liên tục theo công nghệ hiện đại của Đức, đáp ứng đầy đủ các
tiêu chuẩn của thế giới, với năng lực sản xuất lên đến
28.000m2 panel/ngày.

Ông Sơn cho biết thêm, mặc dù phải đương đầu với rất
nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch covid-19, nhưng Ban
lãnh đạo công ty vẫn nỗ lực quyết tâm triển khai xây dựng
Nhà máy Panel miền Bắc theo đúng kế hoạch đã đề ra. Do đó,
chỉ trong vòng 6 tháng, ngày 12/01/2022, Tổng giám đốc
giáp Văn Thanh đã chính thức phát lệnh đưa dây chuyền sản
xuất số 1 của Nhà máy thứ 3 sản xuất Panel tại Hưng Yên đi
vào hoạt động đúng dịp Lễ kỷ niệm “25 năm tái lập tỉnh
Hưng Yên và 30 năm thành lập công ty TNHH cách âm
cách nhiệt Phương Nam”. Đây sẽ là tín hiệu lạc quan cho sự
hội đủ điều kiện “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” của
Phương Nam Panel tiếp tục vững bước vươn tầm cao mới -
khi Hưng Yên đang chú trọng thu hút các nhà đầu tư tiềm
năng để phát triển “công nghiệp xanh” bền vững theo đúng
định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030
và tầm nhìn 2050.   

tiên phong áp dụng khoa học công nghệ, tạo
dựng những công trình xanh
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cônG tY tnhh cách âm cách nhiệt phươnG nam

Vươn tới tầm cao mới

ENTERPRISE

Sản phẩm sandwich panel “cách âm, cách
nhiệt, chống cháy” tiên phong với chất
lượng vượt trội, thân thiện môi trường, giá
trị hàng đầu trong nước đang được công
ty TNHH cách âm cách nhiệt Phương
Nam đầu tư mở rộng sản xuất tại miền Bắc
và vươn dần ra thị trường khu vực và thế
giới. Đó là những tâm huyết, nỗ lực phấn
đấu không mệt mỏi của Tổng giám đốc
giáp Văn Thanh và cán bộ công nhân viên
công ty trong suốt 30 năm qua.

đức bìNh

Ông Nguyễn Đình Sáu (thứ nhất từ trái sang), Ủy viên Ban chấp
hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam chứng kiến Tổng Giám đốc 

Giáp Văn Thanh (thứ 2 phải sang) phát lệnh vận hành dây chuyền
số 1 Nhà máy Panel số 3 - Hưng Yên tại miền Bắc

Hoạt động tại Nhà máy Panel Phương Nam số 2 
tại KCN Tân Phú Trung, TP.Hồ Chí Minh



Sau 30 năm không ngừng cải tiến,
phát triển và nâng cao chất lượng sản
phẩm, từ công ty sản xuất và thương
mại Tôn Sài gòn, đến nay đơn vị đã
được công nhận là đơn vị cung cấp vật
liệu nhẹ, cách âm, cách nhiệt, chống
cháy hàng đầu Việt Nam với tên gọi
công ty TNHH cách âm cách nhiệt
Phương Nam.

Ông Sơn nhấn mạnh, dấu mốc
năm 2019 đã đánh dấu năm phát triển
vượt bậc về công nghệ sản xuất của
Phương Nam Panel. Ứng dụng thành
tựu khoa học công nghệ cao, Phương
Nam Panel đã triển khai xây dựng
thêm nhà máy số 2 (đạt tiêu chuẩn
LEED goLD của Hiệp hội công trình
xanh Mỹ), lắp đặt thêm 2 dây chuyền sản xuất panel liên
tục công nghệ châu Âu. Hơn nữa, đầu năm 2022, Nhà máy
thứ 3 tại Hưng Yên đã khánh thành, đưa tổ hợp dây chuyền
số 1 vào hoạt động và có ngay những sản phẩm đầu tiên
theo đúng cam kết với khách hàng (là các chủ đầu tư đang
thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm tại miền Bắc
và miền Trung). Với tôn chỉ luôn giữ chữ tín và luôn nâng
cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, Phương Nam Panel
quyết tâm phát triển lên tầm cao mới, góp phần đổi mới
ngành vật liệu xây dựng Việt Nam hội nhập và phát triển.

Một trong số khách hàng lớn của Phương Nam Panel, ông
Nguyễn Quốc Định - Phó Tổng giám đốc công ty cP kỹ
thuật Tân Phát Long, tổng thầu của nhiều công trình trọng
điểm tại Việt Nam (Trung tâm công nghệ Hàng không - Học
viện đào tạo Hàng không Vietjet tại TP.Thủ Đức, TP.Hồ chí
Minh; Nhà máy Longwell Việt Nam tại kcN Dầu giây, Nhà
máy chế biến rau quả Tanifood tại huyện gò Dầu, tỉnh Tây
Ninh; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 tại tỉnh Sóc Trăng,
chuỗi nhà máy chế biến thực phẩm Masan group được xây
dựng trên cả nước; Nhà máy Boho Décor tại kcN Tân Đức,
huyện Đức Hòa, tỉnh Long an,…) đang sử dụng sản phẩm
của Phương Nam Panel cho biết: Trước yêu cầu khắt khe của
các doanh nghiệp đang đầu tư, họ đòi hỏi phải đầy đủ các tiêu
chuẩn “xanh” và các chứng chỉ cần thiết khác như bảo hiểm
fE crEDIT, LEED,... đặc biệt là tiến độ giao hàng nên chúng
tôi đã chọn Phương Nam Panel là nhà cung cấp panel ngay từ
giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế dự án.

Sandwich panel với trọng lượng nhẹ, có khả năng chống
cháy, cách nhiệt, cách âm, dễ dàng ghép nối lại được với nhau
mà không cần chất kết dính từ bên ngoài, kích thước có thể
tùy chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư. Dãy sản phẩm đa dạng
nhất thị trường với đủ chủng loại: EPS, Pu, PIr, rockwool -
Vách Panel Phương Nam sẽ thay thế hoàn hảo cho các vật
liệu xây tường truyền thống trong lĩnh vực xây dựng. cụ thể
là xây tường bao, vách ngoài, vách bao che cho nhà xưởng,
nhà kho, phòng sạch, phòng lạnh... cùng với năng lực sản
xuất lớn nhất Việt Nam, đáp ứng chất lượng, tiến độ mọi
công trình, Phương Nam Panel luôn là sự lựa chọn hàng đầu
của hàng trăm nhà thầu uy tín và sử dụng cho hàng ngàn
công trình trọng điểm; hàng vạn công trình lớn nhỏ khác trên
cả nước và đã tự tin vươn ra thị trường khu vực Đông Nam Á,
từng bước phục vụ khách hàng khó tính có yêu cầu cao tại các
thị trường lớn như: Mỹ, Nhật và châu Âu.

Từ những suy nghĩ trăn trở, tâm huyết của Tổng giám

đốc giáp Văn Thanh, đó là “Toàn cầu hãy bảo vệ môi trường,
bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sức khoẻ con người”, ông Sơn
chia sẻ thêm: Thế giới đang hứng chịu vô vàn tác động tiêu
cực của thiên nhiên như bão, lũ, hạn hán và đặc biệt là sự
nóng dần lên của trái đất. các ý tưởng sáng tạo, khoa học
công nghệ hiện đại, trình độ kỹ thuật tiên tiến được áp dụng,
vật liệu xây dựng thế hệ mới ưu việt hơn ra đời, dần thay thế
cho vật liệu truyền thống nhằm giảm thiểu tác động môi
trường, an toàn trong thi công xây dựng. Đây là xu hướng tất
yếu để thích ứng và chủ động kiểm soát môi trường sống, bảo
vệ sức khoẻ con người. Phương Nam Panel nhận thức và thấu
hiểu sâu sắc về xu hướng mới, quyết tâm nghiên cứu, quyết
định đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào
sản xuất vật liệu nhẹ, vật liệu xanh, thiết kế lắp đặt công trình
xanh. Dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục hàng loạt sản
phẩm panel có tính năng và chất lượng vượt trội, như một
giải pháp tiên phong thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí “xanh,
sạch, an toàn, kinh tế và thẩm mỹ cho công trình xây dựng”
mà đã được các bộ, ngành chức năng thẩm định, đánh giá
theo đúng quy định của Nhà nước. 

Với tinh thần đó, qua 30 năm cải tiến phát triển, không
ngừng đổi mới, Phương Nam Panel đã vươn lên trở thành “Nhà
sản xuất panel chất lượng hàng đầu của Việt Nam”. Phương
Nam Panel cam kết luôn tiên phong về công nghệ, không
ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, xứng
đáng là đối tác chiến lược, tin tưởng nhất của khách hàng.n
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Theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Sáu - Ủy viên
Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc được
cấp Giấy chứng nhận LEED GOLD của Hiệp hội Công
trình xanh Mỹ là doanh nghiệp đã đạt tiêu chuẩn quốc
tế về vấn đề xây dựng các công trình tiết kiệm năng
lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. 

Panel cách âm, cách nhiệt, chống cháy của Phương
Nam Panel có ưu điểm thi công nhanh, giúp tiết kiệm
điện năng, đặc biệt thân thiện với môi trường và có độ
an toàn nhất định cho người và tài sản khi có sự cố hỏa
hoạn xảy ra... Trung bình mỗi năm, Phương Nam
Panel đưa ra thị trường hơn 3 triệu m2 sandwich panel
và hơn 2.500 công trình lớn nhỏ trên cả nước sử dụng
sandwich panel của Công ty.

Toàn cảnh Nhà máy Panel Phương Nam số 2 



công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Hưng Yên tiền thân là công ty TNHH một
thành viên Môi trường và công trình đô thị
Hưng Yên. Với mục tiêu “Sáng - xanh - sạch -
đẹp”, tập thể cán bộ công nhân viên (cBcNV)

công ty đã quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cả
hai lĩnh vực: công ích và kinh doanh. Theo đó, công ty đều
đạt hoặc vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực trong
việc chỉnh trang đô thị, tạo nét mới trong diện mạo của thành
phố. Bên cạnh đó, Ban giám đốc, Đảng ủy công ty cũng đẩy
mạnh thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, góp phần
tăng lợi nhuận, phát triển nguồn vốn hoạt động của công ty
và bước đầu chủ trương này đã phát huy hiệu quả. Hiện công
ty có 370 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đang
thực hiện thu gom và xử lý rác trên các tuyến đường phố của 7
phường nội thành, tưới nước rửa 27 tuyến đường chính với
tổng chiều dài 26km/ngày. không chỉ vậy, nhiệm vụ trọng tâm
công ty được giao là phát triển mạng lưới cây xanh, tạo cảnh

quan môi trường sạch đẹp trên diện tích công viên, vườn hoa,
công trình công cộng mà công ty đang quản lý. Đối với hệ
thống chiếu sáng công cộng đô thị của thành phố, công ty
luôn duy trì đảm bảo vận hành tốt. các quy trình, công nghệ
hiện đại được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả các dịch vụ… Những năm qua, công ty đã tập trung
nguồn lực, khắc phục khó khăn, phát động các phong trào thi
đua trong toàn đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần công Đức - chủ tịch HĐQT, công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên cho biết: Với sự
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, TP.Hưng Yên cùng sự phối
hợp của các cấp ủy Đảng, uBND các phường, xã và đặc biệt là
sự hỗ trợ tích cực của người dân thông qua các phong trào tự
quản, sạch nhà, sạch ngõ…, công ty đã thực hiện tốt công tác
bảo đảm môi trường, góp phần xây dựng thành phố khang
trang, ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Từng bước nâng cao
đời sống cBcNV, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; khuyến
khích sáng tạo trong toàn công ty để nâng cao chất lượng dịch
vụ, cải tiến máy móc thiết bị cũng đem lại những hiệu quả tốt
giúp công ty hoạt động hiệu quả và ổn định.

Năm 2022, công ty thông qua nhiều hình thức đã tập
trung phát động tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức
trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh sạch từ
nhà ra phố, bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.
công tác vệ sinh được thực hiện cụ thể ở từng tuyến đường,
khu dân cư, khu vực chợ, trên địa bàn nội thị và vùng ven, kết
hợp với chính quyền địa phương, phường, xã thông báo thời
gian thu gom theo từng khu vực, đảm bảo tỷ lệ rác được thu
gom, xử lý đạt từ 95% - 100%. Ngoài ra, công ty cũng sẽ tăng
cường chăm dưỡng các loại cây xanh, hoa cảnh hiện có, trồng
bổ sung cây kiểng trang trí để tạo bộ mặt mỹ quan cho thành
phố. riêng đối với công tác chiếu sáng công cộng, thực hiện
tốt chủ trương tiết kiệm điện của chính phủ, công ty chủ
động đóng mở đèn chiếu sáng linh động theo thời tiết. 

Bằng quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng toàn thể
cBcNV để nâng chất lượng dịch vụ công ngày càng tốt hơn,
công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
luôn tăng trưởng vững chắc, đạt và vượt các chỉ tiêu doanh
thu, lợi nhuận đề ra; quy mô hoạt động, địa bàn phục vụ ngày
càng được mở rộng. cùng với doanh thu ngày càng tăng,
công ty cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích
hợp pháp của người lao động, đời sống của cBcNV ngày càng
nâng cao. 100% cBcNV được tham gia đóng BHXH, BHYT,
BHTN..., đảm bảo quyền lợi cho người lao động yên tâm gắn
bó với đơn vị. Song song đó công ty luôn thực hiện tốt nghĩa
vụ nộp ngân sách nhà nước.

Để thành phố Hưng Yên xứng tầm là đô thị văn minh,
hiện đại và đáng sống, bên cạnh sự nỗ lực không mệt mỏi của
cBcNV công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Hưng Yên là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị,
các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay hưởng ứng của
người dân thành phố.n

cônG tY cổ phần môi trườnG và cônG trình đô thị hưnG Yên

Vì một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh

Với việc đưa ra nhiều sáng kiến, đổi mới
kỹ thuật công nghệ và đầu tư trang thiết bị
hiện đại, công ty cổ phần Môi trường và
công trình đô thị Hưng Yên đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây
dựng thành phố Hưng Yên sáng - xanh -
sạch - đẹp, hướng tới đạt đô thị loại II. 

NguyễN DũNg
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Vươn lên chiếm lĩnh thị trường
Ngày 11/01/1997, chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên được

thành lập, tách ra từ chi nhánh Xăng dầu Hải Hưng thuộc
công ty Xăng dầu B12 (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nay
là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex). chi nhánh có
chức năng, nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xăng dầu, các sản
phẩm hóa dầu, khí gas và phụ kiện gas trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên; đáp ứng nhu cầu về xăng dầu đảm bảo cho phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu của nhân dân
trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyến ống vận
chuyển xăng dầu của công ty Xăng dầu B12 qua địa bàn quản
lý, gồm 2 huyện Ân Thi và khoái châu, vượt sông Hồng qua 3
xã thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình nay thuộc
Thành phố Hà Nội. Thời điểm đó, cơ sở vật chất lẫn trang
thiết bị và con người của chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên đều
thiếu và yếu. Toàn bộ cán bộ, công nhân viên (cBcNV) của
chi nhánh chỉ có 69 người, với 7 cửa hàng xăng dầu kinh
doanh trên toàn địa bàn tỉnh. Trong đó, tại thị xã (nay là
thành phố) Hưng Yên lúc bấy giờ chỉ có duy nhất 01 cửa hàng

xăng dầu; văn phòng của chi
nhánh phải thuê lại một phần
khách sạn Phố Hiến để hoạt
động, trong lúc chờ uBND tỉnh
bố trí vị trí đất để xây dựng.

Với sự quan tâm đầu tư, chỉ
đạo sát sao của Tổng công ty
Xăng dầu Việt Nam và công ty
Xăng dầu B12, cùng tinh thần
đoàn kết, quyết tâm vượt qua
gian khó, tập thể cBcNV chi
nhánh Xăng dầu Hưng Yên đã
vươn lên chiếm lĩnh thị trường,
khẳng định vai trò nòng cốt của
doanh nghiệp nhà nước trong
kinh doanh xăng dầu, đảm bảo
an ninh năng lượng và làm tốt
công tác an sinh xã hội, từ thiện
tại địa phương.

Luôn có trách nhiệm với
xã hội

Trải qua 25 năm hoạt động,
đến nay chi nhánh đã được tỉnh bố trí đất xây dựng văn
phòng làm việc khang trang tại số 689, đường Nguyễn Văn
Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên; đồng thời
phát triển mạng lưới kinh doanh lên 31 cửa hàng xăng dầu ở
tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ
cBcNV của chi nhánh có 167 người với trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững
vàng. chi nhánh đã tổ chức thực hiện sản lượng xăng dầu tăng
lên đáng ghi nhận (gấp 7 lần so với thời gian mới thành lập).
Năm 2021, trước bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến
phức tạp, nhu cầu xăng dầu giảm mạnh nhưng sản lượng chi

chi nhánh xănG dầu hưnG Yên - B12 

Song hành cùng sự phát triển của tỉnh

có mặt tại Hưng Yên ngay từ những
ngày đầu tái lập tỉnh (năm 1997), chi
nhánh Xăng dầu Hưng Yên đã vượt qua
bao gian khó, vươn lên cùng sự phát
triển của địa phương.

đức bìNh

Thay mặt tập thể CBCNV Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên, Giám đốc Trần Tấn Đại 
trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hưng Yên

Giám đốc Trần Tấn Đại tới động viên, tuyên dương và trao
thưởng cho CBCNV các cửa hàng xăng dầu đạt thành tích cao

F



nhánh vẫn đạt 107.588m3 xăng dầu/năm; trong đó tỷ lệ bán lẻ
xăng dầu ở các cửa hàng đạt 50%; nộp ngân sách nhà nước
363,5 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo của Sở công Thương tỉnh Hưng
Yên, tính đến nay, trên toàn địa bàn tỉnh có 190 cửa hàng
kinh doanh xăng dầu. Tuy số lượng cửa hàng chỉ chiếm
trên 16,3% so với tổng số cửa hàng của các đơn vị kinh
doanh xăng dầu khác, nhưng sản lượng của chi nhánh
Xăng dầu Hưng Yên chiếm tới gần 60% thị phần tiêu thụ
xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

giám đốc Trần Tấn Đại nhấn mạnh: Do đảm trách sứ
mệnh vai trò trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước,
chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên không chỉ chú trọng kinh
doanh mà còn đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho tỉnh. chi nhánh có
các cửa hàng nằm ở tất cả các vị trí quan trọng trên trục giao
thông chính, các khu công nghiệp và đô thị trọng điểm của
tỉnh Hưng Yên nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho
người dân và doanh nghiệp ở bất kỳ tình huống nào. Đây
chính là sự khẳng định vai trò trách nhiệm của chi nhánh với
sự phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian tới, theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sẽ có nhiều
tuyến đường giao thông và các khu, cụm công nghiệp được
Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư phát triển để đưa Hưng
Yên trở thành một đô thị xanh, văn minh, có nền công nghiệp
hiện đại. Vì vậy, với vai trò tiên phong và đảm bảo an ninh
năng lượng trên địa bàn, chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên rất
mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh Hưng Yên
trong việc bố trí đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu hiện
đại tại các vị trí giao thông, khu công nghiệp và đô thị mới. 

25 năm đồng hành và phát triển cùng tỉnh nhà, chi nhánh
Xăng dầu Hưng Yên vẫn luôn duy trì tốt sứ mệnh, trách
nhiệm của mình, luôn đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ
phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, chi
nhánh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa
phương theo đúng tôn chỉ mục đích xuyên suốt trong quá
trình hoạt động:“Tự hào là một doanh nghiệp luôn có trách
nhiệm với xã hội, luôn tôn trọng hài hòa lợi ích của các bên
liên quan, bảo vệ môi trường và đóng góp lớn cho ngân sách
nhà nước. Luôn tiên phong trong chuyển đổi và kinh doanh
các sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện với môi trường”.n

Lễ ký kết quy chế phối hợp  giữa Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên
với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên
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cônG tY cp maY và dịch vụ
hưnG lonG

Lan tỏa mạnh mẽ
thương hiệu
Từ khi thành lập năm 1996 cho đến
khi thực hiện cổ phần hóa vào năm
2001, công ty cP May và Dịch vụ
Hưng Long chỉ có vài trăm lao động.
Nhưng đến nay, số lao động đã tăng
lên gần 4.000 người và có thêm một
nhà máy mới (Hưng Long I) đã đi vào
hoạt động... Từ đó, công ty tiếp tục
khẳng định uy tín, lan tỏa mạnh mẽ
thương hiệu “Hưng Long” tại thị
trường trong nước và quốc tế.

hà ThàNh 

Vững vàng trong đại dịch
Ông Ngô Minh Hoan - giám đốc điều hành công

ty cP May và Dịch vụ Hưng Long (Hưng Long) cho
biết: Trước diễn biến của đại dịch covid-19 từ năm
2019 đến nay, ngành may trên cả nước đều gặp khó
khăn do giá đơn hàng giảm, nhưng nhờ tạo được uy
tín, thương hiệu nên Hưng Long đã duy trì kết quả
sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo đời sống của
cán bộ, công nhân viên (cBcNV). công ty đã ký kết
được nhiều đơn hàng xuất khẩu vào các thị trường
Mỹ, Nhật, Eu, canada, Hàn Quốc,...; gia tăng giá trị
sản xuất đến hết Quý II/2022.

cụ thể, năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch
covid-19, nhưng doanh thu của Hưng Long vẫn tăng
trên 9% (so với năm 2019)... Năm 2021, Hưng Long đã
bứt phá với doanh thu tăng trưởng tới 29,3% (so với
năm 2020), lợi nhuận tăng 12%, thu nhập người lao
động tăng 4,5% (đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng) và
nộp ngân sách nhà nước 47 tỷ đồng (luôn đứng đầu
trong các doanh nghiệp ngành may của tỉnh Hưng
Yên). Hơn nữa, Hưng Long luôn chú trọng đến việc
khuyến khích người lao động khi có thành tích (sáng
kiến, vượt năng suất,...) và đối với thưởng Tết. cụ thể
Tết Nhâm Dần - 2022, người lao động của Hưng Long
nhận tiền thưởng thấp nhất trên 30 triệu đồng và
người cao nhất là trên 100 triệu đồng. 

công ty còn thường xuyên quan tâm đến công tác
an sinh xã hội, từ thiện tại địa phương, tỉnh Hưng Yên,

F
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Trung ương bằng tiền mặt, hiện vật... với giá trị từ hàng trăm
triệu đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. công ty đã phụng dưỡng
suốt đời cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng; bảo trợ cho gần 30
học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn của 2 địa phương
(Yên Mỹ và Mỹ Hào); tặng quà cho các hộ gia đình chính
sách, hộ nghèo và các cụ cao tuổi... riêng trong bối cảnh dịch
covid-19, Hưng Long đã chung tay ủng hộ vào Quỹ vaccine,
Quỹ covid-19 của tỉnh Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện
khoái châu với tổng số tiền gần 500 triệu đồng và nhiều hiện
vật khác phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

“Ngôi nhà chung” đầm ấm của người lao động
công ty thường xuyên duy trì 5 tuyến xe đưa đón cBcNV

đi và về trong ngày ở nhiều xã thuộc các huyện khoái châu,
Ân Thi, Yên Mỹ và Văn Lâm, Hải Dương. Tất cả người lao
động vào làm việc trong vòng 1 tháng sẽ được ký hợp đồng
không xác định thời hạn, được tham gia đầy đủ các chế độ
như: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác của
công ty khi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật… Hàng năm, công ty

còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ,
thể thao, thăm quan,… tạo sự gần gũi
giữa lãnh đạo với người lao động, người
lao động với người lao động, giúp họ
hiểu nhau hơn và tạo sự hứng khởi,
hăng say hơn trong sản xuất, coi “May
Hưng Long” là “ngôi nhà chung” đầm
ấm, thân thiết nhất. 

Là một lao động từng gắn bó ngay từ
những ngày đầu thành lập May Hưng
Long, bà Lê Thị Minh Hải (SN 1971),
Tổ trưởng Tổ sản xuất 24 xúc động cho
biết: “Hiện không những tôi mà cả vợ
chồng cậu con trai lớn cũng làm việc ở
đây. chính sự quan tâm chu đáo của
Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo, công

đoàn công ty, đời sống vật chất lẫn tinh thần và các chế độ
của người lao động luôn được bảo đảm. Ngay trong bối cảnh
covid-19 đã và đang diễn ra nhưng công việc và thu nhập vẫn
được duy trì, ổn định… Do đó, tôi cũng như các cháu rất tin
tưởng, yên tâm làm việc ở Hưng Long”. 

Thời gian qua diễn ra sự dịch chuyển lao động trong
bối cảnh dịch covid-19, bên cạnh đó là việc gia tăng các
công ty nước ngoài cùng lĩnh vực may mặc kéo theo sự
cạnh tranh gay gắt về nguồn lực lao động. Tuy nhiên, năm
2020, khi May Hưng Long quyết định đầu tư mở rộng sản
xuất, cần tới 1.200 lao động ở các vị trí cho nhà máy Hưng
Long I thì nhờ có chính sách đãi ngộ tốt, công tác tuyển
dụng đều thuận lợi. Thậm chí, lực lượng lao động tuyển
dụng vừa đảm bảo về cả chất lượng, số lượng vượt hơn so
với kế hoạch của công ty đề ra.

Bằng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và
phát huy nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, May Hưng Long
xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” trong ngành may của
tỉnh Hưng Yên.n

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Tiến Sĩ (đứng giữa) tại
buổi lễ trao thưởng cho các CBCNV của Hưng Long có thành tích xuất sắc trong sản xuất

Tổ sản xuất 24 do bà Lê Thị Minh Hải làm Tổ trưởng
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N ăm 2010, sau thời gian dài kinh doanh trên
địa bàn thị xã Mỹ Hào, doanh nhân Phạm
Thị Nhật đã cùng cộng sự của mình thành
lập doanh nghiệp. Đây cũng là dấu mốc mở
đầu cho hành trình xây dựng và phát triển

của công ty cP tập đoàn đô thị Phúc Thành hôm nay. Hơn
12 năm thành lập và phát triển, với Ban lãnh đạo bén nhạy
cùng tập thể cán bộ công nhân viên nhiệt huyết, giàu năng
lực, Phúc Thành liên tục đón đầu và tận dụng hiệu quả mọi
cơ hội có được, tự tin khẳng định vị thế thương hiệu tại Mỹ
Hào nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. 

Với năng lực, kinh nghiệm và uy tín, công ty đã làm
chủ đầu tư và liên kết, hợp tác với các công ty khác thực
hiện hàng chục dự án có vốn đầu tư và quy mô lớn trên địa
bàn thị xã Mỹ Hào như: Dự án “khu nhà ở Phúc Thành” tại
phường Nhân Hòa; Dự án “Tòa nhà hỗn hợp cao tầng và
khu nhà ở để bán” tại phường Bần Yên Nhân; Dự án “Đầu
tư xây dựng khu nhà ở; Bến xe khách Mỹ Hào và nhà máy
nước sạch Bình Minh Hưng Yên” tại phường Nhân Hòa;
Dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại
Lạc Hồng Phúc tại phường Nhân Hòa; Dự án “khu nông,
lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu du lịch sinh
thái Hưng Yên” tại xã Hòa Phong…

Thông qua việc đầu tư thực hiện các dự án, công ty đã
góp phần tích cực vào hoàn thiện tiêu chí đưa huyện Mỹ
Hào trở thành thị xã năm 2019 và tỉnh Hưng Yên ngày càng
phát triển. 

Bà Phạm Thị Nhật, Tổng giám đốc công ty cP tập
đoàn đô thị Phúc Thành cho biết, xác định con người là yếu
tố cốt lõi, công ty luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân
lực. Hiện Phúc Thành có đội ngũ công nhân giỏi và kỹ sư
với trình độ chuyên môn cao, thực sự tâm huyết với nghề.
Tất cả các nhân viên công ty đều nỗ lực học tập, tìm tòi
sáng tạo để có thể mang lại cho khách hàng những công
trình chất lượng cao và kiến trúc có phong cách độc đáo.
không dừng lại ở đó, công ty tạo điều kiện cho các cán bộ,
nhân viên học hỏi thêm kiến thức, nâng cao tay nghề, trình
độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng cũng như phát triển công ty ngày càng bền
vững hơn.

không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất kinh doanh,
công ty còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong
trong các hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội, các phong
trào thi đua do địa phương phát động như: công tác đền ơn
đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng
bào lũ lụt với phương châm “lá lành đùm lá rách”… Đặc
biệt trong đợt dịch covid-19, cán bộ và đoàn viên trong
công ty đã chung tay cùng chính quyền ủng hộ thiết bị y tế
cho tuyến đầu chống dịch và người dân đang ở trong vùng
bị cách ly, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

ghi nhận những kết quả đạt được, công ty cP tập đoàn
đô thị Phúc Thành và cá nhân doanh nhân Phạm Thị Nhật
nhiều lần được các cấp, ngành, địa phương biểu dương,
khen thưởng.

Thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu thị
trường, từ đó có những bước đi phù hợp. Đặc biệt, hướng
tới sự phát triển bền vững, công ty sẽ mở rộng đầu tư vào
các khu du lịch, siêu thị và nuôi trồng, chế biến nông sản.
Với tinh thần đoàn kết cao, Phúc Thành sẽ không ngừng
phát triển hơn nữa, trở thành công ty được nhiều đối tác
lớn tin tưởng và lựa chọn.n

cônG tY cp tập đoàn đô thị phúc thành 

Lợi ích doanh nghiệp luôn 
song hành với trách nhiệm xã hội

Suốt hơn một thập kỷ tạo dựng thương
hiệu, công ty cP tập đoàn đô thị Phúc
Thành luôn tâm niệm và xác định, hình
ảnh hay giá trị của doanh nghiệp không
chỉ dừng lại ở việc tạo dựng ra các sản
phẩm chất lượng tốt mà còn phải gắn
liền với những hoạt động đem lại lợi
ích cho cộng đồng.

Bà Phạm Thị Nhật, 
Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn đô thị Phúc Thành
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Khẳng định vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính
có mặt tại Hưng Yên từ năm 2006, sau 16 năm xây dựng và

phát triển, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên (VcB Hưng
Yên) đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định thương hiệu, là địa
chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đa dạng
như các sản phẩm cho vay, tiết kiệm, ngân hàng điện tử, dịch vụ
chuyển tiền, nhận tiền kiều hối,…

Tính đến hết năm 2021, mạng lưới hoạt động của chi nhánh
VcB Hưng Yên gồm 06 điểm giao dịch tại các huyện như: Mỹ Hào,
Văn giang, Văn Lâm, Yên Mỹ…; 39 máy aTM. Hiện tại VcB
Hưng Yên là ngân hàng đứng số 1 về sở hữu nhiều máy aTM nhất
toàn tỉnh Hưng Yên. Đơn vị cũng thực hiện lắp đặt thành công 217
điểm đơn vị chấp nhận thẻ tại các điểm giao dịch, thanh toán. Thời
gian tới, VcB Hưng Yên sẽ tiếp tục thành lập các phòng giao dịch

để mở rộng mức độ bao phủ tại các huyện trên địa bàn tỉnh, phục
vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, VcB Hưng Yên là
một trong những ngân hàng hàng đầu trong ứng dụng công nghệ
thông tin và tiên phong thực hiện chuyển đổi số. chi nhánh từng
bước tiến đến ngân hàng số một cách bài bản, cung cấp đa dạng sản
phẩm dịch vụ số cho khách hàng. chi nhánh đã cho ra mắt app
chuyển tiền Digibank, thường xuyên nâng cấp, trải nghiệm được
đông đảo khách hàng đón nhận. Bên cạnh đó là các dịch vụ ngân
hàng số VcB digibiz cho đối tượng khách hàng SME, sản phẩm
VcB cash-up cho đối tượng khách hàng bán buôn, VcB money,… 

không chỉ vậy, thực hiện chủ trương thanh toán không dùng
tiền mặt, VcB Hưng Yên đã sớm triển khai các dịch vụ ngân hàng
điện tử với nhiều tính năng hiện đại. các dịch vụ thanh toán số của
Vietcombank bao gồm VcB-iBanking, VcB-SMS Banking, VcB-
Mobile Banking và VcBPaY.. . các sản phẩm này tích hợp nhiều
tính năng thanh toán, giảm tải giao dịch tiền mặt tại quầy, hướng
đến thay đổi thói quen mua sắm truyền thống của người dân.
Trong năm 2021, VcB Hưng Yên phát hành được 3.550 thẻ tín
dụng, 10.982 thẻ ghi nợ quốc tế, doanh số sử dụng thẻ đạt 206 tỷ
đồng, doanh số thanh toán đạt 432 tỷ đồng. Số lượng thanh toán
không dùng tiền mặt tại chi nhánh là 26.689.000 giao dịch.

không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, VcB Hưng Yên
cũng là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong năm 2021 chi nhánh đã sử dụng 4.609 triệu đồng để thực
hiện các hoạt động xã hội như mua vaccine phòng chống covid
19, tặng quà tết người nghèo dịp Tết nguyên đán 2022, chương
trình “chắp cánh ước mơ", tặng trang phục phẫu thuật và phòng
dịch cho nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và TP.Hà
Nội; trao tặng quỹ khuyến học thị xã Mỹ Hào,…

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác thi đua khen
thưởng cũng luôn được chi nhánh thực hiện kịp thời nhằm tạo

vietcomBank hưnG Yên 

Tiên phong chuyển đổi số, 
đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Bằng việc cung cấp các sản phẩm dịch
vụ đa dạng, an toàn, tiện ích và công
nghệ hiện đại, Vietcombank chi nhánh
Hưng Yên đã nhanh chóng tạo được
niềm tin của khách hàng và đang không
ngừng vươn lên khẳng định vai trò, vị
thế là đơn vị hàng đầu, góp phần quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.

Duy aNh

F
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L à nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công
nghệ thông tin (cNTT) hàng đầu, với sứ
mệnh dẫn dắt chương trình chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, VNPT Hưng
Yên đã tập trung nguồn lực rất lớn cùng các

cấp chính quyền thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại
tỉnh. Đến nay đã đáp ứng đầy đủ 4 trụ cột của chuyển
đổi số quốc gia đó là hạ tầng số, chính quyền số, kinh
tế số và xã hội số. 

Để thực hiện mục tiêu và sứ mệnh cao cả đó, những
năm gần đây hạ tầng viễn thông và cNTT tại tỉnh
Hưng Yên liên tục được đầu tư, nâng cấp theo sự phát
triển chung của hạ tầng viễn thông quốc gia, sẵn sàng
đồng hành cùng chính quyền địa phương chinh phục
những thử thách trong quá trình xây dựng kinh tế số,
xã hội số. VNPT Hưng Yên tập trung nguồn lực nghiên
cứu phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ, cNTT
và các nền tảng số hiện đại, thông minh, linh hoạt
trong việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
Mở rộng vùng phủ sóng 4g/5g đảm bảo chất lượng
đáp ứng nhu cầu khách hàng; gia tăng các dịch vụ
số/cNTT mới cho khách hàng. Triển khai và đảm bảo
hạ tầng mạng viễn thông tối ưu, an toàn, thông minh
làm nền tảng phát triển internet phục vụ nền kinh tế
số; tạo hệ sinh thái cho phát triển dịch vụ và công
nghệ; phát triển hạ tầng số để sẵn sàng đáp ứng sự
bùng nổ thông tin, xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn
thông tin. 

Nhu cầu số hóa hiện nay của các ngành, các tổ
chức, cơ quan và doanh nghiệp là rất lớn. Việc hiện đại
hóa hạ tầng viễn thông sẽ giúp tỉnh Hưng Yên sớm tiếp
cận nền kinh tế số, tranh thủ thời cơ để phát triển
nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu xây dựng Hưng

động lực cho toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực thi đua hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021, chi nhánh đã khen thưởng cho
các tập thể, cá nhân có thành tích tốt đóng góp vào hoạt động
kinh doanh 2021 của chi nhánh. 

Nỗ lực tiếp sức cho nền kinh tế địa phương
Xác định rõ phương châm đồng hành cùng sự phát triển

kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua VcB Hưng Yên đã nỗ
lực thực hiện các giải pháp thu hút nguồn vốn làm cơ sở đầu tư
tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án sản xuất kinh
doanh của các thành phần kinh tế. Đặc biệt, để góp phần tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chi
nhánh đã triển khai các giải pháp theo hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước, Ngân hàng TMcP Ngoại thương Việt Nam phù
hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, chi nhánh tích cực đưa ra các giải pháp giảm lãi
suất cho vay, cơ cấu nợ, giảm phí để hỗ trợ khách hàng; đồng
thời, kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường trích lập dự
phòng rủi ro tín dụng, tiết giảm chi phí hoạt động… Năm 2021,
tổng số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch là 6.284,04
tỷ đồng, trong đó dư nợ khách hàng cá nhân chiếm 1.287,28 tỷ
đồng, dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm 4.996,76 tỷ đồng.
Đơn vị đã thực hiện hạ lãi suất dư nợ cho tổng cộng 7.256,79 tỷ
đồng, trên tổng số 2.034 khách hàng. Tổng số tiền lãi đã được
miễn giảm là 12,14 tỷ đồng. chất lượng tín dụng được
Vietcombank Hưng Yên kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở
mức dưới 0,1%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 0,01%.

Để phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ nguồn vốn
cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, VcB Hưng Yên sẽ tận dụng tối đa
nguồn lực hiện có, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm mà trụ sở
chính giao phó, định hướng. 

Đối với người dân, Vietcombank Hưng Yên sẽ tập trung
nguồn vốn phát triển kinh doanh cho các làng nghề, lĩnh vực
thương mại phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu, sản xuất nông
nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao….

Đối với doanh nghiệp, sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành,
lĩnh vực như: Phát triển hạ tầng công nghiệp, cơ khí chế tạo,
công nghiệp phụ trợ có hàm lượng chất xám cao, thu hút nhiều
lao động và nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó là
những ngành dịch vụ như y tế, giáo dục, nước sạch,… để góp
phần nâng cao đời sống người dân.

Ông Trần Mạnh Hùng, giám đốc chi nhánh VcB Hưng
Yên cho biết, với phương châm hành động “chuyển đổi - Hiệu
quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm -
Quyết liệt - Sáng tạo”, thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục chủ
động phối hợp với người dân và doanh nghiệp nhằm nắm bắt
quá trình hoạt động kinh doanh và có hướng hỗ trợ thích hợp.
Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, giữ
vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, tích cực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.n

Năm 2021, số lượng khách hàng sử
dụng dịch vụ Digibank của VCB

Hưng Yên tăng 34.324 khách hàng. Khách
hàng được miễn phí toàn bộ phí giao dịch
chuyển tiền, phí duy trì dịch vụ.

vnpt hưnG Yên 

Thúc đẩy 
chuyển đổi số 
toàn diện
Đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên
trong chuyển đổi số, VNPT Hưng
Yên đã có nhiều thay đổi vượt bậc về
hạ tầng viễn thông để đáp ứng tối đa
nhu cầu của chính quyền, doanh
nghiệp và người dân.

F
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Yên văn minh, hiện đại. Với quyết tâm tạo sự đột phá
trong hạ tầng số đảm bảo cung cấp hạ tầng số đồng bộ,
hiện đại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số
của tỉnh, hệ thống trung tâm điều hành thông minh
(Ioc) Hưng Yên khai trương vào năm 2021 đóng vai trò
như một "bộ não số" cho tỉnh Hưng Yên. có thể khẳng
định, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên đã mở ra giai đoạn
phát triển toàn diện và là tiền đề cho Hưng Yên xây dựng
tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2020- 2025. 

Trên nền tảng đó, triển khai hạ tầng định danh xác
thực, hạ tầng an toàn, an ninh thông tin, triển khai mạng
truyền số liệu chuyên dùng từ cấp tỉnh đến các sở, ngành,
chính quyền từ cấp huyện xuống cấp xã để thực hiện các
nghiệp vụ thường xuyên qua các nền tảng, hệ thống
cNTT phục vụ chính quyền điện tử (Hệ thống Dịch vụ
công – Một cửa điện tử (VNPT Igate), Hệ thống Quản lý
văn bản và điều hành (VNPT eoffice), Hệ thống thông
tin báo cáo định kỳ tỉnh Hưng Yên (VNPT LrIS)…). 

Với các sản phẩm của mình, VNPT Hưng Yên tự hào
là nhà cung cấp các dịch vụ, giải pháp cNTT, góp phần
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số chính quyền cho tỉnh
Hưng Yên. Hệ thống Dịch vụ công và Một cửa điện tử
được triển khai rộng khắp tỉnh Hưng Yên từ năm 2016
đến nay: 43% thủ tục hành chính (TTHc) đã được công
bố dịch vụ công mức 3,4 trên tổng 1650 TTHc trên cổng
dịch công quốc gia; về công tác xử lý TTHc năm 2021:
tiếp nhận 270.461 hồ sơ, xử lý đúng và trước hạn đạt
99,4%.

Về hệ thống Quản lý văn bản điện tử điều hành,
VNPT Hưng Yên đã triển khai thành công VNPT eoffice
cho 100% các đơn vị khối chính quyền, hành chính sự
nghiệp, tích hợp chữ ký số chuyên dùng đúng quy định.
các văn bản điện tử được gửi, nhận trên môi trường
Internet/Wan/Lan đã đưa Hưng Yên là một trong số các
tỉnh đầu tiên kết nối và tham gia đầy đủ vào trục liên
thông văn bản quốc gia. 

VNPT Hưng Yên đang phối
hợp chặt chẽ với các sở, ngành đưa
hệ thống Tổng đài 1022 hoạt động
chính thức từ năm 2022, tạo ra
nền tảng tương tác giúp nâng cao
tính tương tác giữa người dân và
chính quyền. Bên cạnh đó, tham
gia tích cực triển khai các nền tảng
chuyển đổi số dịch vụ y tế, giáo
dục. Hệ thống Quản lý khám chữa
bệnh và thanh toán bảo hiểm Y tế
(VNPT – HIS) hoạt động thông
suốt, chiếm gần 80% thị phần toàn
tỉnh, hệ thống quản lý xét nghiệm,
quản lý hình ảnh cho 100% các cơ
sở y tế; 100% trạm y tế xã,
phường, thị trấn áp dụng phân hệ
Quản lý bệnh truyền nhiễm do
VNPT cung cấp. Hệ sinh thái
Vnedu phục vụ công tác dạy và
học, nâng cao tương tác giữa nhà
trường và gia đình, chiếm gần 60%
thị phần giáo dục tại địa bàn tỉnh
Hưng Yên.

Về giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, Hệ sinh
thái số oneSME của VNPT đã tiếp cận hàng chục ngàn
khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào các giải pháp
Quản trị doanh nghiệp, Hóa đơn điện tử, chữ ký số,
Quản lý bán hàng, Quản lý nhà hàng … cung cấp các
phần mềm, giải pháp cNTT giúp cho doanh nghiệp tối
ưu năng suất lao động và cải tiến sản xuất. cung cấp Ví
điện tử và các công cụ hỗ trợ chấp nhận thanh toán và
thanh toán trực tuyến tới các doanh nghiệp, điểm bán lẻ
trên địa bàn, thương hiệu VNPT PaY được phổ biến rộng
rãi. các giải pháp VNPT Hưng Yên đã và đang triển khai
đều được ứng dụng công nghệ tiên tiến: Trí tuệ nhân tạo
(aI), Blockchain, sinh trắc học. 

khẳng định quyết tâm của VNPT Hưng Yên trong
việc đồng hành cùng uBND tỉnh thực hiện chương trình
chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, ông Trần
Quốc Hưng, giám đốc VNPT Hưng Yên cho biết: “Năm
2022 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn,
thách thức mới, sự cạnh tranh trên thị trường viễn thông,
cNTT sẽ gay gắt, quyết liệt hơn. Song với đội ngũ lao
động chuyên nghiệp, tài năng đang sở hữu, sự đồng lòng,
quyết tâm cao từ tập thể lãnh đạo đến người lao động,
VNPT Hưng Yên sẽ bám sát chủ trương, định hướng của
lãnh đạo Tập đoàn, đột phá trong mọi lĩnh vực với
phương châm “Tư duy đúng - Hành động nhanh - khai
phá cơ hội tăng trưởng số”, khẳng định vai trò chủ đạo
trong thúc đẩy chuyển đổi số mọi ngành, mọi lĩnh vực
trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ
tiêu nhiệm vụ Tập đoàn giao”.

Với bề dày kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia IT
hàng đầu triển khai các dự án lớn về lĩnh vực cNTT,
chuyển đổi số, có thể nói VNPT Hưng Yên đã và đang
khẳng định vị thế của một doanh nghiệp trụ cột dẫn dắt
và góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng
chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Hưng Yên.n



HaNVET cũng là doanh nghiệp khoa học công
nghệ được Sở khoa học và công nghệ tỉnh
Hưng Yên cấp giấy chứng nhận lần đầu năm
2015 và có nhiều đóng góp tích cực cho địa
phương, nhất là về lĩnh vực nghiên cứu khoa

học, ứng dụng thành công sản xuất vắc xin, sinh phẩm. 

tự hào truyền thống
Tiến sĩ ngành chăn nuôi Nguyễn Đức Lưu - nguyên Phó

Tổng giám đốc, cố vấn HaNVET cho biết, tiền thân là một xí
nghiệp quốc doanh nhỏ được thành lập năm 1988, (tách ra từ
Xí nghiệp Bao bì và vật tư thú y); đến năm 1999 thực hiện cổ
phần hóa và thành lập công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
(HaNVET) có trụ sở chính tại 88 Trường chinh - Đống Đa -
Hà Nội. Vào thời điểm đó, công ty phải cơ cấu lại, xây dựng
mới hoàn toàn (tài chính, nhân lực, thị trường, cơ sở vật chất,
nhà xưởng,...) và định hướng tập trung chính vào nghiên cứu,

phát triển sản xuất dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm thú y, phục
vụ cho ngành chăn nuôi nhằm ngăn chặn sự gia tăng dịch bệnh
đối với gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 

Trước yêu cầu phát triển, mở rộng sản xuất và đòi hỏi sự
chuẩn hóa cao hơn trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y nên
lãnh đạo công ty đã họp bàn để tìm kiếm địa điểm mới. Vào
năm 2003 cũng là thời điểm tỉnh Hưng Yên đang trải thảm đỏ
thu hút đầu tư vào kcN Phố Nối a, xét thấy nơi đây hội đủ các
điều kiện “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”, lãnh đạo công ty
đã quyết định đặt nhà máy sản xuất vắc xin thú y tại kcN Phố
Nối a, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Nhà máy sản xuất của HaNVET với hệ thống cơ sở hạ tầng
nhà xưởng, thiết bị hiện đại tiên tiến được xây dựng đồng bộ
“Nghiên cứu - Sản xuất - kiểm nghiệm”, đáp ứng được những
tiêu chuẩn khắt khe về thực hành tốt sản xuất thuốc (gMP –
good Manufacturing Practises) và đảm bảo môi trường bền
vững trên tổng diện tích 40.000m2, gồm: Trung tâm nghiên
cứu phát triển Dược phẩm; trung tâm nghiên cứu phát triển
vắc xin-sinh phẩm; nhà máy sản xuất Dược phẩm với 07 dây
chuyền đã được chứng nhận gMP-WHo; nhà máy sản xuất
vắc xin với 06 dây chuyền được chứng nhận gMP-WHo; hệ
thống tổng kho đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc
(gSP- good Storage Practice); trạm xử lý nước sinh hoạt, nước
thải; cây xanh,... theo đúng quy chuẩn quốc tế. Nhà máy khánh
thành đưa vào vận hành năm 2006.

Khoa học công nghệ là động lực cho sự phát triển
bền vững 

Thạc sĩ Trần Văn khánh - Phó Tổng giám đốc kiêm giám
đốc Nhà máy sản xuất vắc xin thú y cho biết: HaNVET đã xây
dựng được một nền tảng vững chắc về thương hiệu, nhân lực và
cơ sở vật chất, nền tảng này luôn được bồi đắp từ thế hệ đi trước
đến thế hệ hiện tại và định hướng cho tương lai. 

Để thích ứng với xu thế toàn cầu hóa, công nghệ 4.0, công ty
xác định phương châm: “Hiện đại - Văn minh - Tương ái”. Hiện
đại là luôn đổi mới trong hoạt động quản lý, cập nhật những công
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Doanh nghiệp hàng đầu về 
sản xuất vắc xin - sinh phẩm ngành thú y

ENTERPRISE

Ngay từ khi xây dựng và đưa nhà máy vào
hoạt động tại kcN Phố Nối a, thị xã Mỹ
Hào, tỉnh Hưng Yên vào năm 2006, công
ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
(HaNVET) đã được các bộ, ngành của
Trung ương, tỉnh Hưng Yên đánh giá cao.

hà ThàNh 

Công ty hiện có trên 600 cán bộ nhân viên, 13 dây
chuyền sản xuất, doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận 65 tỷ
đồng, nộp ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng và thu nhập bình
quân 16 triệu đồng/người/tháng. HANVET đã xây dựng và
áp dụng các hệ thống quản lý để nâng cao tiêu chuẩn và
chất lượng sản phẩm: ISO 9001:2015, ISO 14644, ISO
140001, ISO 17025. Mạng lưới phát triển kinh doanh của
HANVET phủ khắp cả nước, với hệ thống các chi nhánh và
văn phòng đại diện tại ba miền Bắc - Trung - Nam cùng
hơn 1.000 đại lý. Đồng thời, HANVET đã xuất khẩu sản
phẩm tới hơn 30 nước trên thế giới.



nghệ tiên tiến, những thiết bị hiện đại để đi đầu
trong ngành, trong lĩnh vực sản xuất vắc xin, sinh
phẩm thú y tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Văn minh - Tương ái là để xây dựng văn hóa doanh
nghiệp và kế thừa truyền thống tốt đẹp của
HaNVET hướng đến tương lai. Song song đó,
công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi
dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

các lãnh đạo của HaNVET đều coi khoa học là
động lực cho sự phát triển bền vững của công ty.
Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, HaNVET
đã triển khai ngay từ những ngày đầu thành lập.
Bên cạnh việc chủ động nghiên cứu các đề tài nội
bộ để chủ động về khoa học kỹ thuật (kHkT), công
nghệ lõi và phát triển sản phẩm đặc dụng, phục vụ
đắc lực cho người nông dân và ngành chăn nuôi,
HaNVET còn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa
học cấp tỉnh, cấp bộ và các dự án của Nhà nước.
Đơn cử như: Đề tài nghiên cứu “Sản xuất sản phẩm
kháng thể qua lòng đỏ” với sản phẩm HaNVET -
kTg phòng, trị 2 bệnh gumboro và Newcastle cho
gà. Sản phẩm đã đạt giải Nhất VIfoTEcH 2007 và
giải Nhì trong triển lãm thành tựu kHkT quốc tế
tại Hàn Quốc 2007; đề tài nghiên cứu “Vắc xin Tai
xanh nhược độc” đầu tiên tại Việt Nam (2015) để
trị bệnh tai xanh cho lợn (thay thế sản phẩm nhập
ngoại); dự án “Đổi mới công nghệ sản xuất vắc xin
vi rút thú y đạt tiêu chuẩn gMP-WHo bằng công
nghệ tế bào (Micro carrier) và phôi trứng” (2017-
2020);... Và hiện công ty đang phối hợp cùng Sở
kH&cN Hưng Yên thực hiện đề tài “Nghiên cứu
quy trình sản xuất vắc xin phòng bệnh tiêu chảy
cấp do vi rút PED gây ra ở lợn” (2021-2023). 

Theo đó, HaNVET đã đưa ra thị trường hơn
250 sản phẩm khác nhau gồm: Thuốc kháng sinh
công nghệ cao (Han-clamox, Hamcoli forte, Han-
flor La, Hamolin La, Hamogen, Han-ceft,...);
Thuốc điều tiết sinh sản (Han-Prost, gona-Estrol,
gonadorelin,...); Thuốc trị kí sinh trùng; Thuốc sát
trùng, hóa chất diệt côn trùng (Hankons, Han-
iodine, Hanlusep Bgf,…); chế phẩm sinh học - vắc
xin; thuốc bổ trợ sức, trợ lực và các thuốc khác.

Bên cạnh những hoạt động sản xuất kinh
doanh, HaNVET thường xuyên tham gia các
hoạt động xã hội. Hàng năm, công ty dành ra từ
4-6% trên tổng lợi nhuận để chia sẻ với các địa
phương, đóng góp vào công tác an sinh xã hội,
từ thiện và tích cực chung tay cùng cả nước đẩy
lùi đại dịch covid-19. 

Để HaNVET có được thành quả đáng tự hào
như hôm nay, theo TSkH.chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Vũ, đó là nhờ sự
quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành và địa
phương nơi hoạt động; sự chung tay, góp sức và
hỗ trợ của các nhà khoa học, đặc biệt là sự
“chung lưng, đấu cật” trong suốt 34 năm qua của
đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đã đưa
HaNVET phát triển, lớn mạnh trở thành doanh
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản
xuất dược phẩm - vắc xin - sinh phẩm trong
ngành thú y tại Việt Nam.n
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D ịch bệnh covid-
19 trên thế giới
và trong nước
vẫn còn diễn
biến phức tạp;

giá vật tư, nguyên liệu trên thị
trường tăng… Đứng trước tình
hình đó, DNTN Thương mại
và Vận tải chính Thành đã
kiện toàn lại tổ chức, chủ động
xây dựng kế hoạch sản xuất
kinh doanh phù hợp với tình
hình hiện tại. 

Hiện chính Thành là nhà
phân phối độc quyền cho các
liên doanh số 1 của Đài Loan như WufENg, máy bơm nước NTP, máy
nén khí SWaN - sản phẩm đã nhận được sự đánh giá cao của nhiều
khách hàng đã và đang sử dụng. Đồng thời, chính Thành cũng là nhà
nhập khẩu trực tiếp máy móc công nghệ từ các nước tiên tiến để góp
phần công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước. chính Thành quan tâm đến
chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng, mang đến cho khách hàng sản
phẩm nhanh nhất với chi phí tốt nhất.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động kinh doanh, công ty còn luôn xác
định phòng, chống dịch covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
hàng đầu nhằm đảm bảo kinh doanh ổn định. chính Thành luôn chấp
hành nghiêm các quy định về công tác phòng dịch của Nhà nước và địa
phương. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% cán bộ công nhân viên của
chính Thành đều được tiêm phòng vaccine mũi 2 và 3.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - giám đốc DNTN Thương mại và Vận tải
chính Thành cho biết: “Dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của công ty. Nhằm
đảm bảo hoạt động, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thích
ứng với thị trường trong tình hình mới, đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa
học công nghệ, tiến hành chuyển đổi số, thay đổi quy trình, công nghệ và
quản trị; đổi mới phương thức kinh doanh, tận dụng nền tảng của mạng xã
hội, khẳng định chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá, từ đó giúp doanh
nghiệp chăm sóc, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng tốt hơn, tiết kiệm
nhiều chi phí trong quá trình sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh. Trong
thời gian tới, công ty sẽ tiếp nỗ lực, đổi mới phương thức sản xuất kinh
doanh, thực hiện chuyển đổi số hơn nữa, từ đó biến thách thức thành đón
bắt các cơ hội của thị trường, trụ vững và phục hồi, phát triển”.n

dntn thươnG mại và vận tải 
chính thành

Đảm bảo hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh
Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
covid-19, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân
viên Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thương mại
và Vận tải chính Thành luôn đoàn kết, quyết tâm
cao vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
sản xuất, kinh doanh.



Nâng cao chất lượng dịch vụ
Với phương châm: Lấy khách hàng làm kim chỉ nam hoạt

động, BIDV Hưng Yên luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ,
mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích. Bên cạnh các sản phẩm
về tiền gửi và tiền vay chi nhánh cũng cung cấp nhiều sản phẩm
dịch vụ, giúp cho người dân thuận tiện trong các giao dịch, đưa
dịch vụ ngân hàng đến gần các tổ chức, dân cư hơn nữa. Nhờ vậy,
nền khách hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt là khách hàng cá
nhân. Năm 2021 đạt 56.431 khách hàng, tăng 18%; chênh lệch
thu chi đạt 127,1 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch được giao,
tăng 11,4% (13 tỷ đồng) so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế
đạt 72,47 tỷ đồng. Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ đạt 95,1 tỷ
đồng, thu nhập ròng từ bán buôn đạt 79,1 tỷ đồng. 

chi nhánh cũng không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ
ngân hàng hiện đại, tiên tiến, phục vụ các mục đích thanh toán
không dùng tiền mặt trên địa bàn như dịch vụ Internet banking,
Mobile Banking, aTM, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, séc, ủy nhiệm
chi, thanh toán online, PoS… Doanh số thanh toán không dùng
tiền mặt/tổng doanh số thanh toán tại chi nhánh chiếm 90-92%.

Ngoài ra, ngay từ năm 2020, BIDV đã đi đầu trong triển khai
mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng số theo đúng định hướng, chỉ đạo
của chính phủ, NHNN Việt Nam. Năm 2021, tại chi nhánh, kết
quả phát triển số lượng khách hàng mới có đăng ký sử dụng sản
phẩm Smartbanking có phát sinh giao dịch đạt 10.372 khách
hàng, hoàn thành 173% kế hoạch Trung ương giao.

Đồng hành cùng người dân và cộng đồng 
doanh nghiệp

Hơn một thập kỷ đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà,
(được thành lập từ năm 2011), BIDV Hưng Yên đã trở thành
người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp
(DN) và người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho
nhiều DN, hộ gia đình có đủ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh,
nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu,
góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. 

Trong năm 2021, chi nhánh đã triển khai tích cực các gói hỗ
trợ tín dụng nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn cho các khách

hàng TckT, tư nhân cá thể, kích thích tăng trưởng tín dụng, góp
phần hoàn thành các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô theo đúng chỉ
đạo, điều hành của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và BIDV.
Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là 2.520 tỷ đồng,
tăng 243 tỷ đồng (10,7%) so năm 2020; dư nợ cho vay DN vừa và
nhỏ là 1045 tỷ đồng, giảm 354 tỷ đồng so với năm 2020 và dư nợ
cho vay xuất khẩu 166 tỷ đồng. Đối với các khu công nghiệp, cụm
công nghiệp nhỏ, chi nhánh luôn bám sát, gia tăng các sản phẩm
dịch vụ, chú trọng phát triển dịch vụ tài trợ thương mại, hỗ trợ các
DN có hoạt động xuất nhập khẩu. Thu tài trợ thương mại của chi
nhánh năm 2021 chiếm 17,8%/tổng thu dịch vụ ròng.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ
trợ nguồn vốn cho người dân và DN phát triển, đóng góp vào
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, bà Nguyễn Thị
Mai Hương - giám đốc BIDV Hưng Yên cho biết chi nhánh
sẽ thực hiện các giải pháp sau:

“Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Ngân hàng
TMcP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao; Xây dựng BIDV
Hưng Yên từng bước lớn mạnh, trở thành ngân hàng thương
mại quốc doanh mạnh trên địa bàn với hệ thống mạng lưới rộng
khắp; củng cố thêm uy tín và vị thế của BIDV trên địa bàn.

Thứ hai, tiếp tục tìm các giải pháp để giữ vững và tăng
trưởng nguồn vốn từ các thành phần khách hàng. Đẩy mạnh
tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn và chất
lượng, đồng thời chú trọng cho vay ngắn hạn, cho vay các
lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ.

Thứ ba, tập trung công tác phát triển dịch vụ, khai thác
các nhóm dịch vụ có khả năng thu phí cao như bảo lãnh
trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. Đẩy
mạnh dịch vụ ngân hàng số.

Thứ tư, phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán lẻ
chủ yếu bao gồm các loại hình cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất
kinh doanh, phục vụ đời sống, các loại hình huy động vốn, chuyển
tiền nhanh, kiều hối, thanh toán trong nước và ngoài nước, kinh
doanh ngoại tệ, dịch vụ thẻ, thu chi hộ, trả lương vào tài khoản…

Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn sản phẩm dịch
vụ của mỗi bộ phận nghiệp vụ, đặc biệt là các bộ phận trực
tiếp giao dịch khách hàng.”n

Bidv hưnG Yên 

Đồng hành cùng sự phát triển
kinh tế địa phương
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ENTERPRISE

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc BIDV Hưng Yên 

không ngừng nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng
hoạt động, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
chi nhánh Hưng Yên (BIDV Hưng Yên) đã khẳng định
vị thế trên thị trường, đóng góp thiết thực vào sự phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngô SaN
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tiên phong trong công nghệ 
Đặc thù của ngành công nghiệp hỗ trợ là phải sản xuất

với số lượng lớn. giá thành, chất lượng và thời gian giao
hàng luôn là những đòi hỏi khắt khe của các tập đoàn lớn,
đặc biệt khi Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng quốc
tế. chính vì thế, đổi mới công nghệ là hết sức quan trọng,
cấp thiết đối với doanh nghiệp. Để doanh nghiệp nâng
cao hiệu suất lao động, năng lực cạnh tranh và tạo ra các
giá trị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu
rộng, làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 có sức lan tỏa
mạnh mẽ cùng sự cạnh tranh ngày một gay gắt... thì thực
hiện đổi mới công nghệ là đòi hỏi tất yếu.

chặng đường 20 năm phát triển sản xuất, thương hiệu
aVc đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trên thị trường. Để
có được thành công như vậy, điều khiến người ta nhớ đến
aVc từ những ngày đầu thành lập chính là sự đột phá
trong đầu tư đổi mới công nghệ. aVc đã tạo ra một hệ
sinh thái bao gồm sản xuất, lắp đặt, bảo hành, dịch vụ sau
bán hàng, sửa chữa nâng cấp thiết bị. Với trụ sở tại Hà
Nội và 2 nhà máy ở Hưng Yên và Long an, aVc đảm bảo
đáp ứng mọi nhu cầu về thiết bị nâng hạ cho khách hàng
trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

aVc đang sở hữu dây chuyền đồng bộ, hiện đại từ sản
xuất, lắp ráp đến kiểm tra chất lượng được thiết kế riêng

cho việc sản xuất cầu trục với các công nghệ hiện đại của
thế giới như hệ thống máy hàn của ESaB (Thụy Điển),
Lincoln (uSa) và gần đây là D-arc được phát minh năm
2019 của hãng Daihen Nhật Bản, máy đo cân bằng của
hãng Laser reference Inc. (uSa), quét laser công nghiệp
của hãng LaP Laser (cHLB Đức), hệ thống kiểm tra mối
hàn hiện đại của các hãng krauktramer gE (Đan Mạch),
ferrous Probe ES-X (uSa).

Đầu tư công nghệ là yếu tố quan trọng làm nên thành
công của mỗi doanh nghiệp bởi những sản phẩm tiên
tiến, chất lượng cao luôn là xu thế của thị trường. aVc đã
đưa yếu tố này thành mục tiêu phát triển của mình. Việc
mạnh dạn đầu tư quy mô lớn và không ngừng ứng dụng
công nghệ hiện đại vào dây chuyền sản xuất nhằm tạo ra
những sản phẩm khác biệt có giá trị cao đã thúc đẩy hoạt
động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng bền vững
của công ty. Điều này cũng cho thấy một tư duy vận
hành mang tính chiến lược của những người lãnh đạo.

Sau 20 năm phát triển cùng với sự biến động của nền kinh
tế, aVc được đánh giá là một trong những công ty hàng đầu
chuyên cung cấp, thiết kế và chế tạo thiết bị nâng hạ bao gồm
các loại cầu trục, cổng trục, cầu trục quay, mono-ray chất
lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, aVc là đại diện
độc quyền của hãng aBuS kransysteme gmbH, cHLB Đức

cônG tY cổ phần cầu trục và thiết Bị avc

công nghệ và con người - hành trang ra biển lớn

công ty cổ phần cầu trục và Thiết bị aVc được thành lập vào năm 2002, đến nay đã
trở thành doanh nghiệp có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp cầu trục tại Việt
Nam. Hành trình 20 năm đã đi qua với nhiều thành tựu rực rỡ chính là nhờ hiệu quả
trong quản trị, linh hoạt trong điều hành, nhạy bén với thị trường, đó là những nỗ lực
không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của mọi thành viên trong công ty; là những
trái tim đầy nhiệt huyết, tinh thần không ngại khó ngại khổ, luôn sáng tạo trong mọi
hoàn cảnh và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu đã đề ra. 

bảo Ngọc
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công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chi
nhánh Hưng Yên được thành lập và chính thức đi
vào hoạt động từ năm 2009 theo yêu cầu mở rộng
và chủ trương di dời nhà máy khỏi thành phố. Đến
nay, sau 13 năm phát triển, chi nhánh đã không

ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong việc khẳng định
truyền thống thương hiệu “Đông Xuân” hơn 60 năm nói chung
và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã
đầu tư các loại máy móc và trang thiết bị hiện đại như: Hệ
thống xử lý hoàn tất vải của châu Âu, máy nhuộm thổi khí,
máy định hình vải dệt kim dạng ống, dạng mở khổ, máy sấy
không sức căng, máy giặt, sấy sản phẩm, in thêu cùng với dây
chuyền thiết bị may chuyên dùng của Nhật Bản… Dệt kim
Đông Xuân là doanh nghiệp duy nhất có công nghệ xử lý vải
dệt kim 100% cotton chất lượng cao, có khả năng khử mùi,

tại Việt Nam. Ngoài ra, aVc còn là đại diện phân
phối thiết bị của các hãng cầu trục khác như
MITSuBISHI của Nhật Bản; Sungdo, kg. LgM của
Hàn Quốc; đường điện coNDucTIX của Úc; đường
điện ITS/kYEc, Saga remote controller của Đài
Loan.

Phát triển bền vững dựa trên nền tảng
“Con người”

Đứng trước tốc độ biến chuyển liên tục của
nền kinh tế thời đại mới, củng cố nền móng
nhân lực chính, đào tạo phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao là yếu tố vô cùng quan
trọng, là chìa khóa giúp doanh nghiệp nhanh
chóng ứng biến và nâng cao năng lực cạnh
tranh trên thị trường, góp phần vào sự phát
triển bền vững của một doanh nghiệp. Xác
định con người là giá trị cốt lõi trong công
cuộc đổi mới công nghệ, bởi vậy aVc thể hiện
rõ ràng định hướng phát triển doanh nghiệp
dựa trên nền tảng “con người” thông qua triết
lý: “Phát triển con người toàn diện, bền vững”.
Hiểu rõ tầm quan trọng của đào tạo nguồn
nhân lực từ rất sớm, aVc liên tục đào tạo và
chuẩn hóa tập thể cán bộ công nhân viên một
cách toàn diện. Ngoài việc được đào tạo trong
nước, cán bộ quản lý và kỹ thuật chủ chốt
thường xuyên được tham quan, học hỏi với các
đối tác trong ngành ở Đức, australia, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan…

Năng lực của con người vững thì năng lực
của doanh nghiệp mới bền. Trên chặng đường
phát triển, aVc cũng không ngừng tạo ra các
giá trị tinh thần, giá trị vật chất đích thực và
đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao
mức sống cho các thành viên của mình… các
mục tiêu đó được cụ thể hóa thông qua nội
dung chi tiết về quy định, quy chế và chính
sách định hướng nhân sự của aVc hàng năm,
nhằm xây dựng aVc thành mái nhà thứ 2 của
mỗi thành viên. Lấy người lao động làm gốc rễ
và luôn đứng về quyền lợi của người lao động;
đồng thời ghi nhận và tri ân sự đóng góp của
các thành viên trong quá trình phát triển công
ty, “Vì sự nghiệp phát triển chung của aVc”,
các thành viên aVc luôn được hưởng các chế
độ và chính sách đảm bảo quyền lợi người lao
động cũng như các chế độ phúc lợi của 
công ty.

Ông Hoàng Tư khoa, chủ tịch kiêm Tổng
giám đốc công ty aVc chia sẻ: “Trên hành
trình sắp tới, nhất quán với tầm nhìn và sứ
mệnh đã đặt ra ngay từ những ngày đầu thành
lập, aVc sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt, đón
đầu xu thế phát triển, kiến tạo và ngày càng
hoàn thiện theo hướng phát triển bền vững với
những sản phẩm cốt lõi và đặc biệt là tập trung
chiến lược phát triển công nghệ kết hợp con
người, đó tiếp tục là nền tảng cho sự trường
tồn và phát triển aVc trong tương lai...”.n

cônG tY tnhh mtv dệt kim
đônG xuân chi nhánh
hưnG Yên

Vững vàng vượt khó 
Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp
ứng phó linh hoạt với dịch covid-19,
công ty TNHH MTV Dệt kim Đông
Xuân Hưng Yên đã vững vàng vượt
qua khó khăn, khôi phục và đẩy mạnh
sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời
sống cho người lao động. 
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diệt khuẩn, hút ẩm. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong việc phát
triển những sản phẩm từ các loại sợi tổng hợp biến tính nội
địa theo mùa, mát về mùa hè, giữ nhiệt về mùa đông theo
công nghệ của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của Dệt kim Đông Xuân với
màu sắc, kiểu dáng phong phú, chất lượng cao đã đáp ứng đa
dạng nhu cầu sử dụng. Bên cạnh hơn 80% sản lượng sản phẩm
xuất khẩu, chủ yếu ở thị trường Nhật Bản, Mỹ, Eu… thì
những năm gần đây sản phẩm của công ty đã chiếm lĩnh thị
trường trong nước. Hiện nay, các sản phẩm Dệt kim Đông
Xuân đã được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị lớn với hơn
100 điểm bán hàng trên toàn quốc.   

Năm 2021, với những tác động từ đại dịch covid-19, dệt
may là một trong những ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề
nhất. cũng như các đơn vị khác trong ngành, công ty TNHH
MTV Dệt kim Đông Xuân chi nhánh Hưng Yên đối mặt với
rất nhiều khó khăn. Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất bị
gián đoạn, chi phí logistic tăng cao. Bên cạnh đó là khó khăn
do thiếu lao động, chi phí cho việc phòng chống dịch: xét
nghiệm, bố trí ăn ở “3 tại chỗ”… Đặc biệt có những giai đoạn
các đơn hàng bị hủy, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể ban lãnh
đạo và nhân viên, công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân
chi nhánh Hưng Yên vẫn phát triển và ổn định sản xuất, hoàn
thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất.

Theo đó, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, công ty đã
xây dựng các kịch bản kinh doanh và cập nhật sát với diễn
biến dịch. Với đặc thù là doanh nghiệp đông nhân công,
công ty đã lập kế hoạch chi tiết đến từng tổ nhóm, xây dựng
kịch bản cho mọi tình huống, đề cao ý thức chủ động và
trách nhiệm của người lao động trong công việc. Đảm bảo
phòng chống dịch, công ty kiểm soát chặt chẽ chất lượng
đầu vào hàng ngày: Đo thân nhiệt, nghiêm túc thực hiện
5k… 100% cán bộ, công nhân viên của công ty đều đã được
tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Bên cạnh đó, để sản xuất không bị gián đoạn trong thời
gian dịch bệnh, công ty đã bố trí ăn ở “3 tại chỗ”, “một cung
đường hai điểm đến”… cho các cán bộ, nhân viên. Nhờ vậy,
dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhà máy của Dệt kim
Đông Xuân Hưng Yên vẫn hoạt động ổn định, chuỗi sản
xuất được duy trì liên tục.

Ông Vũ Đức Thọ, giám đốc công ty TNHH MTV Dệt
kim Đông Xuân chi nhánh Hưng Yên cho biết, mục tiêu từ
nay đến năm 2025, đơn vị sẽ trở thành điểm đến có khả năng
cung ứng trọn gói nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp
trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó vươn lên bậc cao hơn
trong chuỗi giá trị về thiết kế và thương hiệu. Dệt kim Đông
Xuân sẽ là trung tâm sản xuất vải dệt kim cung ứng cho các
nhà máy theo chỉ định của khách hàng. Đây cũng là chiến lược
phát triển của Tập đoàn Dệt may Việt Nam nói chung.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh, giám đốc Vũ
Đức Thọ khẳng định, Hưng Yên là địa phương có môi
trường kinh doanh thuận lợi với hệ thống giao thông huyết
mạch, cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực đảm bảo, cơ
chế ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, chính
quyền địa phương luôn lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó
khăn cho các doanh nghiệp. Ngay từ khi quyết định đầu tư
tại tỉnh, Dệt kim Đông Xuân luôn nhận được sự quan tâm
của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện của các ban ngành chức
năng. Đây cũng chính là lý do khiến đơn vị quyết định gắn

bó lâu dài và mở rộng đầu tư tại Hưng Yên.
Tuy nhiên, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

(PcI) và đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh cần tiếp tục phát
triển hạ tầng giao thông kcN, ccN đảm bảo đồng bộ giao
thông, điện, cấp thoát nước, dịch vụ viễn thông… Tỉnh nên
ưu tiên các dự án lớn, công nghệ tiên tiến, có tính chất liên
ngành, sản xuất khép kín thân thiện với môi trường tạo ra
sản phẩm có giá trị cao…

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, thời gian tới,
công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chi nhánh Hưng
Yên sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu đã đề ra. cùng với đó, tiếp tục đầu tư mở
rộng sản xuất, tuyển dụng đào tạo thêm và chăm lo đầy đủ
đời sống cho người lao động. Từ đó góp phần tích cực giải
quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương.n
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Với phương châm "Khẳng định uy tín,
giữ trọn niềm tin", Dệt kim Đông
Xuân đang nỗ lực khẳng định sức
mạnh của thương hiệu. Hình ảnh
chim én sải cánh bay trên địa cầu đã
trở thành thương hiệu vững chắc trong
lòng người tiêu dùng, một biểu tượng
và là niềm tự hào của dệt may Việt
Nam trên trường quốc tế.



Đầu tư công nghệ - Phát triển con người
Đầu tư công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm chất lượng

cao, coi nguồn nhân lực là chìa khóa để thành công, lấy sự hài
lòng của khách hàng làm thước đo của sự phát triển, Hồng
Phúc đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong
ngành kính xây dựng Việt Nam, vươn tầm ra khu vực. Đó là
khẳng định của ông Ngô Quốc Huân, giám đốc công ty cổ
phần Đầu tư sản xuất và Thương mại Hồng Phúc. 

Nhà máy kính Hồng Phúc có diện tích 40.000m2 được trang
bị đầy đủ các thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại. Với gần
15 năm kinh nghiệm, Hồng Phúc được biết đến là biểu tượng
chất lượng, dịch vụ, sự tin cậy trong lĩnh vực gia công sản xuất
kính an toàn tại Việt Nam. 

Tại Hồng Phúc, sự sáng tạo là không giới hạn. Hồng Phúc
luôn coi việc tạo ra sản phẩm mới chính là động lực để phát
triển và phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn. Ngoài việc là
đơn vị cung cấp các sản phẩm kính xây dựng và trang trí nội
thất, Hồng Phúc còn được biết đến là nhà sản xuất kính chống
cháy cách nhiệt EI đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. 

Đứng trước tốc độ biến chuyển liên tục của nền kinh tế thời
đại mới, củng cố nền móng nhân lực chính là chìa khóa giúp
doanh nghiệp nhanh chóng ứng biến và nâng cao năng lực cạnh
tranh trên thị trường. chất lượng nhân lực cũng phản ánh rõ
nét sức khoẻ và cam kết của doanh nghiệp trong định hướng
phát triển bền vững, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn. “Đề cao
giá trị nguồn nhân lực, mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều
được tạo điều kiện để vươn lên và hoàn thiện bản thân - Năng
lực đổi mới sáng tạo liên tục và ý chí vươn lên chinh phục mọi

thử thách”, là giá trị cốt lõi mà Hồng Phúc luôn hướng đến
trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Hồng Phúc thường
xuyên quan tâm phát triển nguồn nhân lực và xác định đây là
yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của công ty. 

Với hơn 200 cán bộ, công nhân viên bao gồm nhiều chuyên
gia, kỹ sư giỏi và công nhân lành nghề, đội ngũ nhân sự Hồng
Phúc được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu. Tại Hồng
Phúc, một trong những chiến lược quan trọng nhất về con
người, đó là công tác đào tạo. công ty thường xuyên tổ chức các
chương trình đào tạo đa dạng trong và ngoài doanh nghiệp, các
khóa học, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao tay nghề
cho công nhân viên.

HongPhucglass – thương hiệu uy tín luôn khẳng định được
giá trị và sự khác biệt đi đầu trên thị trường trong ngành kính
xây dựng Việt Nam. Hồng Phúc được người tiêu dùng bình
chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao và tự hào đón nhận cúp

cônG tY cổ phần đầu tư sản xuất và thươnG mại hồnG phúc

Khẳng định thương hiệu bằng    

Ông Ngô Quốc Huân, Giám đốc Công ty cổ phần 
Đầu tư sản xuất và Thương mại Hồng Phúc

Những năm trở lại đây, xu hướng sử dụng
kính an toàn trong xây dựng và kiến trúc
càng trở nên phổ biến. không chỉ tăng
tính thẩm mỹ cho không gian, kính còn
tạo ra bước chuyển biến lớn trong các
công trình hiện đại. Nắm bắt nhu cầu của
thị trường với các sản phẩm kính xây
dựng chất lượng cao, vào ngày 08/08/2008,
công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và
Thương mại Hồng Phúc  đã được thành
lập. Từ đó đến nay, công ty luôn coi trọng
chất lượng sản phẩm và coi đây là yếu tố
hàng đầu tạo nên giá trị của thương hiệu. 

NguyễN DũNg
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vàng thương hiệu Việt,
cúp vàng thương hiệu
Ngành xây dựng, bằng
khen của Hiệp hội kính và
Thủy tinh Việt Nam… 

Từ sự “chuyên nghiệp
- chất lượng - Hiệu quả”,
Hồng Phúc đã và đang
đóng góp sức mình vào
công cuộc làm thay đổi
diện mạo của đất nước, để
môi trường sống và làm
việc xanh hơn, đẹp hơn,
văn minh hơn và Việt Nam
ngày càng hội nhập quốc tế
mạnh mẽ hơn.

Hoạt động vì cộng đồng
Nhắc đến giá trị của một thương hiệu, người ta không

đơn thuần nghĩ đến các đột phá kinh doanh. giá trị ấy còn
được thể hiện thông qua các hoạt động vì cộng đồng đang
được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện bền bỉ,
như một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh vì
một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Song hành cùng các mục tiêu kinh doanh, trong thời
gian qua, Hồng Phúc đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội,
hướng đến cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực và nhân
văn. "các hoạt động này không chỉ giúp cải thiện cuộc sống
con người và môi trường xã hội, mà còn đóng góp vào mục
tiêu chiến lược trong việc trở thành doanh nghiệp phát triển
bền vững", ông Ngô Quốc Huân nói.

Hồng Phúc luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
thông qua việc khuyến khích, phát động các cán bộ, đoàn
viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động theo chương
trình của công đoàn công ty. Đồng hành nhiều chương

trình thiện nguyện như: Hành trình về miền Trung thương
yêu; thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III- Hà
Nội; ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục và y tế
công lập, tri ân các anh hùng Liệt sĩ và gia đình có công với
đất nước… đã góp phần đáng kể vào việc cải thiện đời sống,
phát triển kinh tế - xã hội. 

Với phương châm “Sản phẩm nói lên thương hiệu” và
định hướng “Liên tục cải tiến”, Hồng Phúc đang trên hành
trình khẳng định bản lĩnh thương hiệu, trở nên mạnh mẽ
và bền bỉ hơn, tiếp tục kiên định với mục tiêu mang tới
những giải pháp tốt nhất, Hồng Phúc đã luôn nỗ lực cả về
nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin
với khách hàng.

cùng sứ mệnh “Tiên phong mang đến những sản
phẩm công nghệ mới, thân thiện với môi trường, tiết kiệm
năng lượng”, Hồng Phúc góp phần nâng tầm chất lượng
cuộc sống cho hàng triệu khách hàng và hiện đại hóa kiến
trúc đô thị. Đồng thời, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích
chung của xã hội, chung tay cùng cộng đồng thúc đẩy sự
phát triển phồn vinh của đất nước.n

bằng       chất lượng sản phẩm
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Xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực 
Hưng Yên vốn nổi tiếng với câu ca "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì

Phố Hiến", là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển
du lịch. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.800 di tích lịch sử, văn hóa,
trong đó có 3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 172 di tích cấp quốc gia,
250 di tích cấp tỉnh và 5 bảo vật quốc gia; cùng với các làng nghề
truyền thống nổi tiếng và hơn 400 lễ hội truyền thống mang đậm
nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hưng Yên còn
là quê hương của nhiều đặc sản hấp dẫn như: Nhãn lồng, bún
thang, gà Đông Tảo, bánh răng bừa, chè hạt sen long nhãn... Đây
đều là những nguồn tài nguyên có giá trị cho phát triển du lịch. 

Dựa trên những tiềm năng và lợi thế về tài nguyên du lịch, tỉnh
đã chú trọng đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch theo hướng
đặc thù. Đó là du lịch văn hóa tâm linh gắn với tour du lịch sông
Hồng và các tuyến đường bộ; du lịch lễ hội dân gian truyền thống;
du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng và du lịch làng nghề. 

Ông Đào Mạnh Huân, Phó giám đốc điều hành Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hưng Yên cho biết, lượng du
khách đến Hưng Yên tăng đều qua các năm với tốc độ tăng trưởng
bình quân từ 10% -15%/năm. Năm 2019, tổng lượt khách đến
Hưng Yên ước khoảng 01 triệu lượt (tăng trên 11% so với cùng kỳ
năm 2018). Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 220 tỷ đồng.
Năm 2020 và năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch covid-

19 nhưng ngành du lịch Hưng Yên vẫn phát triển và đạt
được những kết quả nhất định. Qua đó ngày càng khẳng
định vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển
du lịch vùng, du lịch cả nước nói chung và với sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.

Điểm đến hấp dẫn, an toàn
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hưng Yên đến

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định phát huy cao
nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khai thác, sử dụng có hiệu
quả mọi nguồn lực; tập trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột
phá về kết cấu hạ tầng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
phục vụ du lịch để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hòa nhập
với xu thế phát triển chung toàn khu vực và cả nước. 

Trong trạng thái bình thường mới, các hoạt động du
lịch bắt đầu được mở cửa và hoạt động trở lại, ngành Du
lịch Hưng Yên xác định, du lịch an toàn trở thành tiêu
chí đầu tiên. Điều này không chỉ mang đến sự an tâm,
hài lòng cho du khách mà còn hướng đến mục tiêu xây
dựng điểm đến Hưng Yên an toàn, thân thiện.

Thời gian tới, Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp
tục đẩy mạnh triển khai đăng ký và tự đánh giá an toàn

covid-19 dành cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và
cơ sở lưu trú; sản phẩm dịch vụ và du lịch; thực hiện công tác
xúc tiến và quảng bá về một Hưng Yên an toàn, thân thiện; sẵn
sàng chào đón khách quốc tế. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kích cầu phục hồi thị trường du lịch
nội địa để khởi động hoạt động du lịch và tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần thực hiện
“mục tiêu kép”, vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội,
đưa ngành du lịch tỉnh từng bước phục hồi và phát triển. 

Với thông điệp “Hưng Yên điểm đến an toàn, thân thiện,
mến khách”, ngành đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng
bá, huy động sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp du lịch
để tạo ra các dịch vụ du lịch liên hoàn với các chương trình độc
đáo, đặc sắc để thu hút du khách đến tham quan du lịch. Tiếp tục
hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc
đẩy cơ hội trao đổi nguồn khách nội địa.

Ngành cũng sẽ đẩy mạnh liên kết với các địa phương có
nguồn khách lớn và thường xuyên như: TP.Hồ chí Minh, Hà
Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,… nhằm tận dụng tối đa quy mô
thị trường, điều kiện hạ tầng và những sản phẩm du lịch đặc
trưng, khác biệt của mỗi vùng miền để thu hút du khách.n
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Đánh thức tiềm năng du lịch Hưng Yên

TOURISM

Là tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch,
Hưng Yên đang đẩy mạnh phát triển
các sản phẩm du lịch chủ lực. Bên
cạnh đó, xây dựng Hưng Yên là điểm
đến an toàn, thân thiện đối với du
khách trong và ngoài nước.

Chùa Nôm, nơi lưu giữ vẻ cổ kính của ngàn đời

Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 du
lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan
trọng, tạo tiền đề thuận lợi phát triển thành
ngành kinh tế mũi nhọn cho giai đoạn tiếp
theo. Doanh thu du lịch sẽ đạt 7.000 tỷ
đồng, đón 6 triệu lượt khách và tạo việc làm
cho 60.000 lao động vào năm 2030.



Building key tourism
products

Hung Yen, which is renowned
for the old saying “Thu nhat kinh
ky, thu nhi Pho Hien” (the most
important is the capital city, the
second is  Hien town (Hung Yen),
is a locality with significant
potential and advantages for
tourism development. currently,
the whole province has more than
1,800 historical and cultural relics,
including 3 special national-level
relics, 172 national-level relics, 250
provincial-level relics and 5
national treasures; along with
famous traditional craft villages and more than 400
traditional festivals bearing the typical culture of the
Northern Delta. Hung Yen is also home to many attractive
specialties such as: longan, vermicelli, Dong Tao chicken,
banh rang bua (rice cake) and longan lotus seed tea. These
are all valuable resources for tourism development.

Based on the potential and advantages of tourism
resources, the province has focused on promoting the
exploitation of tourism products in a specific direction. It
is cultural and spiritual tourism associated with tours of
the red river and the road routes; traditional folk festival
tourism; ecotourism, agriculture, community and craft
village tourism.

Mr. Dao Manh Huan, Deputy Executive Director of
the Department of culture, Sports and Tourism of Hung
Yen province, said that the number of visitors to Hung
Yen has increased steadily over the years with an average
growth rate of 10-15%. In 2019, the total number of
arrivals to Hung Yen was estimated at about 01 million
(an increase of over 11% compared to the same period in
2018). Total revenue from tourism is estimated at over
VND 220 billion. In 2020 and 2021, despite being affected
by the coVID-19 pandemic, Hung Yen's tourism
industry still developed and achieved certain results,
thereby affirming the position and important role for the
development of regional tourism, national tourism in
general and with the socio-economic development of the
locality in particular.

attractive and safe destination
The master plan on tourism development of Hung Yen

up to 2025, with a vision to 2030, has determined to
maximize the potential and advantages of the province;
efficiently exploit and use all resources; focus on
construction investment, creating a breakthrough in
infrastructure, developing material and technical facilities
for tourism to maintain a high growth rate, integrating

with the general development trend
of the whole region and country.

In the new normal state,
tourism activities began to be
opened and resumed; Hung Yen
tourism industry has determined
that safe tourism becomes the first
criterion. This not only brings
peace of mind and satisfaction to
visitors, but also aims to build a
safe and friendly Hung Yen
destination.

In the coming time, the
Department of culture, Sports and
Tourism of Hung Yen province will
continue to promote registration
and self-assessment of coVID-19

safety for travel businesses and accommodation
establishments; carry out promotion for a safe and friendly
Hung Yen that is ready to welcome international guests.

In addition, the province will focus on boosting
demand stimulus to restore the domestic tourism market
to launch tourism activities and remove difficulties for
tourism service businesses, contributing to the realization
of "dual goals" of controlling the epidemic while
developing socio-economically, helping the province's
tourism industry to gradually recover and develop.

With the message "Hung Yen is a safe, friendly and
hospitable destination", the industry promotes
communication, promotion, and mobilization of tourism
businesses to create tourism services. 

The industry will also promote links with localities
having large and frequent visitor sources, such as: Ho chi
Minh city, Hanoi, Hai Phong and Quang Ninh, to make
the most of the market size and infrastructure conditions
and typical and different tourism products of each region
to attract tourists.n
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AWAKENING HUNG YEN'S 
TOURISM POTENTIAL

as a province with great
tourism potential, Hung
Yen is promoting the
development of key
tourism products and
driving Hung Yen to be a
safe and friendly
destination for domestic
and foreign tourists.

Hung Yen province strives by 2025 to
become an economic sector with an
important position, creating a
favorable premise to develop into a
spearhead economic sector for the next
period. Tourism will reach revenue of
VND 7,000 billion, welcome 6 million
arrivals  and create jobs for 60,000
workers by 2030.
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