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Một góc trung tâm
Thị xã Vĩnh Châu

Vĩnh Châu - Điểm đến đầu tư hấp dẫn
CÁC LĨNH VỰC TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ
GIAI ĐOẠN 2022 - 2025


Phát triển các trung tâm thương mại, ngân hàng,
khu vui chơi theo hướng văn minh, hiện đại;



Phát triển hệ thống chợ nông thôn gắn với xây
dựng nông thôn mới;



Phát triển một số điểm tiếp thị, giao dịch mua bán
nông - thủy sản khu vực cửa sông Mỹ Thanh, tuyến
QL Nam Sông hậu, ĐT 940...



Xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu, CCN đã
được quy hoạch gắn với thu hút nhà đầu tư thứ cấp
phát triển sản xuất công nghiệp;



Phát triển du lịch, nhất là Dự án “Khu du lịch sinh thái
Hồ Bể, quy mô diện tích 307,8 ha” (thuộc xã Vĩnh Hải.



Phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao
gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản...

Một dự án điện gió tại xã Vĩnh Hải

Ngôi chùa Khơ-mer - Điểm du lịch
tâm linh được nhiều du khách chọn
khi đến Vĩnh Châu

Hành tím Vĩnh Châu - đặc sản
nổi tiếng của địa phương

Nuôi tôm công nghệ cao
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thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa
doanh nghiệp Việt Nam - anh

mới đây, đoàn Phòng Thương mại anh tại Việt Nam
(Britcham Việt Nam) do ông christopher jeffery, chủ
tịch Britcham dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với VccI
nhằm mục đích tìm kiếm và triển khai những hợp tác mới
giữa hai bên trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, chủ tịch Britcham đã giới thiệu với
chủ tịch VccI Phạm Tấn công về các hoạt động của
Britcham và đề xuất một số hoạt động hợp tác giữa hai bên.
chủ tịch Britcham cũng thông tin thêm, ông graham
Stuart - Đặc phái viên thương mại phụ trách Việt Nam,
Lào và campuchia từ tháng 01/2022 dự kiến sẽ sang thăm
Việt Nam vào đầu tháng 4/2022. Nhân dịp này, Britcham
cũng muốn có cuộc gặp mặt VccI để trao đổi về các cơ hội
hợp tác giữa hai bên.
Thêm vào đó, dự kiến tháng 6/2022, Britcham sẽ tổ
chức lễ trao giải great award cho các doanh nghiệp anh
tiêu biểu và mong muốn chủ tịch VccI sẽ là khách mời
danh dự tại sự kiện này.
Nhân đây, chủ tịch Britcham cũng bày tỏ mong muốn tổ
chức một cuộc gặp mặt giữa hội đồng vận động chính sách
doanh nghiệp anh (British corporate advocacy council Bcac) thuộc Britcham với các cEo Việt Nam để tìm hiểu và
thảo luận các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.
chủ tịch VccI Phạm Tấn công bày tỏ vui mừng với
chuyến thăm và làm việc của đoàn Britcham cũng như đánh
giá cao sự hợp tác giữa VccI và Britcham trong thời gian
qua. chủ tịch VccI nhất trí cao với đề nghị hợp tác của chủ
tịch Britcham và cam kết đồng hành cùng Britcham trong các
hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
chủ tịch VccI cũng đề xuất tăng cường các hoạt động
kết nối, hợp tác giữa VccI và Britcham trở nên cụ thể và
thiết thực hơn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên
tận dụng tối đa những cơ hội từ các fTa mang lại. Ngoài ra,
hai bên cũng có thể phối hợp tổ chức các diễn đàn doanh
nghiệp Việt Nam – anh, giúp doanh nghiệp hai bên tìm
kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận thị trường của nhau.
Giang tú
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Bolstering Vietnam - British Business
Cooperation
a delegation of the British chamber of commerce
Vietnam (Britcham Vietnam) led by chairman christopher
jeffery paid a working visit to the Vietnam chamber of
commerce and Industry (VccI) to a bid to seek and launch
new cooperation between the two parties in the coming time.
at the meeting, Britcham chairman christopher
jeffery introduced to VccI President Pham Tan cong
about Britcham's activities and proposed cooperation for
the two sides.
he said, mr. graham Stuart, Trade Envoy in charge of
Vietnam, Laos and cambodia from january 2022, is expected
to visit Vietnam in early april 2022. on this occasion,
Britcham hoped to have a meeting with VccI to discuss
cooperation opportunities between the two sides.
In addition, Britcham is expected to host a great
award ceremony for outstanding British businesses in
june 2022, hoping that the VccI President will be the
guest of honor at this event.
on this occasion, jeffery also expressed his wish to host a
meeting between the British corporate advocacy council
(Bcac) under Britcham with Vietnamese cEos to find out
and discuss investment cooperation opportunities.
VccI President Pham Tan cong expressed his pleasure
with the working visit by the Britcham delegation and highly
appreciated VccI - Britcham cooperation in the past time.
he highly agreed with cooperation proposed by Britcham and
committed to siding with Britcham in business support for
enterprises of both countries.
he also proposed strengthening connection and
cooperation between VccI and Britcham to become more
specific and practical in order to support the two business
communities to make the most of opportunities brought by
fTas. In addition, the two sides can coordinate in organizing
Vietnam - uk business forums to help their businesses to seek
cooperation opportunities and access each other's markets.
Giang tu

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng
ổn định - điểm sáng hồi phục kinh tế
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Việt
Nam trong những tháng đầu năm đang
trên đà phục hồi, làm tăng niềm tin của
các nhà đầu tư vào thị trường.
Hương Ly

tăng trưởng bền vững
Theo Tổng cục Thống kê, giá trị tăng thêm toàn ngành
công nghiệp quý I/2022 ước tính tăng 7,07% so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
tăng 7,79%, đóng góp 2,05 điểm phần trăm vào mức tăng
trưởng chung của toàn nền kinh tế.
Trong quý 1/2022, một số ngành công nghiệp trọng
điểm có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước
như dệt may tăng 24,1%; máy móc, thiết bị tăng 16,2%;
thiết bị điện tăng 12,2%; sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ
máy móc, thiết bị) tăng 10,1%; sản phẩm điện tử, máy vi
tính và sản phẩm quang học tăng 9,4%...
Về chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo tháng 3/2022 tăng 19,1% so với tháng trước và tăng 7,6%

so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2022, chỉ số tiêu
thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6% so
với cùng kỳ năm 2021.
Đặc biệt, tháng 3/2022 không chỉ là tháng tăng trưởng
thứ sáu liên tiếp trong hoạt động sản xuất mà còn có tốc độ
tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 4/2021. cụ thể, cả sản
lượng và số đơn đặt hàng mới đều tăng mạnh nhất trong 10
tháng, trong đó lượng đơn hàng xuất khẩu tăng rõ rệt.
Theo IhS markit – tổ chức uy tín về nghiên cứu thị
trường, chỉ số PmI ngành sản xuất Việt Nam tháng 2/2022
đã tăng lên mức 54,3 so với con số 53,7 của tháng 1/2022.
hoạt động sản xuất công nghiệp được dự báo tiếp tục sẽ
có nhiều thuận lợi từ chủ trương “sống chung” an toàn với
covid-19 của chính phủ và sự hưởng ứng, nhanh nhạy của
các doanh nghiệp khi dần tìm ra cách để duy trì sản xuất,
chuỗi cung ứng được thông suốt trong điều kiện dịch covid19 có xu hướng phức tạp. cùng với đó, đơn hàng xuất khẩu
của nhiều lĩnh vực đã tương đối dồi dào.
Theo TS.Phạm Tất Thắng - Nghiên cứu viên cao cấp của
Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công Thương (Bộ
công Thương), có tới 9 mặt hàng hàng thuộc lĩnh vực công
nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp trong nhóm đạt kim ngạch
xuất khẩu 1 tỷ uSD trở lên. Trong đó, 5 mặt hàng đạt kim
ngạch xuất khẩu 5 tỷ uSD trở lên đều là những mặt hàng
công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, ví dụ như:
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Điện thoại, linh kiện, điện tử, máy móc, thiết bị…
Ông john campbell - Phó giám đốc, Trưởng bộ phận Dịch
vụ công nghiệp Savills Việt Nam nhận định, nền kinh tế Việt
Nam được dự báo sẽ phát triển vượt kỳ vọng trong năm 2022 khi
nhu cầu trong nước phục hồi cũng như dòng vốn đầu tư nước
ngoài fDI vẫn duy trì ổn định. Bên cạnh đó, các điều kiện kinh
doanh được cải thiện đáng kể trong 5 tháng qua sau những cản
trở của đợt bùng phát dịch covid-19 biến chủng Delta năm 2021.

Công nghiệp đón đầu làn sóng “mở cửa”
Ngày 15/3 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã ban hành
Nghị quyết số 32/NQ-cP về việc miễn thị thực trong 15 ngày
kể từ khi nhập cảnh cho công dân của 13 quốc gia như Đức,
hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp… Đây là một tin mừng trong lĩnh
vực bất động sản công nghiệp Việt Nam.
Ông john campbell đánh giá, việc mở cửa trở lại cũng là
yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp
và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời hứa hẹn một năm 2022 tăng
trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp.
Thực tế cho thấy, ngay trong quý đầu năm, không ít nhà
đầu tư lớn đã đầu tư nhà máy để mở rộng hoạt động sản xuất,
kinh doanh tại Việt Nam. Lĩnh vực phát triển công nghiệp
trong 3 tháng qua đã rất sôi động với những khoản đầu tư trị
giá hàng tỷ uSD tại các khu công nghiệp trên cả nước.
Trong hai tháng đầu năm, Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút
vốn đầu tư. Thái Nguyên đứng thứ 2 với việc thu hút được 924
triệu uSD vốn fDI, chiếm gần 18,5% tổng vốn fDI cả nước
trong kỳ. Nổi bật trong đó là khoản bổ sung vốn trị giá 920
triệu uSD của công ty TNhh Samsung Electro-mechanics
Việt Nam, thuộc Tập đoàn Samsung của hàn Quốc, giúp nâng
tổng vốn đầu tư vào khu công nghiệp Yên Bình tại thị xã Phổ
Yên (Thái Nguyên) lên 2,27 tỷ uSD (gần 52 nghìn tỷ đồng).
Tập đoàn dầu nhớt hàng đầu của Đức - fuchs đã thuê
thành công khu đất tại tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu để xây dựng cơ
sở sản xuất rộng 20.000m2 tại khu công nghiệp chuyên sâu
Phú mỹ 3. Vào tháng 2, nhà sản xuất máy ép phun hàng đầu
của Đức framas, đã thuê một cơ sở xây sẵn rộng 20.000m2 tại
kTg Industrial Nhơn Trạch 2, tỉnh Đồng Nai là một trong
những thương vụ hợp tác thành công, cho thấy sức hấp dẫn
của nền kinh tế Việt Nam và lĩnh vực bất động sản công
nghiệp trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.
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gaw NP Industrial đã khởi công dự án nhà máy xây sẵn
(rBf) rộng 16ha tại Trung tâm công nghiệp gNP Yên Bình
2. kcN Việt Nam cũng đã tổ chức lễ khởi công Dự án nhà
xưởng và nhà kho tại khu công nghiệp Phú an Thạnh, tỉnh
Long an với quy mô 13,4ha.

Lưu ý về chuỗi cung ứng
các chuyên gia đánh giá, bên cạnh kế hoạch mở cửa trở
lại, sự hỗ trợ tích cực của chính phủ Việt Nam dành cho các
nhà đầu tư nước ngoài cũng như khả năng phục hồi và thích
ứng tuyệt đối của các doanh nghiệp trong nước cho thấy một
tương lai tích cực, không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế phục
hồi mà còn có thể tăng trưởng mạnh mẽ.
TS.Phạm Tất Thắng nhận định, hoạt động của các khu công
nghiệp trên toàn quốc đã bắt đầu ổn định lại. chuỗi cung ứng
được nối lại, các hoạt động xúc tiến thương mại được khôi phục
và sự liên kết giữa các bộ phận đã được cải thiện.
Về logistic, Logos Viet Nam Logistics Venture thực hiện
thương vụ m&a thứ 4 tại Việt Nam với việc mua lại một nhà
xưởng logistics hiện đại xây theo yêu cầu, giá trị đầu tư lên đến 80
triệu uSD. capitaLand Development cũng đã ký biên bản ghi nhớ
đầu tư 1 tỷ uSD với tỉnh Bắc giang để phát triển khu công nghiệp,
khu hậu cần và khu đô thị đầu tiên của cLD tại Việt Nam. cùng
với đó, công ty cổ phần Phát triển công nghiệp BW đã mua lại
khu công nghiệp DEEP c với quy mô khoảng 74.000m2 tại khu
công nghiệp Bắc Tiên Phong, tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng phân tích, giá xăng dầu
biến động theo chiều hướng tăng là một trong những khó
khăn lớn đặt ra cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và các
ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng. khi
phục hồi kinh tế, tất yếu nhu cầu về xăng dầu sẽ tăng cao,
thậm chí tăng đột biến. Ngoài ra, phí vận chuyển, giao nhận
hàng hóa giữa các nhà máy sẽ tăng theo giá xăng, gây sức ép
cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
các chuyên gia kiến nghị, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giúp
DN trong nước sớm phục hồi sản xuất, chính phủ và các bộ,
ngành sớm đưa vào thực hiện gói hỗ trợ phục hồi và phát triển
kinh tế, cải thiện các thủ tục để doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ
dễ dàng hơn; nghiên cứu ban hành chính sách mới, tập trung vào
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các fTa để gia
tăng kim ngạch xuất khẩu.n

Steady Industrial
Growth - Driver of
Economic Recovery
Vietnam's industrial production is
recovering and strengthening investor
confidence in the market in the first
months of the year.
Huong Ly

sustainable growth
according to the general Statistics office (gSo), the added
industrial value was estimated to rise by 7.07% year on year in the
first quarter of 2022. Particularly, the processing and
manufacturing industry expanded by 7.79% and contributed 2.05
percentage points to the economic growth.
In the first quarter of 2022, some key industries grew strongly
from a year earlier, with the textile and garment rising by 24.1%,
machinery and equipment by 16.2%, electrical equipment by
12.2%, prefabricated metalware (except for machinery and
equipment) by 10.1%, and electronic products by 9.4%.
The sales index of the processing and manufacturing
sector in march 2022 climbed 19.1% month on month and
7.6% year on year. In the first quarter, the index advanced
6.6% over the same period of 2021.
In particular, march not only witnessed the sixth
consecutive month of manufacturing growth, but also staged
the highest growth since april 2021. Specifically, both
output and new orders increased most in 10 months, with
export orders jumping markedly.
according to IhS markit, a reputable market researcher,
the Purchasing managers Index (PmI) of Vietnam's
manufacturing industry climbed to 54.3 in february 2022
from 53.7 in january 2022.
Industrial production was forecast to be boosted by
government-backed policy on safe adaptation to coVID-19
and by swift response of businesses when gradually figuring
out how to maintain smooth production and supply chains in
the context of coVID-19 epidemic which tended to be
complicated. Besides, export orders were relatively abundant.
Dr. Pham Tat Thang, Senior researcher of the Vietnam
Institute for Strategy and Policy for Industry and Trade (under
the ministry of Industry and Trade), said up to nine industrial
products exported more than uS$1 billion, with five items
earning more than uS$5 billion, including telephones,
electronics, machinery and equipment.
mr. john campbell, Deputy Director, head of Industrial
Services at Savills Vietnam, said that Vietnam's economy is
forecast to grow beyond expectations in 2022, boosted by
domestic demand recovery and stable fDI inflows. In
addition, business conditions picked up significantly following
the lifting of restrictions to rein in the coVID-19 Delta
variant five months ago.

industry leads reopening wave
on march 15, the Vietnamese government issued resolution
32/NQ-cP on entry visa exemption for 15 days for citizens of 13
countries such as germany, South korea, japan and france. This is
good news for industrial property in Vietnam.
campbell said, reopening is also an important factor to
strengthen confidence of international businesses and investors
and promises a strong industrial growth in 2022.
In fact, right in the first quarter of the year, many big investors
invested in factories to expand production and business operations
in Vietnam. Industrial growth was driven by billions of uS dollars
into industrial parks in Vietnam in the past three months.
In the first two months ending february, Bac Ninh
province led the country in investment inflows, followed by
Thai Nguyen province with uS$924 million or nearly 18.5% of
the total fDI capital. Prominently, Samsung Electro-mechanics
Vietnam co., Ltd, a member of Samsung group of korea,
added uS$920 million into its factory in Yen Binh Industrial
Park, Pho Yen district, Thai Nguyen province, bringing its total
investment to uS$2.27 billion or nearly VND52 trillion.
germany's leading lubricant group fuchs successfully
leased land in Ba ria - Vung Tau province to build a 20,000square meter production base in Phu my 3 Industrial Park. In
february, germany's leading injection molding machine
manufacturer framas rented 20,000 square meters of readybuilt facilities in kTg Industrial Nhon Trach 2, Dong Nai
province, becoming a successful cooperation deal, showing the
appeal of the Vietnam in the eyes of foreign investors.
gaw NP Industrial broke ground on a 16-ha ready-built
factory project at gNP Yen Binh Industrial center 2. Vietnam
Industrial Park also held a groundbreaking ceremony for a
13.4-ha factory and warehouse project in Phu an Thanh
Industrial Park, Long an province.

supply chain
according to experts, besides the reopening plan, the
Vietnamese government's active support for foreign investors
and absolute resilience and adaptability of domestic
enterprises showed a positive future, not only helping
economic recovery but also driving strong growth.
Dr. Pham Tat Thang said that industrial parks nationwide
started stable operations again. Supply chains were resumed;
trade promotion was restored; and inter-agency cooperation
was improved.
regarding logistics, Logos Vietnam Logistics Venture
conducted the fourth m&a deal in Vietnam after buying a
modern customized logistics factory for uS$80 million.
capitaLand Development also signed a memorandum of
understanding to invest uS$1 billion with Bac giang province
to develop cLD’s first industrial, logistics and urban area in
Vietnam. BW Industrial Development joint Stock company
acquired 7.4-ha DEEP c Industrial Park in Bac Tien Phong
Industrial Park, Quang Ninh province.
however, experts also pointed out that rising gasoline prices
posed huge difficulties to the economy, including the
manufacturing and processing sector. When the economy
recovers, the demand for petroleum will inevitably increase, even
soar. In addition, freights will increase as a result of gasoline price
hikes and place pressures on industrial manufacturing.
To revive businesses, central authorities are expected to
launch support packages; and introduce new policies to utilize
fTas to increase export value.n
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Hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển
nhanh và bền vững
Từ một tỉnh nghèo đứng hàng thứ nhất vùng
đồng bằng sông cửu Long (ĐBScL), sau 30
năm tái lập tỉnh (1992 - 2022), Sóc Trăng đã
mạnh mẽ vươn mình trở thành tỉnh có mức
tăng trưởng kinh tế khá trong vùng. Theo ghi
nhận của chủ tịch uBND tỉnh Sóc Trăng ông trần Văn Lâu, có được thành công này, bên
cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì những
năm qua Sóc Trăng luôn nhận được sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước,
gợi mở những hướng đi đúng đắn để tỉnh nhà
vươn lên phát triển xứng tầm với tiềm năng và
lợi thế của vùng ĐBScL. Công Luận thực hiện.
Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thành tựu kinh
tế - xã hội nổi bật sóc trăng gặt hái được sau 30 năm tái
lập cũng như những bài học kinh nghiệm được rút ra?
30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc
Trăng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó
khăn, từng bước vươn lên gặt hái được những thành tựu kinh
tế - xã hội quan trọng, khá toàn diện. cụ thể:
- Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2021 đạt 57.120 tỷ đồng,
tăng 38 lần so với năm 1992; grDP bình quân đầu người
tăng từ 1,34 triệu đồng năm 1992 lên 47,33 triệu đồng năm
2021 (tăng 35,33 lần); tốc độ tăng trưởng bình quân giai
đoạn 1993 - 2021 là 13,08%/năm. Tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn năm 2021 đạt 4.238 tỷ đồng, tăng 116,64
lần so với năm 1992; tốc độ tăng bình quân hàng năm 1993
- 2021 là 17,83%. Thu ngân sách tỉnh hàng năm đều đạt và
vượt kế hoạch, tăng so với năm trước, từng bước đáp ứng
tốt một phần nhu cầu chi.
- cơ cấu kinh tế được chuyển đổi theo chiều hướng tích
cực, phát huy lợi thế tiềm năng của tỉnh và theo xu hướng
chuyển đổi phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; trong đó, khu vực I giảm tỷ trọng từ 68,30% năm 1992
xuống còn 44,78% vào năm 2021 (vùng ĐBScL là 30,86%, cả
nước là 12,36%), giảm 23,52%; khu vực II tăng tỷ trọng từ
9,68% năm 1992 lên 15,11% năm 2021 (vùng ĐBScL là
26,39%, cả nước là 37,86%), tăng 5,43%; khu vực III tăng tỷ
trọng từ 22,02% năm 1992 lên 40,11% vào năm 2021 (vùng
ĐBScL là 37,23%, cả nước là 49,78%), tăng 18,09%.
- Năng suất lao động được nâng lên rõ rệt nhờ việc
chuyển đổi, phân bố lại lao động giữa khu vực nông nghiệp
- phi nông nghiệp và điều phối lao động ngoài địa bàn theo
quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. cụ thể năng suất lao
động của tỉnh từ 5,10 triệu đồng (năm 1992) đã tăng lên
92,68 triệu đồng vào năm 2021; tốc độ tăng bình quân giai
đoạn 1993 - 2021 là 10,52%.
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- Trong giai đoạn từ năm 1992 - 2021, tỉnh đã huy động
được 144.030 tỷ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để thực hiện
đầu tư phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đặc biệt, từ
năm 2007 đến năm 2021, tỉnh đã tiếp xúc, gặp gỡ và cung cấp
thông tin, giới thiệu cơ hội đầu tư hơn 1.000 lượt doanh
nghiệp, nhà đầu tư; đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 310 dự án, với tổng vốn đăng
ký trên 100.696,9 tỷ đồng; trong đó, có một số dự án với quy
mô lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội như các dự án
điện gió; dự án đầu tư cảng tổng hợp cái côn; dự án nuôi
tôm sạch công nghệ cao xuất khẩu; Vincom Sóc Trăng,…
- Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2021 là 1.289
triệu uSD, tăng 51,56 lần so với năm 1992; tốc độ tăng bình
quân hàng năm 1993 - 2021 là 14,56%. mặt hàng xuất khẩu
chủ yếu là tôm đông, chiếm tỷ trọng trên 75% giá trị xuất
khẩu của tỉnh. Năm 2021, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh
đạt 760.440 lượt, tăng 61,55 lần so với năm 1992, tốc độ tăng
trưởng bình quân giai đoạn 1993 - 2021 là 15,27%/năm,
trong đó: khách quốc tế đạt 1.000 lượt người, tăng 1,22 lần
so với năm 1992; khách nội địa đạt 614.719 lượt người, tăng
53,31 lần so với năm 1992. Doanh thu du lịch đạt 334,163 tỷ
đồng, tăng 59,46 lần so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng
bình quân giai đoạn 1993 - 2021 là 15,13%/năm. Đóng góp
của du lịch vào grDP của tỉnh năm 1992 là 0,37% đã tăng
lên 0,59% vào năm 2021.
- cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có bước
phát triển toàn diện, vững chắc; giáo dục, y tế, giảm nghèo có
sự đột phá. Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 58 xã đạt
chuẩn nông thôn mới (chiếm 72,5% tổng số xã), trong đó: Thị
xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
huyện mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Vĩnh châu
đã trình hồ sơ đề nghị Trung ương xét, công nhận hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 9 xã đạt chuẩn xã nông
thôn mới nâng cao. kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh

có sự phát triển vượt bậc, hệ thống đô thị được mở
rộng ngày càng hiện đại - văn minh, tạo động lực
mới cho sự phát triển chung của tỉnh.
Những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật đạt
được qua 30 năm tái lập tỉnh đã góp phần đưa Sóc
Trăng từ một trong tỉnh nghèo nhất vươn lên trở
thành tỉnh có mức phát triển khá trong khu vực
ĐBScL. Thành công này cũng đồng thời là kết tinh
của quá trình đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực không
ngừng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân
tích một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, lãnh
đạo tỉnh Sóc Trăng đã rút ra nhiều bài học kinh
nghiệm quý báu. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phải có quyết tâm chính trị cao; hành động quyết liệt,
trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, vừa xem trọng tính toàn
diện, nhưng có tập trung dồn sức cho những lĩnh vực then
chốt, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, tạo động lực phát
triển; giải quyết hài hoà lợi ích chính đáng của các tầng lớp
trong xã hội với những bước đi phù hợp, khả thi. kết hợp chặt
chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an
ninh, bảo vệ môi trường với xây dựng và củng cố hệ thống
chính trị; theo đó, Tỉnh quan tâm, làm tốt công tác cán bộ, xây
dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm, năng động, sáng tạo, có đủ
phẩm chất, năng lực; đề cao tinh thần trách nhiệm, gương
mẫu của cán bộ, đảng viên.
Năm 2022 được nhận định là năm có nhiều khó
khăn đối với tăng trưởng kinh tế của sóc trăng, nhất là
khi tỉnh đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế
đạt từ 6,5% trở lên. Vậy để thực hiện mục tiêu đề ra,
tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm, đột
phá nào, thưa ông?
Năm 2022, tỉnh sẽ đưa nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đi
vào vận hành và hoạt động (các dự điện gió); tổ chức Lễ kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh và hội nghị xúc tiến đầu tư năm
2022 mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng cho các nhà đầu tư. Trên
cơ sở đó, Sóc Trăng tự tin đặt mục tiêu phấn đấu đưa tốc độ
tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,5% trở lên.
Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung triển
khai nhiều giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá; chú
trọng thực hiện linh hoạt, hiệu quả, triển khai đồng bộ
chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch covid-19
trong tình hình mới và chương trình phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách
hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch covid-19
theo quy định. Tăng cường kết nối, giới thiệu doanh nghiệp
ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản; khẩn
trương hoàn thành thủ tục, đưa vào hoạt động Sàn giao dịch
thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa.
Song song đó tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
chào mừng 30 năm tái lập tỉnh; tập trung huy động nguồn lực
đầu tư phát triển TP.Sóc Trăng trở thành đô thị loại II, hướng
đến đô thị loại I trong tương lai; coi trọng, thúc đẩy và đóng góp
quan trọng để liên kết vùng, tiểu vùng đi vào thực chất, hiệu quả.
Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, quan
tâm tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững. Siết chặt kỷ

TP.Sóc Trăng đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II

luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu;
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. có biện pháp cải
thiện, nâng cao các chỉ số như: chỉ số Quản trị và hành chính
công (PaPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI), chỉ số
hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPaS), chỉ số cải cách hành
chính (Par INDEX). Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.
dự báo tình hình dịch bệnh, thiên tai còn diễn biến
phức tạp, khó lường. trong bối cảnh đó, tỉnh sóc trăng
sẽ ưu tiên những chính sách nào để đồng hành giúp dN
vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn?
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm
2022 Sóc Trăng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp
và chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua
khó khăn dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. cụ
thể, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch
covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-cP ngày
01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-cP 24/9/2021 và Nghị
quyết số 11/NQ-cP ngày 30/01/2022 của chính phủ; tổ chức
triển khai hiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo Nghị định số 80/2021/NĐ-cP ngày 26/8/2021 của chính
phủ; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân
tỉnh đã ban hành như Nghị quyết số 05/2020/NQ-hĐND
ngày 07/7/2020 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển
du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025;
Nghị quyết số 05/2019/NQ-hĐND ngày 10/7/2019 về cơ chế,
chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất sạch để thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh. chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển
khai thực hiện hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch
covid-19, cho vay hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 theo Nghị quyết
68/NQ-cP ngày 1/7/2021 của chính phủ.
Song song đó, tỉnh sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc,
đối thoại với doanh nghiệp thông qua các hội thảo, hội
nghị; đồng hành, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình giải
quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục
phát huy hơn nữa vai trò Tổ công tác tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết các
kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
trân trọng cảm ơn ông!
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Realizing Aspiration to Turn Soc
Trang into Fast and Sustainably
Growing Province
once among the poorest provinces in the mekong Delta, after 30 years of reestablishment, Soc Trang has strongly risen to become a well-grown province in the
region. as noted by mr. Tran Van Lau, chairman of Soc Trang Provincial People's
committee , to have this success, besides the effort of the entire political system, Soc
Trang has always received the close direction and valuable support of the central Party
and government to unlock its potential for development as it should be.

Could you please introduce outstanding
socioeconomic achievements as well as lessons learned
from soc trang province since it was re-established 30
years ago?
over the past 30 years, the Party, government and people
of Soc Trang province have promoted their initiative and
creativity and overcome difficulties to reap important and
inclusive socioeconomic achievements as below:
- The gross regional domestic product (grDP) in 2021
reached VND57,120 billion, an increase of 38 times over 1992
and the grDP per capita rose 35.33 times from VND1.34
million in 1992 to VND47.33 million in 2021. The average
annual grDP growth was 13.08% in 1993 - 2021. The total
state budget revenue in 2021 amounted at VND4,238 billion,
an increase of 116.64 times over 1992 and an average annual
growth of 17.83% from 1993 to 2021.
- The economic structure has been transformed to unlock
its local potential advantages and catch up with the nation’s
industrialization and modernization. The economic share of
region I decreased from 68.30% in
1992 to 44.78% in 2021 (versus
30.86% in the mekong Delta and
12.36% in the nation), a drop of
23.52%. The share of region II
increased from 9.68% in 1992 to
15.11% in 2021 (compared with
26.39% in the mekong Delta and
37.86% in the country), an
increase of 5.43%. The share of
region III climbed from 22.02% in
1992 to 40.11% in 2021 (versus
37.23% in the mekong Delta and
49.78% in the country), an
increase of 18.09%.
- Labor productivity has
significantly improved thanks to
the transformation and
redistribution of labor between
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agricultural and non-agricultural sectors as a result of
urbanization and industrialization. Specifically, the province's
labor productivity grew 10.52% a year on average from
VND5.10 million in 1992 to VND92.68 million in 2021.
- from 1992 to 2021, the province mobilized VND144,030
billion for socioeconomic development investment. Especially,
from 2007 to 2021, the province introduced investment
opportunities to more than 1,000 businesses and investors;
approved 310 investment projects with a total registered
capital of over VND100,696.9 billion, including giant projects
with huge effects on socioeconomic development such as wind
farms, cai con Port, high-tech organic shrimp project for
export, and Vincom Soc Trang.
- The merchandise export value totaled uS$1,289 million
in 2021, an increase of 51.56 times over 1992, representing an
average annual growth of 14.56% from 1993 to 2021. The key
export is frozen shrimp, accounting for over 75% of the
province's export value. In 2021, the province welcomed
760,440 tourists, an increase of 61.55 times over 1992 and
Quoc Vinh Soc Trang Wind Power Plant

marking an average annual growth of 15.27% from 1993 to
2021. of the sum, international tourist arrivals reached 1,000,
an increase of 1.22 times over 1992, and domestic tourist
arrivals climbed to 614,719, an increase of 53.31 times over
1992. Tourism revenue was VND334.163 billion, an increase
of 59.46 times compared to 1992 and staging an average
annual growth of 15.13% from 1993 to 2021. Tourism
contributions to the province's grDP climbed from 0.37% in
1992 to 0.59% in 2021.
- The province has also achieved comprehensive and
steady sociocultural development, even breakthroughs in
education, healthcare and poverty reduction. By the end of
2021, Soc Trang had 58 communes meeting new countryside
development standards (accounting for 72.5% of total
communes). Nga Nam Town accomplished the task of new
rural development. my Xuyen district met new rural
standards. Vinh chau Town submitted documents for being
recognized to complete the new countryside development.
Nine communes satisfied advanced rural development
standards. The province also built socioeconomic
infrastructure and modernized urban infrastructure to create a
new driving force for its general development.
The outstanding socioeconomic achievements in the past
30 years have turned Soc Trang into a well-developed province
in the mekong Delta from one of the poorest provinces in the
region. This success comes from the solidarity and effort of the
political system and the consensus of the business community,
entrepreneurs and people. With an objective view, Soc Trang
province has drawn many valuable lessons from this
development process. The province must have a high political
resolution in leadership, direction and regulation of
socioeconomic development goals; act decisively, responsibly,
actively and flexibly while focusing on important areas and
key tasks to create motivations for development; and
harmonize legitimate interests of all social classes with
appropriate and feasible steps. The province must closely
commingle socioeconomic development, national defense and
security and environmental protection with political system
construction and consolidation. accordingly, the province
pays attention to building up a capable, ethical, dynamic,
innovative and determined workforce and upholds the sense
of responsibility and exemplarity of civil servants and Party
members.
2022 is considered a tough year for soc trang's
economic growth, especially when the province set an
economic growth target of 6.5% or more. What key
and innovative solutions will the province take to
achieve this goal?
In 2022, the province will launch many investment
projects (e.g. wind power projects); organize the 30th reestablishment anniversary and host the 2022 Investment
Promotion conference to introduce many opportunities and
potential to investors. on that basis, Soc Trang has confidently
set an economic growth target of 6.5% or more.
In order to realize this goal, the province has focused on
implementing many key and breakthrough solutions; flexibly,
effectively and synchronously carried out the overall strategy
to well respond to the covid-19 pandemic and boost the
socioeconomic recovery and development. The province will

continue to promptly implement support policies for people
and entities adversely affected by the covid-19 pandemic;
strengthen connections and introduce businesses to sign
commercial contracts for agricultural and aquatic products;
urgently complete procedures to operate e-commerce floors to
boost consumer goods sales.
The province will also focus on improving the effectiveness
of public investment capital; speeding up the implementation
of key projects to celebrate the 30th re-establishment
anniversary; mobilizing investment resources to develop Soc
Trang city into a second-tier city and toward a first-tier city in
the near future. Soc Trang province will effectively apply
policies on people with meritorious services and contributions
to the nation, social protection, employment and sustainable
poverty reduction. It will tighten administrative discipline and
uphold the responsibility of agency leaders; promptly detect
and strictly handle violations. The province will have measures
to raise the Vietnam Provincial governance and Public
administration Performance Index (PaPI), the Provincial
competitiveness Index (PcI), the Satisfaction Index of Public
administrative Services (SIPaS) and the Public
administration reform Index (Par Index). Soc Trang will
further ensure social security, order and safety.
the pandemic and natural disasters are anticipated to
be complicated and unpredictable. in that context, what
policies will soc trang province prioritize to support
businesses to overcome difficulties, fulfill their economic
development tasks and ensure local social security?
continuing its achievements in the past time, in 2022,
Soc Trang will continue to implement solutions and policies
to support businesses to overcome difficulties and the
pandemic and carry out economic development tasks.
Specifically, the province will strictly and effectively apply
support policies for enterprises and workers affected by the
covid-19 pandemic as per resolution No. 68/NQ-cP dated
july 1, 2021, resolution No. 116/NQ-cP dated September 24,
2021 and resolution No. 11/NQ-cP dated january 30, 2022
of the government; effectively launch support policies for
small and medium enterprises as per Decree No.
80/2021/ND-cP dated august 26, 2021 of the government;
continue to implement resolutions of the Provincial People's
council such as resolution No. 05/2020/NQ-hDND dated
july 7, 2020 on support policies for tourism development in
2020 - 2025 and resolution No. 05/2019/NQ-hDND dated
july 10, 2019 on policies on land concentration for corporate
agricultural investment. The province will direct local credit
institutions to support customers affected by the covid-19
pandemic, and provide soft loans to employees and
employers hit by the covid-19 pandemic according to
resolution 68/NQ-cP dated july 1, 2021 of the government.
at the same time, the province will regularly hold
dialogues with businesses through seminars and conferences;
flexibly support enterprises to deal with their difficulties;
further promote the role of the Business help Desk which is
responsible for dealing with difficulties faced by enterprises,
timely solving proposals and providing the best conditions
for them to do business in the province.
thank you very much!
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Sẵn sàng các điều kiện cần thiết
để đón nhà đầu tư

cũng như các tỉnh thành khác
trong khu vực, năm 2021 đợt tái
bùng phát dịch lần thứ 4 khiến
hoạt động kinh tế nói chung - hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói
riêng gặp không ít khó khăn. Tuy
nhiên với nỗ lực của cả hệ thống
chính trị, sự đồng lòng của cộng
đồng doanh nghiệp (DN), nhân
dân cùng những quyết sách đúng
đắn của lãnh đạo tỉnh đã đưa công
tác thu hút đầu tư, phát triển DN
đạt nhiều kết quả khả quan.
Vietnam Business forum đã có
cuộc phỏng vấn ông dương Văn
Ngoảnh - giám đốc Sở kế hoạch
và Đầu tư (khĐT) tỉnh Sóc Trăng.
Đức Bình thực hiện.
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Ông có thể chia sẻ về những điểm sáng trong công tác
thu hút đầu tư, phát triển dN trên địa bàn tỉnh sóc
trăng năm 2021?
Về thu hút đầu tư, trong năm 2021 tỉnh đã tiếp, làm việc
và tư vấn cho 90 lượt nhà đầu tư tìm hiểu, đăng ký thực
hiện các dự án đầu tư. kết quả, đã cấp quyết định chủ
trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự
án với tổng vốn đăng ký 26.037 tỷ đồng; đặc biệt đã thu hút
được một số dự án quy mô lớn, khi đưa vào hoạt động sẽ
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh như:
Nhà máy điện gió Bcg Sóc Trăng 1 (1.361 tỷ đồng), Nhà
máy điện gió Sóc Trăng 4 (14.500 tỷ đồng); dự án nuôi tôm
sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao xuất khẩu tại
TX.Vĩnh châu (148,4 tỷ đồng).
Về hỗ trợ DN, trong năm qua tỉnh có 359 DN được
thành lập mới, tổng vốn đăng ký 2.379,7 tỷ đồng và 59 DN
đăng ký hoạt động trở lại. Lũy kế đến cuối năm 2021 toàn
tỉnh có 3.821 DN với tổng vốn đăng ký 50.060 tỷ đồng,
trong đó có: 56 DN lớn, tổng vốn đăng ký 25.849,39 tỷ
đồng; 79 DN vừa, tổng vốn đăng ký 5.025 tỷ đồng.
Ngoài ra với phương châm "chính quyền đồng hành
cùng DN", tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc của DN. Qua 1 năm thành lập, Tổ đã tiếp
nhận phản ánh, khó khăn của 22 trường hợp và các trường
hợp này đã được Tổ kịp thời giải quyết 100% vụ việc.
sóc trăng sở hữu lợi thế lớn trong thu hút đầu tư
phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), kinh
tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch. Vậy thời gian qua
thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh này đã đạt
được những kết quả đáng khích lệ nào cũng như định
hướng trong thời gian tới?
Sóc Trăng là một trong những tỉnh cung cấp sản lượng
lương thực quan trọng của cả nước. Nơi đây có sản phẩm
xuất khẩu dồi dào, đa dạng, đặc biệt là gạo, thủy sản và
nông sản thực phẩm chế biến, mang lợi thế trong phát
triển NNcNc.
hiện trên địa bàn tỉnh có 5 dự án về sản suất tôm
giống chất lượng cao, nuôi tôm vi sinh, nuôi trồng thủy
sản công nghệ cao được cấp quyết định chủ trương đầu tư
(công ty cP Thực phẩm Sao Ta, công ty cP Thực phẩm
khang an) với tổng vốn đầu tư 2.144,044 tỷ đồng. Đồng
thời tỉnh tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất
NNcNc, sản xuất NNcNc kết hợp điện mặt trời.
Sóc Trăng không chỉ có lợi thế về nông nghiệp mà còn có
điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng sạch (điện gió,
điện mặt trời, điện sinh khối,…) và kinh tế biển. cụ thể về
kinh tế biển, cảng biển Sóc Trăng được chính phủ đưa vào
Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển
thành cảng biển đặc biệt. Theo đó, Bến cảng Trần Đề sẽ đảm
nhận vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp cho
vùng và quốc tế. Tỉnh đang phối hợp với Bộ giao thông Vận

Khánh thành Nhà máy điện gió số 7 tại thị xã Vĩnh Châu

tải tiến hành lập Quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước
cảng biển Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, thời gian tới khi cảng
biển hình thành sẽ là điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư các
dự án dịch vụ hậu cần cảng biển (logistic), các hoạt động phụ
trợ để phục vụ cho việc phát triển cảng biển.
Về năng lượng tái tạo, trên địa bàn tỉnh có 17 dự án điện
gió được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng công suất
1295,2 mW, đến nay có 4 dự án hoàn thành vận hành thương
mại với tổng công suất 110,8 mW. Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp
tục phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có về năng lượng tái tạo,
kêu gọi đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời…
Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã cấp quyết định chủ
trương đầu tư cho dự án khu Văn hóa tín ngưỡng giếng
Tiên, tổng kinh phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Tỉnh cũng
sẽ tập trung kêu gọi đầu tư các dự án du lịch sinh thái tại các
huyện cù Lao Dung, kế Sách, Trần Đề,…
Ngoài ra, để chuẩn bị các điều kiện nhằm thu hút và mời
gọi nhà đầu tư, Sóc Trăng đã và đang đầu tư nhiều dự án cơ sở
hạ tầng giao thông nhằm kết nối nội tỉnh và liên vùng.
Để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông
thoáng, hấp dẫn thì công tác cải cách thủ tục hành
chính (ttHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
được tỉnh chú trọng ra sao? Nhằm gia tăng hơn nữa sức
hút của môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh nhà, thời
gian tới sở KHĐt sẽ triển khai tham mưu UBNd tỉnh
thực hiện những giải pháp gì, thưa ông?
Những năm qua, công tác cải cách hành chính (cchc)
và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được lãnh
đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo song kết quả đạt được chưa như
mong đợi. Do vậy trong năm 2021, lãnh đạo tỉnh đã có sự chỉ
đạo quyết liệt hơn trong công tác cchc, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh triển khai nhiều mô hình
thực hiện TThc tiện lợi hơn cho DN và nhà đầu tư. Điển
hình như Sở khĐT đã chủ động hợp tác với chi nhánh Bưu
chính Viettel Sóc Trăng để đơn vị bưu chính hỗ trợ người
dân, DN tại các điểm cung cấp dịch vụ của ViettelPost trên
địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. ViettelPost
sẽ chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, xử lý và tiếp nhận hồ
sơ của người dân, DN khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục
liên quan đến đăng ký DN, đồng thời sẽ chuyển kết quả cuối
cùng đến hộ dân, DN ngay khi thủ tục được hoàn tất. Về
phía Sở khĐT sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ xử lý
hồ sơ và các bước thủ tục liên quan cho cán bộ nhân viên
ViettelPost Sóc Trăng, việc hợp tác nhằm mang đến dịch vụ
tiện ích với chất lượng tốt nhất cho người dân và DN.

Tỉnh cũng tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến
và cung cấp thông tin trực tuyến nhằm giúp DN và người
dân giảm bớt thời gian và chi phí cho thực hiện các thủ tục
theo quy định.
Đặc biệt tỉnh thường xuyên tổ chức họp mặt, đối thoại
với DN và nhà đầu tư để lắng nghe những ý kiến phản ánh
về những khó khăn, vướng mắc của DN và nhà đầu tư, qua
đó kịp thời hỗ trợ DN, nhà đầu tư trong quá trình triển khai
các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường
đầu tư, kinh doanh, với vai trò là cơ quan đầu mối, trong
thời gian tới Sở khĐT sẽ tham mưu uBND tỉnh xây dựng
Đề án hỗ trợ, phát triển DN, qua đó có những chính sách,
giải pháp phù hợp trong công tác hỗ trợ DN. Phối hợp Sở
Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án chuyển số cho
DN trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ số,
qua đó tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng
thời tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm
2022 tạo cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh
của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực
từ các thành phần kinh tế trong cũng như ngoài nước.
Đặt trong bối cảnh vẫn còn chịu ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, phương thức xúc tiến, thu hút đầu
tư của tỉnh sóc trăng sẽ có sự đổi mới ra sao cho phù
hợp với tình hình mới, từ đó góp phần nâng cao hiệu
quả thu hút đầu tư?
Trong điều kiện dịch bệnh covid-19 còn diễn biến phức
tạp, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch covid-19", tỉnh Sóc Trăng đã chủ động đổi mới
phương thức xúc tiến, thu hút đầu tư thông qua các kênh
trực tuyến và trực tiếp. Sự chủ động này đã mang lại kết
quả thiết thực. Tỉnh đã ký kết thành công Bản ghi nhớ thỏa
thuận hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực với công ty
cổ phần Bamboo capital, qua đó mở ra hệ sinh thái các dự
án đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến với Sóc
Trăng; đã tiếp cận và làm việc trực tuyến với các DN, nhà
đầu tư (công ty TNhh S-man Energy, công ty cP Phân
phối Vinacoop-robert & Partners,…).
Thời gian tới, để hoạt động xúc tiến đầu tư đi vào chiều
sâu, tỉnh sẽ chuẩn bị Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn
2022-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo đầy đủ cơ sở
pháp lý về quy hoạch, đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để
nâng cao tính khả thi và thu hút cho từng dự án. công khai
các thông tin về dự án trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và
các sở ban ngành, qua đó DN có thể tìm hiểu, cập nhật thông
tin dễ dàng; khi có nhà đầu tư quan tâm, sẽ có cán bộ hỗ trợ
nhà đầu tư tìm hiểu và hướng dẫn các thủ tục đầu tư.
Sở khĐT cũng sẽ đề xuất lãnh đạo tỉnh phân công cụ
thể từng sở, ngành làm đầu mối theo dõi từng dự án để
hướng dẫn các nhà đầu tư xuyên suốt quá trình thực hiện
dự án; chủ động tìm kiếm các đối tác chiến lược; đồng thời
tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc nhà đầu tư thông qua hình thức
trực tiếp và trực tuyến.
Qua đây có thể khẳng định Sóc Trăng đang chuẩn bị tốt
các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt thời cơ, tạo niềm tin,
tạo cầu nối để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến triển
khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
trân trọng cảm ơn ông!
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Preparing Necessary Conditions
to Welcome Investors
billion), Soc Trang 4 Wind Power Plant
(VND14,500 billion) and a high-tech
organic microbiological shrimp farming
project for export (VND148.4 billion) in
Vinh chau Town.
on business support, in the past
year, the province had 359 newly
established companies with a total
registered capital of VND2,379.7 billion
and witnessed 59 companies resuming
operations. By the end of 2021, Soc
Trang had 3,821 enterprises with a total
registered capital of VND50,060 billion,
including 56 large firms (VND25,849.39
billion) and 79 medium companies
(VND5,025 billion).
In addition, with the working motto
Wind Power Plant 7, Soc Trang province is connected to the national grid
"government sides with enterprises",
the province established a working
group to remove difficulties and obstacles faced by enterprises. In
The fourth outbreak of the coVID-19
one year of operation, the group received complaints from 22
epidemic hurt economic activity,
companies which were promptly resolved by the group.

including investment, production and
business, in Soc Trang province like other
provinces in the region in 2021.
fortunately, with the effort of the whole
political system, the consensus of the
business community and the people and
the right policy of provincial leaders, Soc
Trang province achieved optimistic
outcomes in investment attraction and
business development. Vietnam Business
forum has an interview with mr. duong
Van Ngoanh, Director of the Department
of Planning and Investment of Soc Trang
province. duc Binh reports.

Could you please briefly introduce remarkable results in
investment attraction and business development of soc trang
province in 2021?
on investment attraction, in 2021, the province met and
consulted 90 investors to study and register investment projects. as
a result, it licensed 16 investment projects with a total registered
capital of VND26,037 billion, including some sizeable projects
which will help local socioeconomic development when they are
operational, like Bcg Soc Trang 1 Wind Power Plant (VND 1,361
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soc trang province is endowed with great advantages to
attract investors into high-tech agriculture, marine economy,
renewable energy and tourism. Would you be kind enough to
tell us encouraging investment attraction results in these
strong areas in the past time, as well as their development
orientations in the coming time?
Soc Trang is among important food producers of the country.
This place has abundant and diverse export products, especially rice,
seafood and processed agricultural products. Thus, it has huge
potential for high-tech agricultural development.
currently, the province is home to five high-quality shrimp seed
farming, microbiological shrimp farming and high-tech aquaculture
projects invested by Sao Ta food joint Stock company and khang
an food joint Stock company with a total investment capital of
VND2,144.044 billion. at the same time, the province is calling
further investment funds for high-tech agricultural production
projects and those combined with solar power.
Soc Trang has advantages not only in agriculture, but also in
renewable energy (like wind power, solar power and biomass
power) and marine economy. Specifically in marine economy, Soc
Trang Seaport was included in the Vietnam Seaport Development
master Plan in the 2021-2030 period, with a vision to 2050, and was
intended to be developed into a special seaport. Tran De Wharf will
be a direct import and export gateway for regional and international
goods. Soc Trang province is coordinating with the ministry of
Transport to prepare a land and water development plan for Soc
Trang seaport. on that basis, when seaports are formed, they will be
pluses in investment attraction for port logistics services and
supporting services for seaport development.

regarding renewable
energy, Soc Trang
province is presently
home to 17 wind power
projects with a total
installed capacity of
1,295.2 mW. So far, four
projects are operational
with a total installed
capacity of 110.8 mW. In
the coming time, the
province will promote
available potential
advantages of renewable
energy and call for
investment in offshore wind power and solar power projects.
In tourism, the province licensed the gieng Tien cultural and
religious area Project, which costs VND 200 billion. The
province will focus on searching investors for ecotourism projects
in cu Lao Dung, ke Sach, Tran De and other districts.
In addition, to attract and invite investors, Soc Trang will
invest in many transport infrastructure projects to facilitate
connectivity for the province and the region.
to create an open and attractive business and
investment environment, how has the province focused
on reforming administrative procedures and enhancing
the business investment environment? to further increase
the appeal of the local business and investment
environment, in the coming time, what solutions will the
department of Planning and investment advise the
Provincial People's Committee to take and implement?
In recent years, conducting administrative reforms and
improving the business investment environment have always
been directed by provincial leaders, but the outcomes are not
as good as expected. Therefore, in 2021, provincial leaders
took more drastic directions for stronger public
administration reform and a better business and investment
environment. Soc Trang province adopted many more
convenient administrative procedure models for businesses
and investors. for example, the Department of Planning and
Investment actively cooperated with Viettel Post - Soc Trang
Branch to deliver better support services for people and
businesses at the latter’s locations across the province.
ViettelPost will be responsible for organizing, guiding,
processing and receiving dossiers sent by people and
businesses when they carry out procedures relating to business
registration, and, at the same time, will transfer final results to
them as soon as those procedures are completed. The
Department of Planning and Investment will be responsible
for training staff for ViettelPost Soc Trang to handle
documents and procedures to bring best utility services for
them through this cooperation.
The province will also strengthen the delivery of online
public services and online information to help businesses and
people reduce time and cost for carrying out procedures.
In particular, the province will regularly organize meetings
and dialogues with enterprises and investors to grasp their
difficulties to have prompt support for them when they make
investment and do business in the province.

To dramatically
improve the investment
and business
environment, as a lead
investment agency, in the
coming time, the
Department of Planning
and Investment will
advise the Provincial
People's committee to
devise a scheme on
business support and
development with
appropriate business
support policies and
solutions. The department will coordinate with the Department of
Information and communications to develop a digital
transformation scheme for local businesses, supporting them to
apply digital technology to create a foundation for developing the
digital economy and digital society. at the same time, the Soc
Trang Investment Promotion conference 2022 will be organized
to create an opportunity to promote and introduce the province's
investment potential and strengths to mobilize internal and
external resources from all economic sectors.
Given the continued impact of the CoVid-19
epidemic, how will soc trang province reform investment
promotion and attraction methods to match the new
setting to improve effective investment attraction?
In the context of complicated coVID-19 epidemic
development, while strictly adopting “safe, flexible adaptation
to, effective control of the coVID-19 epidemic", Soc Trang
province has actively reformed online and offline investment
promotion and attraction methods. This initiative has brought
practical results. The province successfully signed a
memorandum of understanding on strategic cooperation in
many fields with Bamboo capital joint Stock company to
open up an investment ecosystem for potential investors
seeking to invest in Soc Trang. The province contacted and
worked online with businesses and investors (like S-man
Energy co., Ltd., and Vinacoop-robert & Partners
Distribution joint Stock company).
In the coming time, in order to deepen investment
promotion, the province will prepare a list of projects seeking
investment funds in 2022-2025, ensure a full legal basis for
planning, land and investment incentives to enhance project
feasibility and attractiveness. It will publicize information on
investment projects on websites where businesses can easily
learn and update information. When there are investors
interested in investment in the province, staff will contact them
to know their concerns and guide investment procedures.
The Department of Planning and Investment will also
propose provincial leaders to specifically assign each
department and sector to monitor projects and guide investors;
actively seek strategic partners; and increase online and offline
meetings and contacts with investors.
as a result, Soc Trang is effectively preparing necessary
conditions to seize the opportunity, create trust and bring
investors with business projects in the province.
thank you very much!
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Hiến kế cải thiện Chỉ số PCI
Tỉnh Sóc Trăng những năm qua luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) với nhiều giải pháp cụ thể,
đồng bộ song kết quả vẫn chưa như mong đợi. Lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động hiến kế nhằm cải thiện các chỉ số thành
phần, đưa PcI Sóc Trăng bắt nhịp với các tỉnh, thành khác trong cả nước.
ÔNG dươNG VăN NHâN
Phó giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông Tỉnh Sóc Trăng

Để góp phần cải thiện chỉ số PcI của tỉnh, nâng cao thứ
hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành (DDcI)
của Sở thông tin và Truyền thông, chúng tôi sẽ thực hiện các
quy định của Bộ kế hoạch và Đầu tư về cung cấp, đăng tải
thông tin đấu thầu qua mạng theo Thông tư số
11/2019/TTBkhĐT ngày 16/12/2019; công bố các thông tin
về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu - ccN, quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên website chuyên
ngành; bố trí cán bộ đầu mối trong việc cung cấp thông tin
cho doanh nghiệp; công khai, minh bạch các chủ trương,
chính sách, tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở đều được niêm yết và đăng tải công khai.

ÔNG Võ tHaNH QUaNG
giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

khai hồ sơ thủ tục hành chính, thông tin về lĩnh vực tài
nguyên và môi trường để người dân thuận lợi trong việc thực
hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, giám sát
quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong
ngành để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hành vi
nhũng nhiễu. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải
quyết đơn, thư khiếu nại của người dân và doanh nghiệp
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bà Vũ tHị HiếU ĐÔNG
giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Tỉnh Sóc Trăng

Với mục tiêu cải thiện chỉ số PcI của tỉnh và nâng cao
thứ hạng chỉ số DDcI của Sở khoa học và công nghệ, Ban
giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo các phòng có nhiệm vụ
liên quan tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết
thủ tục hành chính; trong nâng cao chất lượng phục vụ
người dân, doanh nghiệp. rà soát lồng ghép các nhiệm vụ có
liên quan nhằm cải thiện chỉ số PcI của tỉnh và nâng cao
thứ hạng chỉ số DDcI của Sở khoa học và công nghệ.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội sẽ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan đẩy
mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm
tăng điểm số, thứ bậc của chỉ số "Đào tạo lao động", góp
phần cải thiện chỉ số PcI của tỉnh và nâng cao thứ hạng chỉ
số DDcI. Trong đó chú trọng tăng cường thực hiện các
chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư và tạo điều kiện
thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh liên
kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các công ty, doanh
nghiệp có chất lượng, có thương hiệu trong và ngoài tỉnh
cùng tham gia thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, giải
quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh ngành nghề đào tạo; hoàn
thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp; rà soát nhu cầu sử dụng nguồn nhân
lực trên địa bàn tỉnh hàng năm và cả giai đoạn. Đồng thời
chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch
việc làm tỉnh, các hoạt động về tư vấn, giới thiệu việc làm
cho người lao động có nhu cầu ở địa phương,...

Thời gian tới cục Thuế tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tham
mưu, đề xuất với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các ban
ngành có liên quan các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng
cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, người nộp
thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Ngành thuế Sóc
Trăng cam kết tiếp tục cải cách TThc hơn nữa, tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp
thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện
nghĩa vụ với NSNN... Đồng thời triển khai các giải pháp
nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại để
nâng cao chỉ số PcI năm 2021 và những năm tiếp theo;
triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ,
chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chỉ số DDcI.

ÔNG NGÔ tHái CHâN

ÔNG Kim tHái PHoNG

giám đốc Sở Tài nguyên và môi Trường Tỉnh Sóc Trăng

chủ Tịch ubnD Thị Xã ngã năm

Để cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số PcI, DDcI, Sở
Tài nguyên và môi trường sẽ tập trung thực hiện tốt công tác
cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm thời gian thực
hiện, đơn giản hóa thành phần hồ sơ; kịp thời công bố, công

kết quả xếp hạng chỉ số PcI của tỉnh Sóc Trăng trong
những năm gần đây có cải thiện đáng kể nhưng còn chậm
hơn so với các tỉnh, thành trong khu vực. có nhiều nguyên
nhân dẫn đến chỉ số PcI của tỉnh chưa đạt cao, trong đó
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ÔNG PHạm CHí ĐÔ
cục Trưởng cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng

vấn đề mà bản thân tôi luôn trăn trở chính là: Tính minh
bạch, công khai và hỗ trợ doanh nghiệp trong giải phóng
mặt bằng, thu hút kêu gọi đầu tư các dự án thương mại dịch vụ, công nghiệp… Để cải thiện điểm số, nâng cao chỉ
số PcI của Sóc Trăng đòi hỏi các sở, ban ngành và các địa
phương cần mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót
còn tồn tại, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần giảm
điểm, giảm hạng cũng như phát huy các chỉ số thành phần
tăng điểm, tăng hạng.

và sự an tâm nơi các nhà đầu tư. Ngoài ra, tỉnh cần đẩy
nhanh hơn nữa tiến độ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng,
các tuyến đường giao thông huyết mạch, tạo điều kiện
thuận lợi cho thông thương phát triển và thu hút vốn đầu
tư vào các địa phương; chú trọng công tác giáo dục và đào
tạo nghề đối với lực lượng lao động trẻ phù hợp với ngành
nghề phát triển của địa phương, giảm thiểu việc lao động
trẻ đi làm xa nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển
kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới.

ÔNG NGÔ tHaNH toàN

ÔNG NGUYễN HữU tHàNH

chủ Tịch ubnD huyện châu Thành

giám đốc biDv Sóc Trăng

Những năm gần đây chỉ số PcI của tỉnh Sóc Trăng
đều tăng qua từng năm phần nào cho thấy những nỗ lực
của tỉnh trong thực hiện các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy
sản xuất kinh doanh.
một điểm sáng khác trong nỗ lực cải thiện chỉ số PcI
của Sóc Trăng nằm ở công tác cải cách thủ tục hành chính
được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận ngày
càng hiệu quả. Tỉnh đã thực hiện tốt mô hình giải quyết
thủ tục cho nhà đầu tư theo hướng một đầu mối, đảm bảo
yêu cầu nhanh chóng và tuân thủ quy định của pháp luật.
các thiết chế pháp lý ngày càng tạo được niềm tin cho
cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. có thể khẳng định
những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của
Sóc Trăng đã đạt được những tín hiệu khả quan song vẫn
còn chậm so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Do
vậy trong thời gian tới, theo tôi tỉnh cần phải quyết liệt
hơn nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ
số PcI, tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm phát triển hệ sinh thái
đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích DN khởi nghiệp sáng
tạo. Sở khoa học và công nghệ chủ trì xây dựng, phát triển
hạ tầng chất lượng quốc gia, nâng cao năng suất dựa trên nền
tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Ngoài ra, tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc
tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là đẩy
mạnh các hoạt động hợp tác nghiên cứu, tư vấn và đối thoại
chính sách với các tổ chức quốc tế có uy tín nhằm phục vụ
thu hút nguồn lực và ủng hộ của các đối tác cho mục tiêu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PcI.

ÔNG PHaN VăN Bá
giám đốc agribanK Sóc Trăng

Để giải quyết bài toán nguồn nhân lực, đáp ứng được
nguồn nhân lực chất lượng cao giới thiệu cho các doanh
nghiệp về đầu tư tại địa phương, các cơ sở dạy nghề ở Sóc
Trăng cần đa dạng hóa các ngành nghề cũng như mang tính
thực tiễn; chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ
cho các đối tượng học nghề thuộc diện nghèo và cận nghèo,
khó khăn... các chế độ như học phí, học bổng, liên kết với các
doanh nghiệp cần sử dụng lao động, tạo điều kiện giải quyết
việc làm cho lao động địa phương.
Đối với các dự án kinh tế, hạ tầng trọng điểm đã được
phê duyệt thì các cấp chính quyền cần xúc tiến, đẩy mạnh thi
công, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng,
sớm đưa dự án vào sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả thu
hút đầu tư vào tỉnh nhà trong thời gian tới.

ÔNG trầN CHí LUậN
giám đốc vieTcombanK Sóc Trăng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư, ngoài
việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, theo tôi tỉnh
Sóc Trăng cần đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ đối với nhà
đầu tư hiện hữu, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng
mắc từ giai đoạn triển khai dự án cho đến khi đi vào hoạt
động, từ đó có những chính sách tháo gỡ, gây dựng lòng tin

ÔNG PHạm QUốC HùNG
giám đốc công Ty Tnhh điện gió Quốc vinh Sóc Trăng

Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (TX.Vĩnh châu)
do công ty TNhh Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng làm chủ
đầu tư đã chính thức được công nhận vận hành thương mại
(coD) và hòa lưới điện quốc gia. Để có kết quả này, bên
cạnh sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc đẩy
nhanh tiến độ giữa bối cảnh ảnh hưởng do dịch bệnh covid19, dự án đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tối đa của các
cấp lãnh đạo chính quyền, sở, ngành tỉnh Sóc Trăng và
TX.Vĩnh châu. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác
giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong thời gian giãn
cách xã hội… để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

aNH HùNG Lao ĐộNG, Kỹ sư Hồ QUaNG CUa
Người tiêu dùng trong nước đã có ấn tượng với thương
hiệu gạo thơm Sóc Trăng (ST) của kỹ sư hồ Quang cua
cùng các cộng sự. các loại gạo mang thương hiệu ST như:
ST24, ST25… đã chinh phục đỉnh cao trong làng gạo ngon
thế giới. Đặc biệt, tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới
(World's Best rice do The rice Trader) tổ chức tại manila
(Philippines) từ ngày 10 - 13/11/2019, gạo ST25 đã xuất sắc
vượt qua gạo Thái Lan, giành giải Nhất cuộc thi.
Để phát huy những giá trị trên, các cấp các ngành cần
chung tay xây dựng các sản phẩm gạo thơm trở thành
thương hiệu quốc gia. Theo đó, phải xây dựng được Vùng
chỉ dẫn địa lý; quản lý tốt công tác giống, xây dựng quy
chuẩn về độ thuần của hạt gạo, giải mã gen của giống
thông qua máy móc; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ
nhãn hiệu…n
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Những bước tiến vượt bậc của
ngành Công Thương

Sau 30 năm tái lập, cùng với sự phát triển
chung của tỉnh, ngành công Thương Sóc
Trăng đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều
thành tựu quan trọng, góp phần tích cực
trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khẳng
định vai trò chủ đạo trong phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
duy anH

Đ

ến nay, toàn tỉnh có 244 doanh nghiệp công
nghiệp và 3.069 cơ sở công nghiệp đang
hoạt động, tập trung ở các ngành công
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, chế
biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây
dựng, công nghiệp sản xuất hàng gia dụng, công nghiệp
may mặc và công nghiệp hóa chất (chủ yếu là phân bón).
giá trị sản xuất công nghiệp (SXcN) năm 1992 (tính
theo giá cố định 1994) là 478 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt
7.475 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn
1992 - 2010 là 17%/năm. Nếu tính theo giá so sánh năm
2010, giá trị SXcN năm 2010 là 7.475 tỷ đồng, đến năm
2021 ước đạt 25.641 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2010 - 2021 là 7%/năm. Trong giai đoạn
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1992 - 2021, một số sản phẩm
chủ lực có tốc độ tăng trưởng
mạnh như: Tôm đông tăng
20%/năm, gạch các loại tăng
11,41%/năm, bia tăng 13%/năm,
gạo tăng 3%/năm và có thêm
một số sản phẩm công nghiệp
khác như nước uống đóng chai,
hàng may mặc, bánh kẹo, hàng
may mặc, giày da, bao bì.
Tính đến cuối năm 2021,
ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo vẫn chiếm tỷ trọng tuyệt đối
với 98,5% giá trị toàn ngành
công nghiệp, trong đó công
nghiệp chế biến hàng thủy sản là
ngành công nghiệp mũi nhọn.
Nếu như năm 2001, toàn tỉnh có
4 doanh nghiệp chế biến thủy
sản với công suất 18.000 tấn
thành phẩm/năm thì hiện nay
con số này đã tăng lên 12 doanh
nghiệp với công suất khoảng
110.000 tấn thành phẩm/năm. Ngoài ra, các ngành công
nghiệp sản xuất khác cũng được hình thành và phát triển
như: Bia và nước giải khát, may mặc, chế biến nông sản,
sản xuất vật liệu xây dựng và đặc biệt là ngành công
nghiệp năng lượng.
giám đốc Sở công Thương Sóc Trăng - ông Võ Văn
chiêu cho biết, với chiều dài bờ biển hơn 72km, Sóc
Trăng có điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng
sạch như: Nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh
khối... cụ thể về nhiệt điện, Sóc Trăng được quy hoạch
hình thành Trung tâm nhiệt điện Long Phú với 3 nhà máy
có tổng quy mô công suất 4.320mW. Đến nay, Nhà máy
Nhiệt điện Long Phú 1 đang triển khai thi công, đạt 80%
khối lượng; dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2 và 3
đang được xem xét lựa chọn nhà đầu tư. Về điện gió, tỉnh
quy hoạch phát triển điện gió đến năm 2020 có 22 vị trí
phát triển điện gió với tổng quy mô công suất tiềm năng
1.470mW; theo đó, Sóc Trăng đã được Thủ tướng chính
phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực được 20 dự án,
với tổng quy mô công suất 1.435mW. Đến nay, uBND
tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án với
tổng công suất 1.295,2mW, riêng 3 dự án còn lại các nhà
đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định để
xin cấp chủ trương đầu tư. hiện đã có 11 dự án khởi
công, thi công, trong đó đến cuối năm 2021 đã có 4 dự án
vận hành thương mại với tổng công suất 110,8mW. Ngoài
ra, Sở công Thương đang tiếp tục tham mưu tỉnh rà soát,
đánh giá tiềm năng phát triển điện gió để cập nhật vào
Quy hoạch điện VIII với tổng công suất tiềm năng là

12.849 mW, trong đó điện gió trên bờ 10.849mW, điện gió
ngoài khơi 2.000mW.
Về điện mặt trời, theo Đề án phát triển điện mặt trời tỉnh
Sóc Trăng giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(được Bộ công Thương thống nhất nội dung tại công văn số
10694/BcT-ĐL ngày 27/12/2018) thì toàn tỉnh sẽ phát triển
khoảng 17 dự án điện mặt trời với tổng quy mô công suất
975mWp; đến nay, Sở công Thương đã tham mưu uBND tỉnh
Sóc Trăng trình Bộ công Thương bổ sung quy hoạch nguồn
điện cho 08 dự án, tổng công suất 947mWp và trình cập nhật
Quy hoạch điện VIII với tổng công suất 7.956mWp. Ngoài ra,
Sở công Thương cũng đã khuyến khích phát triển điện mặt trời
mái nhà, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.024 tổ chức, cá nhân
lắp đặt điện mặt trời áp mái, với tổng công suất trên 89,4mWp.
Về điện sinh khối, đến nay trên địa bàn tỉnh có một Nhà
máy điện bã mía Sóc Trăng công suất 12mW đã đưa vào vận
hành và đang thực hiện thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy điện trấu
Sóc Trăng 25mW và dự án Nhà máy phát điện bằng chất thải
rắn (điện rác) 15mW.
Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về ưu tiên phát triển
ngành năng lượng sạch gắn với bảo đảm môi trường sinh thái,
quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa
đất nước, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã xây dựng chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Ban chấp hành
Trung ương khóa XII về định hướng chiến lược phát triển năng
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045; qua đó cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao,
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực
vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển; phát triển nhanh, hiệu quả và
bền vững ngành năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường.
cùng với những thành tựu nổi bật trong sản xuất công
nghiệp, giai đoạn 1992-2021 cũng chứng kiến bước chuyển mình
mạnh mẽ của hoạt động thương mại, dịch vụ. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 1992 là 862
tỷ đồng, đến năm 2021 tăng lên 51.673 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng
trưởng bình quân giai đoạn 1992 - 2021 là 15%/năm. Số doanh
nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ ngày càng nhiều,
đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 1.760 doanh nghiệp và
trên 57.000 cơ sở nhỏ lẻ và hộ kinh doanh. hệ thống phân phối
hàng hóa ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại
cùng với mạng lưới chợ ngày một khang trang.
cùng với thương mại nội địa, trong 30 năm qua, bằng nhiều
chính sách hỗ trợ của tỉnh và sự nỗ lực của cộng đồng doanh
nghiệp, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến
vượt bậc về cả về kim ngạch lẫn thị trường xuất khẩu. Nếu như
năm 1992, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chỉ đạt 24 triệu uSD thì
đến năm 2021, con số này đã tăng lên 1.289 triệu uSD, đưa Sóc
Trăng gia nhập nhóm địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 1
tỷ uSD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1992 - 2021 đạt
gần 15%/năm. mặt hàng xuất khẩu năm 1992 chủ yếu là tôm
đông, gạo, đến nay đã có thêm mực đông, chả cá, nấm rơm, hành
tím và hàng may mặc; trong đó, mặt hàng tôm đông chiếm tỷ
trọng chủ yếu trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (từ 75% trở
lên), với lượng xuất khẩu tôm tăng bình quân 19%/năm trong
giai đoạn 1992 - 2021, các loại thủy sản khác tăng 20%/năm và
gạo tăng 5%/năm. Tính đến năm 2021, sản phẩm Sóc Trăng đã
xuất khẩu đến khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với cơ cấu
thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là mỹ (chiếm tỷ trọng 42%),
Philippines (21%), Eu (12%), Nhật (10%), canada (5%), Trung
Quốc bao gồm hong kong (2,5%) và Úc (2%). n

Great Strides
in Industry
and Trade
In 30 years since provincial
reestablishment, going with the
general development of the
province, the Soc Trang
industry and trade sector has
strived to obtain many
important achievements and
actively contributed to
economic restructuring, thus
reaffirming its leading role in
local socioeconomic
development.
duy anH

a

t present, Soc Trang province has 244
industrial companies and 3,069
industrial facilities in operation, which
are largely involved in agricultural
processing, food processing, building
material, household appliances, apparel and
chemicals (mainly fertilizer).
The industrial production value was VND478
billion (fixed price in 1994) in 1992 and jumped to
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VND7,475 billion in 2010, representing an average annual growth
of 17% in 1992-2010, and to VND25,641 billion in 2021,
representing an average annual growth of 7% in 2010-2021. Some
important products staged strong growth in 1992 - 2021,
including frozen shrimp (rising by 20% a year), bricks (11.41%),
beer (13%) and rice (3%) in addition to bottled water, apparel,
confectionery, leather footwear and packaging.
In late 2021, the processing and manufacturing sector
accounted for 98.5% of the total industrial value, of which seafood
processing was key. In 2001, the province had only four seafood
processors with a yearly capacity of 18,000 tons of finished
products but it is now home to 12 processors with an annual
capacity of 110,000 tons of finished products. In addition, other
manufacturing industries were also formed and developed such as
beer and beverage, garment, agricultural processing, construction
material production and especially energy.
mr. Vo Van chieu, Director of Soc Trang Department of
Industry and Trade, said that with a coastline of more than 72 km,
Soc Trang is favorably developing renewable energy such as
thermal power, wind power, solar power and bioelectricity.
Specifically for thermal power, Soc Trang plans to form Long Phu
Thermal Power center with three plants with a total installed
capacity of 4,320 mW. at present, Long Phu 1 Thermal Power
Plant is under construction, with 80% of the volume completed,
while Long Phu 2 and Long Phu 3 are being considered for
investor selection. regarding wind power, the province planned to
develop 22 wind power farms with a total installed capacity of
1,470 mW by 2020. accordingly, Soc Trang was approved by the
Prime minister to supplement its electricity planning with 20
projects, with a total capacity of 1,435 mW. To date, the Provincial
People's committee has licensed 17 investment projects with a
total capacity of 1,295.2 mW while the remaining three projects
are completing evaluation documents. construction was started
on 11 projects by the end of 2021, with four projects already in
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commercial operation with a total capacity of 110.8 mW.
moreover, the Department of Industry and Trade is further
advising the province to review potential wind power
development to update it into Power Plan VIII with a total
potential capacity of 12,849 mW, of which onshore wind power
accounts for 10,849 mW and offshore wind power for 2,000 mW.
on solar power, according to the Soc Trang Solar Power
Development Project to 2020, with a vision to 2030 (agreed
by the ministry of Industry and Trade in official Dispatch
10694/BcT-DL dated December 27, 2018), the province will
develop about 17 solar power projects with a total capacity of
975 mWp. up to now, the Department of Industry and
Trade has advised the Provincial People’s committee to
submit the addition of eight projects (947 mWp) to the
ministry of Industry and Trade and update the Power Plan
VII with 7,956 mWp. In addition, the department
encouraged rooftop solar power development, presently
engaged by 1,024 organizations and individuals.
regarding biomass power, Soc Trang province is home to
a 12-mW bagasse-fired power plant which is commercial
operation and is carrying out investment procedures for a
25-mW Soc Trang rice husk power plant and a 15-mW
waste-to-power plant.
following current Party and State directions on prioritized
development of renewable energy, balanced harmony of
ecological environment, national defense and security, and
accelerated industrialization and modernization, the Soc Trang
Provincial Party committee worked out an action program to
implement resolution 55-NQ/TW of the 12th Party central
committee on Vietnam's national energy development strategy
to 2030, with a vision to 2045, to provide sufficient energy of
high quality for socioeconomic development, especially in
remote, isolated and coastal areas, and align rapid, efficient and
sustainable energy development with environmental protection.
along with outstanding achievements in industrial
production, the period 1992-2021 also witnessed a strong
transformation of trade and service. Total retail revenue of
consumer goods and services surged from VND862 billion in
1992 to VND51,673 billion in 2021, representing an average
annual growth of 15%. The province was home to over 1,760
trade and service companies and over 57,000 small business
households by the end of 2021. The merchandise distribution
system has been increasingly developed and modernized.
Together with domestic trade, over the past 30 years, with
many support policies of the province and effort of the business
community, the province’s export has taken long strides in both
value and market. The export value soared from only uS$24
million in 1992 to uS$1,289 million in 2021, making Soc Trang
a billion-dollar exporter, featuring year on year growth of 15%
from 1992 to 2021. In 1992, its exports were mainly frozen
shrimp and rice, but are now expanded to frozen squid, fish
cakes, straw mushrooms, purple onions and garments. frozen
shrimp accounts for over 75% of the province's export value,
which rose 19% year on year on average in 1992 - 2021. other
aquatic products and rice expanded by 20% and 5% annually,
respectively. as of 2021, Soc Trang products had been exported
to about 40 countries and territories, with the main markets
being the united States (accounting for 42%), the Philippines
(21%), the Eu (12%), japan (10%), canada (5%), china
including hong kong (2.5%) and australia (2%).n

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022

c

Bà Dương Thị Kim Thúy,
Giám đốc Sở Tài chính Sóc Trăng

Năm vừa qua, tỉnh Sóc
Trăng cũng như các
tỉnh, thành khác trong
cả nước chịu ảnh hưởng
rất nặng nề do đại dịch
covid-19 trên tất cả các
lĩnh vực. Tuy nhiên, nhờ
sự chỉ đạo quyết liệt của
Tỉnh ủy, uBND tỉnh
trong tổ chức triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp
phát triển kinh tế - xã
hội nên công tác quản
lý, điều hành tài chính
ngân sách trên địa bàn
tỉnh đạt nhiều kết quả
tích cực.
Công Luận

ụ thể, trong năm qua, tổng
thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng là 4.685 tỷ đồng,
vượt 26,25% so với dự
toán, đảm bảo cân đối ngân sách, đặc
biệt là cân đối từ các nguồn lực cho
nhiệm vụ phòng, chống dịch covid-19,
góp phần thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch cũng như kịp thời hỗ trợ
cho doanh nghiệp, người dân gặp khó
khăn, tạo động lực cho phục hồi và phát
triển kinh tế xã hội.
Để đạt được kết quả khả quan này,
ngay từ đầu năm Sở Tài chính Sóc
Trăng đã quyết liệt vào cuộc triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp, điều hành
ngân sách theo dự toán được hĐND
tỉnh thông qua với tinh thần "thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch covid-19". Thực hiện đúng
nguyên tắc cân đối ngay từ đầu năm,
đối với những công việc phát sinh
ngoài dự toán, các đơn vị, địa phương
chủ động sắp xếp lại các khoản chi
trong phạm vi nguồn thu và dự toán
kinh phí đã được phân bổ đầu năm để
đảm bảo thực hiện...
Song song đó, Sở Tài chính cũng
tham mưu uBND tỉnh về các giải pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh
covid-19 để thực hiện Nghị quyết số
30/2021/Qh15 ngày 28/7/2021 của
Quốc hội khóa XV theo Nghị quyết số
86/NQ-cP ngày 06/8/2021 của chính
phủ; tham mưu uBND tỉnh đảm bảo
kinh phí thực hiện các chính sách an
sinh xã hội cho các đối tượng chính
sách, kinh phí phục vụ công tác phòng,
chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh
hưởng do dịch covid -19; tham mưu
uBND tỉnh trình hĐND tỉnh ban
hành các Nghị quyết về tài chính, ngân
sách, tài sản công như: quản lý nợ công
3 năm giai đoạn 2022 - 2024 và kế
hoạch vay trả nợ 5 năm tỉnh Sóc Trăng
giai đoạn 2021 - 2025; phân cấp ngân
sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các
khoản thu ngân sách của các cấp ngân
sách thuộc chính quyền địa phương,
tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022
- 2025; định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách địa phương
tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022
- 2026; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều

6 của Nghị quyết số 09/2018/NQhĐND ngày 10/7/2018 của hĐND
tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định
phân cấp thẩm quyền quyết định trong
việc quản lý tài sản công tại các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của địa phương trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện nghiêm việc
công khai tài chính đối với các đơn vị
sử dụng ngân sách, các tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ...
chia sẻ về định hướng hoạt động
trong năm 2022, giám đốc Sở Tài chính
tỉnh Sóc Trăng - Bà Dương Thị kim
Thúy cho biết, năm 2022 là năm thứ hai
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công
giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu của
thời kỳ ổn định tài chính - ngân sách
giai đoạn 2022-2025 nên có ý nghĩa rất
quan trọng trong việc phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 20212025 cũng như các mục tiêu chiến lược
tài chính đến năm 2025.
Theo đó, dự toán thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022
là 4.117 tỷ đồng, tăng 10,77% so với
dự toán năm 2021; dự toán chi ngân
sách địa phương là 12.197,757 tỷ
đồng và được cơ cấu theo 2 nội dung
chi: chi trong cân đối 10.452,363 tỷ
đồng; chi chương trình mục tiêu
1.745,394 tỷ đồng. “Việc triển khai
nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm
2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh
tế - xã hội đang trong giai đoạn "bình
thường mới", có nhiều thời cơ, thuận
lợi đan xen với khó khăn, thách thức.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt,
sát sao của Tỉnh ủy, uBND tỉnh; sự
phối hợp chặt chẽ của các sở, ban
ngành, địa phương và sự chung sức
đồng lòng của tập thể cán bộ - công
chức, ngành Tài chính Sóc Trăng
quyết tâm phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm
2022 ở mức cao nhất; đồng thời đảm
bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chế
độ chính sách an sinh xã hội và chi
công tác phòng, chống dịch covid19” – bà Thúy nhấn mạnh.n
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ngành nông nghiệP

Giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế
Phát huy tiềm năng,
lợi thế

Là một trong những tỉnh trọng
điểm sản xuất nông nghiệp của
vùng đồng bằng sông cửu Long
và cả nước, những năm gần đây,
Sóc Trăng đã tích cực tái cơ cấu
ngành Nông nghiệp theo hướng
sản xuất thân thiện với môi
trường, nâng cao giá trị gia tăng
để phát triển bền vững. Qua đó,
tiếp tục khẳng định vai trò “trụ
đỡ” của ngành trong phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.

Lợi thế về địa lý, điều kiện thổ
nhưỡng, nguồn nước cho phép
Sóc Trăng phát triển nền nông
nghiệp đa dạng, bền vững. Trong
đó, thủy sản được xác định là
ngành kinh tế mũi nhọn; lúa là
sản phẩm chủ lực của lĩnh vực
trồng trọt; cây ăn trái là sản phẩm
thế mạnh, được chú trọng từng
bước tham gia thị trường trong và
ngoài nước, góp phần nâng cao
giá trị kim ngạch xuất khẩu.
hiện diện tích gieo trồng lúa
hằng năm của Sóc Trăng đạt
khoảng 327.000ha, sản lượng
trên 2 triệu tấn. Tỉnh tập trung
Hương
sản xuất các giống lúa chất lượng
cao, lúa đặc sản (nhất là nhóm
giống lúa ST như: ST24, ST25...)
với diện tích 240.000ha (chiếm
trên 73%, diện tích tăng 235.000ha so với năm 2000). Đặc
biệt tại hội nghị quốc tế về thương mại lúa gạo lần thứ 9 tổ
chức ở ma cao năm 2017, gạo ST24 đạt giải “Top 3 gạo
ngon nhất thế giới”; tại manila (Philippin), gạo ST25 đạt giải
gạo ngon nhất thế giới năm 2019.
cùng với lúa, cây ăn trái cũng là thế mạnh với 28.410ha,
trong đó hơn 50% diện tích trồng cây đặc sản như: xoài, bưởi,
nhãn, vú sữa… Tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung
và được cấp 75 mã số vùng trồng/497 ha phục vụ xuất khẩu.
Ngoài ra, nhiều mô hình chăn nuôi theo hình thức công nghiệp
đạt hiệu quả cao của tỉnh đang được nhân rộng ở các địa
phương như Ngã Năm, Thạnh Trị, Trần Đề, Long Phú...
Đặc biệt, nuôi trồng thủy sản được coi là ngành kinh tế
mũi nhọn, góp phần vào grDP của tỉnh nhờ lợi thế nằm ở
vùng hạ lưu sông mê kông, nguồn nước thuận lợi và tiếp
giáp biển Đông. Trong đó, nghề nuôi tôm sú ở các địa
phương ngày càng được mở rộng với nhiều mô hình công
nghiệp, bán công nghiệp, mô hình tôm - lúa (riêng mô hình
nuôi tôm lót bạt với mật độ cao đã phát triển lên trên
4.000ha, năng suất bình quân 30 tấn/ha). Lĩnh vực khai thác,
đánh bắt hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá có những
chuyển biến tích cực. cảng cá Trần Đề được quan tâm đầu
tư và là cơ sở hậu cần phục vụ cho các tàu đánh cá trong
tỉnh và khu vực. Sóc Trăng cũng là một trong những địa
phương đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thủy sản.
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Năm 2021, mặc dù chịu ảnh
hưởng nặng nề từ đại dịch
covid-19 song ngành nông
nghiệp tỉnh Sóc Trăng vẫn đạt
kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu
đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc
độ phát triển khu vực nông lâm
nghiệp và thủy sản tăng 0,22%,
chiếm 44,7% grDP, trong đó
nổi bật nhất là xuất khẩu thủy
sản đạt 1.030 triệu uSD, tăng
22,91% so với năm 2020. Qua đó
khẳng định vai trò ngành nông
nghiệp là “trụ đỡ”, đóng góp
quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh nhà.

Đẩy mạnh tái cơ cấu,
phát triển bền vững

Thực hiện Quyết định số
255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021
của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại
ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số
127/2020/NQ-hĐND ngày 09/12/2020 của hĐND tỉnh về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025,
ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã đẩy mạnh cơ cấu lại, chuyển
đổi cây trồng phù hợp với lợi thế của từng vùng.
Trong năm 2021, các địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi
1.006ha đất lúa sang cây trồng khác và chăn nuôi; 784ha mía
sang cây trồng khác và chăn nuôi; gieo trồng được 44.293ha
hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Diện tích cây ăn trái
hiện có 28.410ha, tăng 2,3% so cùng kỳ.
Tỉnh đã duy trì và mở rộng một số mô hình sản xuất tiến
bộ như: sản xuất lúa màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn
trái đạt tiêu chuẩn VietgaP được 925ha; sản xuất cây trồng
theo hướng hữu cơ với diện tích 15.426ha. Xây dựng và duy
trì 117 nhà lưới trồng rau màu với tổng diện tích 6,7ha; có 07
mô hình chăn nuôi được chứng nhận VietgaP…
Sóc Trăng cũng đã phát triển được 39 trang trại, cơ sở
nuôi tôm áp dụng tiêu chuẩn gaP (aSc, BaP, VietgaP,
globalgaP), có 4 hợp tác xã (hTX) nuôi tôm với diện tích
200ha liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp (DN). Bên
cạnh đó, nhiều địa phương đã thực hiện mô hình sản xuất
kết hợp cho hiệu quả cao như: mô hình nuôi bò sữa ở
huyện mỹ Xuyên, Trần Đề, mỹ Tú; mô hình “Lúa thơmtôm sạch” ở huyện mỹ Xuyên;…

Ông huỳnh Ngọc Nhã, giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN)
tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, áp dụng công nghệ cao
trong sản xuất đã góp phần gia tăng giá trị kinh
tế, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới
(NTm) ở các địa phương.
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện “kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp
tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025” với mục
tiêu: cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây
dựng NTm, phát triển bền vững, sản xuất theo
quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái;
nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh xác
định ưu tiên các sản phẩm chủ lực: tôm nước
lợ; lúa; cây ăn trái; bò (bò thịt, bò sữa); hành
tím; cá đồng và các sản phẩm ocoP.
Bên cạnh đó, từng bước chuyển đổi tư
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, lĩnh vực
duy từ “phát triển sản xuất nông nghiệp”
nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Sóc Trăng đã có rất nhiều khởi sắc
sang tư duy “phát triển kinh tế nông nghiệp”.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số
trong nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh, vùng
nguyên liệu tập trung; xây dựng chuỗi giá trị, tổ chức liên kết,
Sóc Trăng phấn đấu đến năm
không để đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp... Đặc biệt, tỉnh
2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông,
sẽ tổ chức liên kết; xây dựng mã vùng trồng (code), sản xuất
sản phẩm theo quy trình sản xuất sạch, đáp ứng nhu cầu thị
lâm nghiệp và thủy sản được sản
trường trong và ngoài nước, nhất là các thị trường mỹ, Nhật,
xuất dưới hình thức hợp tác và liên kết
hàn Quốc, châu Âu,... đồng thời kết nối với các DN cung ứng
trên 30%; tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản
nông sản trên các sàn thương mại điện tử.
Ngoài ra, thực hiện tái cơ cấu, ngành sẽ chuyển từ mục
xuất theo các quy trình sản xuất tốt
tiêu “hỗ trợ kinh tế hộ” sang “hỗ trợ kinh tế tập thể”, nâng cao
(GAP) hoặc tương đương đạt trên 25%; tỷ
năng lực và hiệu quả hoạt động của hTX. chú trọng, thúc đẩy
phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, gắn kết với các
lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng
hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hTX, tổ hợp
công nghệ cao đạt trên 20%.
tác và nông dân. Đến năm 2025, Sóc Trăng phấn đấu có trên
80% hTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, có ít nhất 05 hTX
áp dụng mô hình hoạt động hTX kiểu mới; có ít nhất 10 hTX
phát triển sản phẩm chủ lực để tham gia chương trình mỗi xã
một sản phẩm (ocoP)… Sở Nông nghiệp cũng đã trình
uBND tỉnh xin chủ trương xây dựng hệ thống dữ liệu số
ngành Nông nghiệp trong thời gian tới.
“Với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cùng với sự nỗ lực
của toàn ngành sẽ góp phần xây dựng ngành Nông nghiệp của
tỉnh Sóc Trăng theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đồng thời nâng
cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp, tăng sức cạnh
tranh, cải thiện đời sống cho nhân dân”, giám đốc Sở
NN&PTNN huỳnh Ngọc Nhã khẳng định.n

Quýt đường Vĩnh Châu, một trong những loại cây ăn quả được
chú trọng phát triển
Nuôi tôm là mô hình kinh tế cho nhiều hiệu quả ở Sóc Trăng

www.vccinews.com 23

POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE

Fragrant rice varieties (ST24, ST25, etc.) combined with shrimp farming bring high economic eﬃciency in Soc Trang

agricuLTure
CONTINUED SUPPORT FOR THE ECONOMY
as one of key agricultural
producers in the mekong
Delta and in Vietnam, in
recent years, Soc Trang has
actively restructured
agriculture towards
environmentally friendly
production and increased
added value for sustainable
development. Thereby, its
supporting role for social
and economic
development is reaffirmed.
Huong giang

Unleashing potential and
advantages
Locational advantages, soil
conditions and water sources enable Soc
Trang to develop diversified and
sustainable agriculture, with fisheries
defined as a key economic sector, rice as
the main product of the cultivation
sector; and fruits as a strong product
that is gradually penetrating into
domestic and foreign markets and
helping increase export value.
currently, the arable rice land area in
Soc Trang stretches 327,000 ha and
harvests over 2 million tons a year. The
province focuses on growing high-quality
rice varieties and specialty rice (like ST24
and ST25) cultivated on 240,000 ha
(accounting for over 73% of the area. The
area is expanded by 235,000 ha over
2000). Especially at the 9th International
conference on rice Trade held in macau
in 2017, ST24 rice won the "Top 3 best
rice in the world" award. In manila
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(Philippines), ST25 rice won the world's
best rice award in 2019.
Together with rice, fruits are also a
strength of the province, grown on
28,410 ha, including more than 50% of
area planted with specialty crops such as
mango, pomelo, longan and star apple.
Soc Trang province established 75
concentrated and licensed production
areas of 497 ha for export. In addition,
many highly effective commercial
breeding models are being scaled up in
such localities as Nga Nam, Thanh Tri,
Tran De and Long Phu.
In particular, aquaculture is
considered a key economic sector and an
important contributor to the province's
grDP, thanks to its locational
advantages in the lower mekong Delta
where there are convenient water sources
adjacent to the East Sea. Black tiger
shrimp farming is increasingly being
expanded with many commercial shrimp
- rice production models. commercial
fishing and fishing logistics are being

positively changed. Tran De fishing Port is a logistics base for
fishing boats in the province and the region. Soc Trang is also
among leading seafood exporters in the country.
In 2021, despite being heavily affected by the coVID-19
pandemic, the agricultural sector of Soc Trang province still
achieved positive results, with many targets reaching and
exceeding their given plans. The agriculture, forestry and fishery
sector grew by 0.22%, accounting for 44.7% of the grDP. most
prominently, seafood exports reached uS$1.03 billion,
representing a year on year growth of 22.91%. hence, the
agricultural sector affirmed its support role as an important
contributor to local socioeconomic development.

accelerating restructuring, sustainability
carrying out the Prime minister's Decision 255/QD-TTg
dated february 25, 2021 approving the agricultural
restructuring plan in 2021 - 2025; and resolution
127/2020/NQ-hDND dated December 9, 2020 of the Provincial
People's council on the 5-year socioeconomic development
plan in 2021 - 2025, the agricultural sector of Soc Trang has
products like brackish water shrimp, paddy rice, fruits, cows,
accelerated crop restructuring and transformation based on
cattle, purple onion, cod fish and ocoP products.
local advantages.
Besides, it is important to gradually shift the thinking from
In 2021, the province converted 1,006 ha of rice land to
"agricultural
production development" to "agricultural economy
other crops and livestock, 784 ha of sugarcane land to other
development";
promote technology application and digital
crops and livestock; planted 44,293 ha of vegetable crops and
transformation in agriculture; form specialized farming areas and
short-term industrial plants. The area of fruit trees is currently
concentrated material areas; build value chains and
28,410 ha, an increase of 2.3% over 2020.
interconnectivity in agricultural production chains. In particular,
The province has maintained and expanded advanced
the province will accumulate production areas; develop planting
production models such as VietgaP-certified cash crop, shortarea codes applied to organic products to meet domestic and
term industrial plant and fruit tree cultivation (925 ha) and
foreign market needs, especially in the united States, japan, South
organic crops (15,426 ha). Soc Trang has operated 117 net
korea and Europe. It will also cooperate with suppliers of
houses for growing vegetables, covering a total area of 6.7 ha. It
agricultural products on e-commerce platforms.
also has seven VietgaP certified livestock models.
In addition, regarding agricultural restructuring, the sector will
Soc Trang has also constructed 39 shrimp farms and facilities
shift
the goal from "supporting the household economy" to
certified with gaP standards (aSc, BaP, VietgaP and
"supporting
the collective economy" and enhance cooperative
globalgaP), four shrimp farming cooperatives (covering 200
production
capacity.
It will focus on and accelerate digital economy
ha) that sign business contracts with suppliers. Besides, many
development in agriculture
localities have applied
and rural areas, aligned
combined highly effective
with agricultural
production models such as
Soc
Trang
province
will
strive
to
bring
the
households, cooperatives
dairy cow farming models in
and farmers. By 2025, Soc
share of agricultural, forestry and fishery
my Xuyen, Tran De and my
Trang province will strive
Tu districts, and organic
production
made
in
the
form
of
cooperation
to have over 80% of
fragrant rice-shrimp farming
profitable agricultural
and
association
to
over
30%;
the
share
of
model in my Xuyen district.
cooperatives; have at least
mr. huynh Ngoc Nha,
GAP-certified products to over 25%; and the five cooperatives apply new
Director of the Soc Trang
cooperative models; and
share of high-tech agricultural products to
Department of agriculture
have at least 10 cooperatives
and rural Development, said
over 20% by 2025.
join the one commune
that crop and livestock
one Product (ocoP)
restructuring and high-tech
Program. The Department
application to production has
of agriculture and rural
helped raise economic value, increase incomes and build new
Development also proposed the Provincial People's committee to
rural areas from locality to locality.
build an agricultural digital data system in the near future.
In the coming time, the department will further implement
“With specific goals and tasks, the sector will strive to be
the Soc Trang agricultural restructuring plan in 2021 - 2025 with
more
modern and efficient; improve agricultural value chains;
the goal of restructuring the agricultural sector in combination
increase agricultural competitiveness; and enhance livelihoods
with new countryside construction, sustainable development,
for people," said huynh Ngoc Nha, Director of the Department
planned production, ecological environment protection and
income increase for people. The province will give priority to key of agriculture and rural Development.n
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Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc,
bảo vệ sức khỏe nhân dân
Tháng 4/1992, tỉnh Sóc Trăng tái lập, hoạt
động y tế gặp nhiều khó khăn: cán bộ chuyên
môn y tế thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ, dược sĩ;
trang thiết bị, dụng cụ y tế lạc hậu… Được sự
quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND
tỉnh, trong 30 năm qua ngành Y tế tỉnh từng
bước được đầu tư và nâng cao về mọi mặt,
đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe
ngày càng cao của nhân dân.
Trí dũng

S

au 30 năm phát triển, mô hình tổ chức về cơ bản đã
được hoàn thiện, mạng lưới y tế được trải đều từ tỉnh
đến xã, ấp. Toàn ngành hiện nay có hơn 4.490 cán
bộ, trong đó có hơn 1.000 bác sĩ, số bác sĩ bình
quân/vạn dân tăng gấp 4 lần (hiện nay đạt 8,38 bác
sĩ/vạn dân), 92% xã có bác sĩ và 109/109 xã, phường, thị trấn
đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. hệ thống bệnh viện trong toàn
tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang
thiết bị hiện đại đã đáp ứng phục vụ hơn 1,5 triệu lượt người
khám chữa bệnh hàng năm, (bình quân 1,5 lượt/1 người
dân/năm); hơn 540.000 ngày điều trị nội trú, (bình quân 6,1
ngày/1 bệnh nhân). Đến nay toàn tỉnh triển khai 3.800 giường
bệnh, bình quân 28,53 giường/vạn dân.
Đáng chú ý năm 2016, công trình Bệnh viện Đa khoa
tỉnh với kinh phí đầu tư trên 1.600 tỷ đồng, quy mô 1.000
giường bệnh chính thức hoàn thành đi vào hoạt động, đánh
dấu cột mốc phát triển mới cho ngành Y tế tỉnh nhà. Sau 4
năm hoạt động tại cơ sở mới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã
được công nhận là Bệnh viện hạng I đầu tiên của tỉnh. Đến
năm 2019, công trình Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi mới
cũng hoàn thành cùng với các dự án sửa chữa nâng cấp
Bệnh viện Đa khoa huyện Long Phú, mỹ Tú, Vĩnh châu, kế
Sách, Thạnh Trị đã góp phần rất lớn trong công tác chăm
sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. các đề án "chuyển giao
kỹ thuật", "Bệnh viện vệ tinh" giúp ngành Y tế triển khai
được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm các tỉnh
trong khu vực; triển khai nhiều kỹ thuật mới như: can thiệp
tim mạch, can thiệp mạch não, kỹ thuật Ecmo, kỹ thuật đặt
máy tạo nhịp vĩnh viễn, lọc máu liên tục, chạy thận nhân
tạo, mổ nội soi, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, chẩn đoán
phát hiện bệnh sớm, điều trị sọ não, mổ phacô (mắt)...
các chính sách thu hút, đào tạo nhân lực phát huy tốt
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BSCKII. Trần Văn Khải,
Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

hiệu quả để nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ y tế
tỉnh như chương trình liên kết với các trường đại học tổ
chức nhiều lớp đào tạo sau đại học và đào tạo ngắn hạn
cho cán bộ y tế. Trường Trung cấp Y tế tỉnh đã mở thêm
được 2 mã ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu cơ bản nguồn
cung ứng nhân lực cho tuyến cơ sở, đến nay Trường đã
được nâng cấp để đào tạo hệ cao đẳng.
Về lĩnh vực Y học dự phòng, năm 2020, Trung tâm kiểm
soát bệnh tật tỉnh đã được thành lập tạo tiền đề và nguồn lực
mạnh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và y học
dự phòng. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tốt như: tỷ lệ tiêm chủng
đầy đủ 12 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 99%; tỷ lệ suy dinh
dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi khoảng 10%... Trong tình hình dịch
bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm của
chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai
các biện pháp phòng, chống dịch một cách tích cực, có hiệu quả
nên cơ bản đã kiểm soát được dịch trên địa bàn.
Đặc biệt, ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng cũng từng bước
hiện đại hóa các trang thiết bị; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của ngành từ y tế dự
phòng cho đến khám chữa bệnh và công tác quản lý nhằm
đáp ứng dần xu thế của thời đại.
Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Sóc Trăng - ông Trần
Văn khải cho biết thời gian tới ngành Y tế Sóc Trăng định
hướng cùng với cả nước tiếp tục phát triển sự nghiệp y tế
tại địa phương theo hướng công bằng, hiệu quả và hiện đại;
nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, tăng
tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, góp phần cải thiện
chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp
công nghiệp hóa - hiện đại hóa.n

TAKING GOOD CARE OF PEOPLE’S HEALTH
In april 1992 when Soc Trang province
was re-established, the health sector faced
numerous difficulties like shortages of
health workers, especially doctors and
pharmacists, and outdated medical
equipment. Supported and guided by the
Provincial Party committee and the
Provincial People's committee, over the
past 30 years, the health sector has
gradually invested to improve all aspects
and better meet healthcare needs and
protect human health.
Tri dung

a

after 30 years of development, its organizational
model has basically been completed. The health
network is developed evenly from the province to
the grassroots. The sector now has more than 4,490
employees, including more than 1,000 doctors,
bringing the ratio of doctors to 10,000 residents to 8.38, up to four
times higher than previously. up to 92% of communes have
doctors and all 109 communes, wards and townships meet
national health criteria. The hospital system of Soc Trang province
has been constructed and upgraded with modern facilities and
equipment to serve more than 1.5 million patients annually,
including more than 540,000 days of inpatient treatment (average
6.1 days per patient). up to now, the province has 3,800 hospital
beds, an average of 28.53 beds to 10,000 residents.
Notably, costing over VND1,600 billion, the 1,000-bed Soc
Trang general hospital was officially put into operation in 2016,
marking a new development milestone for the health sector. after
four years of operation, the hospital was recognized as the firstgrade hospital in the province. In 2019, the new obstetrics and
Pediatrics hospital was also completed, while hospitals and clinics
in Long Phu, my Tu, Vinh chau, ke Sach and Thanh Tri districts

Soc Trang Provincial General Hospital is equipped with modern facilities

The Ministry of Health's working group inspects
the infrastructure of a COVID-19 field hospital

were upgraded to greatly foster public health care and protection.
"Technical transfer" and "satellite hospital" projects help the health
sector to launch high-tech and specialized expertise on par with
other provinces in the region; apply many new techniques such as
cardiovascular intervention, cerebral vascular intervention, Ecmo
technique, permanent pacemaker technique, continuous dialysis,
hemodialysis, laparoscopic surgery, modern imaging, early
diagnosis, craniocerebral treatment and phacoscopic (eye) surgery.
Talent attraction policies are effectively applied to draw
more health workers of higher qualifications and expertise by
entering into short-term health worker training cooperation
programs. Soc Trang medical School opened two more
training majors to meet basic demand for human resources for
the grassroots level. up to now, the school has been upgraded
to provide college-tier training.
In preventive medicine, in 2020, the Soc Trang center for
Disease control was established to create a premise and
strong resources to prevent and control diseases and bolster
preventive medicine. The sector achieved many good
indicators such as full 12-dose vaccinations for 99% of
children aged under 1 and reducing malnutrition of children
aged under 5 to 10%. given the complicated coVID-19
epidemic, with resolution of the authorities and the Party at
all levels, epidemic prevention and control measures worked
effectively to rein the epidemic in the province.
In particular, the health sector of Soc Trang province has also
gradually modernized its equipment; strengthened information
technology application to many fields from preventive medicine to
medical examination and treatment and health administration.
mr. Tran Van khai, Deputy Director of Soc Trang health
Department, said that in the coming time, the Soc Trang health
sector will work with other localities in the country to further
develop medical professions towards equality, efficiency and
modernity, raise medical service quality, meet increasing and
diverse demand of people for health care, reduce morbidity and
mortality, increase life expectancy and improve the quality of
human resources to catch up with industrialization and
modernization requirements.n
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Lấy khoa học công nghệ
là đòn bẩy tạo sức bật phát triển
Là một trong những tỉnh trọng điểm sản
xuất nông nghiệp của vùng Đồng bằng
sông cửu Long và cả nước, Sóc Trăng đã
đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công
nghệ (kh&cN) vào sản xuất nhằm tăng
năng suất, giá trị sản phẩm. Qua đó, khẳng
định vai trò, vị thế của hoạt động kh&cN
trong phát triển kinh tế - xã hội. Bà Vũ thị
Hiếu Đông - giám đốc Sở kh&cN Sóc
Trăng đã có cuộc trao đổi với Vietnam
Business forum xung quanh nội dung này.
Ngọc tùng thực hiện.
Bà đánh giá thế nào về sự lớn mạnh cũng như
những đóng góp của ngành KH&CN đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 30 năm tái lập?
Đồng hành với sự phát triển của Sóc Trăng, những năm
qua ngành kh&cN nỗ lực hết sức mình nhằm phục vụ cho
các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh nhà. kh&cN đã từng
bước được đưa vào thực tiễn sản xuất, đời sống; luôn bám
sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong
từng giai đoạn. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm
phần lớn công tác nghiên cứu, ứng dụng của ngành.
Theo đó, ngành đã tập trung ứng dụng các tiến bộ
kh&cN để chọn tạo giống lúa thơm và lúa cao sản kháng
rầy nâu; lai tạo và chọn các giống lúa thơm phục vụ các
vùng trồng lúa thơm của tỉnh. các giống lúa này là nguồn
vật liệu phục vụ công tác lai tạo ra các giống lúa ST có năng
suất, chất lượng cao như ST24, ST25… Năm 2021, công
trình: “Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm
Sóc Trăng ST24 và ST25 giai đoạn 2008-2016” đã được chủ
tịch nước tặng giải thưởng hồ chí minh về kh&cN đợt 6.
Ngoài ra, tỉnh đã tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu
chứng nhận “gạo Tài nguyên Thạnh Trị”…
Với rau màu và cây ăn trái, Sở đã đầu tư ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật để xây dựng các điểm mô hình sản xuất rau,
cây ăn trái như ứng dụng IoT vào quá trình canh tác. các
biện pháp canh tác an toàn theo hướng hữu cơ dần nhận
được sự quan tâm của người dân. Từ những ứng dụng
thiết thực, các sản phẩm từ rau màu, cây ăn trái của tỉnh
đã tạo nên được nét đặc trưng riêng như: củ hành tím,
artemia, Vú sữa tím Trinh Phú, trái cây cù Lao Dung...
Đặc biệt, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi
trồng và đánh bắt thủy sản đã mang lại hiệu quả thiết
thực. Trong đó, việc xây dựng quy trình nuôi tôm sú bán
công nghiệp và công nghiệp đã đưa nghề nuôi tôm sú ở
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Bà Vũ Thị Hiếu Đông, Giám đốc Sở KH&CN Sóc Trăng

Sóc Trăng phát triển cao so với các tỉnh trong khu vực,
tạo nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp chế biến
thủy sản của tỉnh. Trong những năm trở lại đây, việc ứng
dụng công nghệ thông tin để quản lý môi trường trong ao
nuôi tôm nước lợ ở tỉnh Sóc Trăng ngày càng mạnh mẽ,
góp phần bảo vệ môi trường, tăng giá trị kinh tế.
Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa
học xã hội và nhân văn tập trung vào nghiên cứu các giải
pháp để bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa, nghệ
thuật dân gian; các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử.
Những nghiên cứu này đã góp phần bảo tồn và phát huy
giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phục vụ phát
triển du lịch.
sóc trăng xác định thế mạnh và định hướng phát
triển lĩnh vực KH&CN như thế nào trong giai đoạn
2021-2025? Để tiếp tục bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát
triển Kt-XH và hội nhập quốc tế, tỉnh đã đề ra
những giải pháp, chiến lược gì nhằm hỗ trợ các
doanh nghiệp (dN) nâng cao sức cạnh tranh và phát
triển bền vững, thưa bà?

Thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng
các cấp, trọng tâm
của lĩnh vực kh&cN
trong giai đoạn tới là
gắn liền giữa nghiên
cứu, ứng dụng
khcN với nhu cầu
thực tế của xã hội.
Đẩy mạnh chuyển
giao, ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật, thành
tựu kh&cN vào sản
xuất, nâng cao năng
suất, chất lượng sản
phẩm dựa trên đổi
mới sáng tạo. Trong
đó, tập trung khai
thác thành tựu của
cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 vào
quá trình vận hành,
Hợp tác để sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
phát triển của kinh tế
số là các giải pháp quan trọng để Sóc Trăng hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững lâu dài
- xã hội tỉnh nhà.
giai đoạn 2021 2025, ngoài những
ra, Sở kh&cN đã tham mưu uBND tỉnh trong triển khai
định hướng chung, ngành kh&cN tập trung nguồn lực
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung như: kế
TcVN ISo 9001:2015 vào hoạt động của 151/151 (đạt
hoạch số 136/kh-uBND ngày 09/9/2021 của uBND tỉnh
100%) cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh,
Sóc Trăng tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
trong đó: 31/31 cơ quan cấp tỉnh, 11/11 đơn vị hành
4, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
chính cấp huyện, 109/109 đơn vị hành chính cấp xã.
năm 2030 trong đó chú trọng ứng dụng thành tựu cuộc
cùng với thực hiện cải cách TThc, Sở cũng sẽ hỗ trợ
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm từng bước thực
DN, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
hiện các chủ trương về chuyển đổi số; kế hoạch số
(cĐS) và coi đây là cơ sở để tạo bứt phá về năng suất,
110/kh-uBND ngày 13/7/2021 của uBND tỉnh Sóc
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Trăng thực hiện chiến lược Sở hữu trí tuệ và chương
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-uBND ngày
trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn
16/7/2018 của uBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Đề án
2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020,
36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng chính phủ
tầm nhìn đến năm 2025; Duy trì hoạt động của Tổ tư vấn
ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên
hỗ trợ DN thực hiện kế hoạch hỗ trợ DN đổi mới công
nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai
nghệ, thiết bị; hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công
đoạn 2021 - 2030....
nghiệp, tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản
phẩm hàng hóa, kết nối DN với các chương trình hỗ trợ
Để góp phần cải thiện Chỉ số PCi và nâng cao
trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với Dự án Phát triển DN
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh
nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng trong các hoạt động hỗ trợ
(ddCi), thời gian tới sở sẽ tập trung vào những
cũng như khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
nhiệm vụ trọng tâm nào?
Ngoài ra, Sở cũng sẽ tăng cường liên kết với các viện,
Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công khai, minh
trường trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển
bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TThc); nâng
giao các tiến bộ kh&cN vào sản xuất nhằm nâng cao
cao chất lượng phục vụ người dân, DN. hiện Sở có 46
năng lực nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ
TThc thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó tất cả đều
kh&cN để thúc đẩy cĐS mạnh mẽ, khai thác các tiềm
thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến: mức độ 4 là
năng, lợi thế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế
23 thủ tục; mức độ 3 là 03 thủ tục; mức độ 2 là 14 thủ tục.
- xã hội.
hiện nay, việc tiếp nhận TThc được tập trung tại Trung
Với quyết tâm, nỗ lực, năm 2022, ngành kh&cN tỉnh
tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. các hồ sơ được
Sóc Trăng tiếp tục gắn kết, đồng hành cùng người dân và
công chức của Sở thực hiện theo quy trình, quy định.
DN, cùng thích ứng với điều kiện mới để phát triển bền
hàng năm, qua kết quả thăm dò ý kiến của khách hàng,
vững, xây dựng quê hương ngày thêm giàu, mạnh.
chất lượng, thời gian xử lý TThc đều ở mức “Tốt”. Ngoài
trân trọng cảm ơn bà!
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Sci-Tech Leverages Development

A workshop on "Intellectual property for start-ups and innovations"
co-organized by Soc Trang Department of Science and Technology

as one of key agricultural provinces in the
mekong Delta and in Vietnam, Soc Trang
has stepped up scientific and technological
application to production to increase
productivity and product value. This
approach has affirmed the role and position
of science and technology in socioeconomic
development. madam Vu thi Hieu dong,
Director of Soc Trang Department of
Science and Technology, gives an exclusive
interview to Vietnam Business forum,
about this effort. Ngoc tung reports.
How do you think about the growth of science
and technology and its contributions to local
socioeconomic development in the 30 years since the
province was re-established?
moving with the development of Soc Trang, over the
years, the science and technology sector has tried its best
to assist the province to achieve its social and economic
goals. Science and technology have been gradually put
into life and business practice; always adhering to Party
and government guidelines and policies. The agricultural
sector accounts for most of research projects and
applications of the science and technology sector.
accordingly, the sector has focused on applying
scientific and technological advances to select fragrant
rice varieties and high-productive rice varieties resistant
to brown planthopper; and breed and select aromatic rice
varieties for local farmers. These rice varieties are the
source of materials for hybridizing high-quality and
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productive ST rice varieties such as ST24 and ST25. In
2021, the Project on "research, selection and
development of Soc Trang fragrant rice varieties ST24
and ST25 in 2008-2016" was awarded ho chi minh Prize
in Science and Technology by the President of Vietnam.
In addition, the province has created, managed and
developed the certified brand of “Thanh Tri rice”.
With vegetables and fruit trees, the Department of
Science and Technology has invested advanced
technological applications to build fruit and vegetable
production models such as IoT application in farming.
Safe organic farming methods are gradually received by
people. With practical technological applications, local
fruit and vegetable products carry their own
characteristics, including purple onion, artemia, Trinh
Phu purple star apple and cu Lao Dung fruits.
In particular, the application of technological
advances to aquaculture and fishing has produced
practical effects. Large-scale commercial black tiger
shrimp farming has developed stronger than in other
provinces in the region and created a solid foundation for
the aquatic processing industry of the province. In recent
years, information technology application to manage the
living environment in brackish water shrimp ponds in
Soc Trang province has become more and more robust
and helped increase environmental protection and
economic value.
additionally, studies on social sciences and
humanities have focused on researching solutions for
preserving and promoting various types of culture and
folk art; historical and cultural values. These studies have
helped preserve and promote the value of national
cultural identity and tourism development.
How did soc trang determine its strengths and
development direction for science and technology for
the 2021-2025 period? to make further
breakthroughs and meet socioeconomic development
and international integration requirements, what
solutions and strategies has the province proposed to
support enterprises to improve their competitiveness
and sustainable development?
Executing resolutions of the Party congress at all
levels, the focused work of the science and technology
sector in the coming time is aligning scientific and
technological research and application with actual social
needs; speeding up the transfer and application of
scientific and technological advances and achievements to
boost production and raise innovation-based productivity
and product quality; and notably utilizing achievements
of the fourth Industrial revolution on operation and
development of the province's socioeconomic
development.
In 2021 - 2025, in addition to general orientations, the

Momentum
science and technology sector will focus resources to
effectively implement the following contents: Plan
136/kh-uBND dated September 9, 2021 of the Soc Trang
Provincial People’s committee on Soc Trang
participation in the fourth Industrial revolution in 20212025, with a vision to 2030, which focuses on applying
Industry 4.0 achievements to gradually enact digital
transformation policies; Plan 110/kh-uBND dated july
13, 2021 of the Provincial People’s committee on
implementation of the Soc Trang Intellectual Property
Strategy and Intellectual Property Development Program
in 2021-2025, with a vision to 2030; and Decision 36/QDTTg dated january 11, 2021 of the Prime minister on the
master Plan for technologically driven productivity
improvement in 2021 - 2030.
to raise the Provincial Competitiveness index
(PCi) and the district and department
Competitiveness index (ddCi), what key tasks will
the department of science and technology
concentrate on in the coming time?
The department will further promote publicity and
transparency of settling administrative procedures and
importantly improve service quality for people and
businesses. currently, the department has 46
administrative procedures under its jurisdiction, with all
being delivered through online public service portals: 23
procedures of category 4, three procedures of category 3;
and 14 procedures of category 2. currently, receiving
administrative procedures is concentrated at the
Provincial Public administration Service center. all

records are processed by department employees. Every
year, with results of customer surveys, the quality and
time of settling administrative procedures are rated
“good”. moreover, the Department of Science and
Technology advised the Provincial People’s committee to
apply the TcVN ISo 9001:2015 quality management
system to all 151 administrative agencies in the province,
including all 31 provincial agencies, all 11 district
administrative units and all 109 commune-level
administrative units.
While reforming administrative procedures, the
department will also support businesses to foster
innovation and digital transformation, seen as the basis
for creating breakthroughs in productivity, quality,
efficiency and competitiveness of the economy; continue
to carry out Decision 1702/QD-uBND dated july 16, 2018
of the Soc Trang Provincial People’s committee ratifying
Soc Trang Innovative Startup Project in 2018-2020, with a
vision to 2025; maintain the advisory group responsible
for supporting enterprises to invest in technological and
equipment innovations, register for industrial property
protection, improve product quality and productivity,
and connect businesses with internal and external support
programs. The department will coordinate with the Soc
Trang Small and medium Enterprise Development
Project in supporting innovation startups.
In addition, the Department will strengthen
connectivity with institutes and universities to research,
apply and transfer scientific and technological advances
to production to upgrade their capacity to this effect to
speed up digital transformation, unlock local potential
and advantages,
and bolster
socioeconomic
development.
With
determination and
effort, in 2022, the
science and
technology sector
of Soc Trang
province will help
connect and
support people and
businesses and
adapt to new
conditions for
sustainable
development and
prosperity of the
province.
thank you
very much!

“Vinh Chau purple onion", a famous product of Soc Trang province, is granted geographical indication by the
National Oﬃce of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology
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Tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận đất đai,
tạo thuận lợi cho nhà đầu tư
Nỗ lực cải cách ttHC

Ông Ngô Thái Chân,
Giám đốc Sở TNMT tỉnh Sóc Trăng

Nhờ chú trọng đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành
chính (TThc), tháo gỡ
điểm nghẽn về tiếp cận
đất đai, tạo thuận lợi cho
nhà đầu tư... ngành Tài
nguyên và môi trường
(TNmT) tỉnh Sóc Trăng
đã mang lại sự hài lòng
cho người dân và doanh
nghiệp (DN), góp phần
cải thiện môi trường đầu
tư và nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh.
Biên Cương

Với quyết tâm chuyển biến mạnh
mẽ từ tư duy hành chính “xin - cho”
sang “phục vụ”, ngành TNmT luôn
hướng đến các giải pháp góp phần cải
thiện các chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PaPI),
chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PcI) của Sóc Trăng, đặc biệt là các
chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh
vực quản lý của ngành. công tác cải
cách TThc luôn được chú trọng, với
mục tiêu tăng cường tính công khai
minh bạch, đơn giản, rút ngắn thời
gian so với quy định, tạo thuận tiện
tối đa cho người dân và DN.
Từ năm 2011 đến nay, Sở TNmT
đã trình chủ tịch uBND tỉnh ban
hành Quyết định công bố 728 TThc,
trong đó có 463 thủ tục mới ban
hành, sửa đổi, bổ sung và 265 thủ tục
bãi bỏ. riêng năm 2021, Sở đã rà soát
và tham mưu uBND tỉnh công bố
mới 15 TThc lĩnh vực môi trường,
tài nguyên nước, tổng hợp biển…
Đến nay, có 107 TThc thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở
TNmT (trong đó có 93 thủ tục được
thực hiện theo dịch vụ công trực
tuyến ở mức độ 4); thời gian giải
quyết hồ sơ đã được rút ngắn từ 10%
đến 65% so với quy định của Trung
ương. Đặc biệt, nhờ thực hiện tiếp
nhận và trả kết quả tập trung tại Bộ
phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
cũng như đẩy mạnh thực hiện theo
cơ chế một cửa và một cửa liên
thông, tỷ lệ hồ sơ TThc giải quyết
trước và đúng hẹn đạt cao và tăng
dần theo từng năm (năm 2019 tỷ lệ
hồ sơ giải quyết trước hẹn đạt
80,96%; năm 2020 đạt 99,77% và
năm 2021 đạt 100% với với 521 hồ
sơ được giải quyết trước hạn.
Song song với đó, Sở TNmT đã
xây dựng và vận hành cổng thông
tin điện tử nhằm kịp thời hỗ trợ,
cung cấp các thông tin cho các tổ
chức, cá nhân có nhu cầu. Ngoài ra,
lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo
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việc cải tiến lề lối, tác phong làm
việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính của cán bộ, công
chức, viên chức ngành. Đồng thời,
tăng cường kiểm tra, giám sát quá
trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ
để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục
những hành vi nhũng nhiễu, gây
khó khăn trong quá trình thực hiện
TThc nhằm tạo dựng niềm tin đối
với người dân, DN.

Góp phần gia tăng sức hút
đầu tư
công tác thu hút đầu tư tỉnh Sóc
Trăng những năm gần đây đã chú
trọng chuyển từ “lượng” sang “chất”,
với việc ưu tiên các nhà đầu tư quan
tâm vào những lĩnh vực nông nghiệp
công nghệ cao, công nghiệp chế biến,
phát triển khu cụm công nghiệp,
phát triển kinh tế biển và năng lượng
tái tạo... có thể kể đến các dự án lớn,
tạo bước đột phá về hạ tầng và kinh
tế - xã hội của tỉnh như: khu sản
xuất tôm giống tại xã Vĩnh hải
(TX.Vĩnh châu); Tàu cao tốc Trần
Đề - côn Đảo; Nhà máy may công
nghiệp tại phường 7 (TP.Sóc Trăng);
Vincom Plaza Sóc Trăng; Ánh
Quang Plaza; các dự án điện gió trên
địa bàn TX.Vĩnh châu…
góp phần vào kết quả này, trên
cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở
TNmT Sóc Trăng đã tập trung nâng
cao chất lượng trong công tác thẩm
định, góp ý chủ trương cũng như
kiểm soát chặt chẽ các vấn đề môi
trường, đất đai trong suốt quá trình
triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh
đó, nhằm xây dựng Sóc Trăng là
điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu
tư, Sở luôn nỗ lực xây dựng môi
trường đầu tư thông thoáng, kịp thời
chia sẻ khó khăn, tháo gỡ vướng
mắc, tạo điều kiện cho DN.
Để tạo thuận lợi và hài lòng cho
DN, nhà đầu tư trong tiếp cận đất
đai, Sở đã thực hiện công khai các
quyết định phê duyệt và bản đồ quy

Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng đạt 99,96% diện tích cần phải
cấp; đồng thời, triển khai giao đất cho 22
tổ chức với diện tích 74,5ha; cho 20 tổ
chức thuê đất với diện tích 102,2ha; thu
hồi đất của 6 tổ chức với diện tích 1,5ha
và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 5
tổ chức với diện tích 7,9ha...
hoạch… dưới dạng trực tuyến lên cổng công khai thông
tin TNmT của Sở (tại địa chỉ: http://geoportal.vn/stportal)
ngay sau khi được phê duyệt. Trên cơ sở danh mục dự án
kêu gọi đầu tư, Sở phối hợp uBND các huyện, thị xã,
thành phố đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công
bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo
thuận lợi cho các nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai, lựa
chọn dự án đầu tư; đồng thời, hướng dẫn các DN thực
hiện các thủ tục về đất đai.
hiện, Sở TNmT Sóc Trăng đang triển khai thực hiện
dự án “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu
quản lý đất đai”, từng bước hoàn thiện mô hình quản lý
đất đai, hệ thống cơ sở dữ liệu để kịp thời cung cấp thông
tin dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. Qua đó
tạo thuận lợi trong tra cứu thông tin về đất đai, giải quyết
TThc, tăng cường công tác giám sát của người dân trong
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.
Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho các DN, Sở cũng
thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các địa phương
trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực
hiện dự án. Tập trung mọi nguồn lực để tạo quỹ đất
sạch, tổ chức đấu giá để chủ động trong giao đất, cho
các tổ chức thuê đất thực hiện các dự án đầu tư, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Ngô Thái chân, giám đốc Sở TNmT tỉnh Sóc
Trăng cho biết, để tiếp tục cải thiện chỉ số PcI của tỉnh,
Sở sẽ thường xuyên nắm bắt, xử lý những bất cập,
vướng mắc của người dân và DN trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn của mình; tăng cường tổ chức các cuộc
đối thoại giữa lãnh đạo Sở và DN. cùng với đó, công
khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện
tử của đơn vị để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị về quy
trình thực hiện TThc cũng như các thông tin, phản
ánh vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong quá trình
thực hiện để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.
“Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ chủ động đề xuất, tham
mưu uBND tỉnh kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư trong quá
trình triển khai dự án hoặc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. Trong đó, nhanh chóng thực hiện các
quyết định, chủ trương của uBND tỉnh khi được giao”,
giám đốc Ngô Thái chân khẳng định.n

Improving
Land Access and
Facilitating Investors
Thanks to the focus on promoting
administrative procedure reform,
removing bottlenecks in land access,
and creating favorable conditions for
investors, Soc Trang province's Natural
resources and Environment sector has
brought satisfaction for people and
businesses, contributing to improving
the investment environment and
enhancing the province's
competitiveness.
Bien Cuong

making an effort to reform administrative
procedures
With the determination to change strongly from the
administrative mindset of "asking - giving" to "serving", the Natural
resources and Environment sector always aims at solutions that
contribute to the improvement of the Provincial governance and
Public administration Performance Index (PaPI), the Provincial
competitiveness Index (PcI) of Soc Trang, especially the
component indices related to the management field of the industry.
The administrative procedure reform has always been prioritized,
with the goal of enhancing publicity, transparency, simplicity,
shortening the time compared to regulations, creating maximum
convenience for people and businesses.
from 2011 up to now, the Department of Natural resources
and Environment has submitted to the chairman of the Provincial
People's committee to issue a Decision to announce 728
administrative procedures, including 463 newly promulgated,
amended and supplemented procedures and 265 abolished
procedures. Particularly in 2021, the Department reviewed and
advised the Provincial People's committee to announce 15 new
administrative procedures in the fields of environment, water
resources and marine synthesis.
up to now, there are 107 administrative procedures under the
jurisdiction of the Department of Natural resources and
Environment (of which 93 procedures are carried out according to
online public services at level 4); processing time has been
shortened from 10% to 65% compared with regulations of the
central government. In particular, thanks to the centralized
receipt and return of results at the Division of receiving and
returning results, as well as promoting the implementation of the
one-stop-shop and inter-agency one-stop-shop mechanism, the
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of administrative
F proportion
procedures dossiers resolved before

throughout the project
implementation. In addition, in order
to build Soc Trang as an attractive
destination for investors, the
Department always strives to build an
open investment environment,
promptly sharing difficulties,
removing obstacles, and creating
favorable conditions for businesses.
In order to facilitate and satisfy
businesses and investors in accessing
land, the Department has publicized
the approval decisions and planning
maps in an online form on the
Department's Public Information
Portal on Natural resources and
Environment at the address:
http://geoportal.vn/stportal)
immediately after being approved.
on the basis of the list of projects
calling for investment, the
Department has cooperated with the People's committees of
districts, towns and cities to include them in land use master
plans and schemes, and widely publicize them on the mass
media to create favorable conditions for investors in accessing
land and selecting investment projects; at the same time, instruct
enterprises to carry out laand procedures.
currently, Soc Trang Department of Natural resources and
Environment is implementing the project of "Building a system of
cadastral records and land management database", gradually
perfecting the land management model and database system to
promptly provide information and data to organizations and
individuals when required. This will create favorable conditions
in looking up information on land, solving administrative
procedures, strengthening the supervision of people in
performing the tasks of state management of land.
In addition, to remove difficulties for businesses, the
Department has also regularly urged and guided localities in site
clearance and land recovery for project implementation. It has
focused on mobilizing all resources to create a clean land fund,
organizing auctions to be proactive in allocating land, leasing land
to organizations to implement investment projects, contributing to
local socio-economic development.
mr. Ngo Thai chan, Director of Soc Trang Province's
Department of Natural resources and Environment, said that in
order to continue to improve the province's PcI index, the
Department would regularly monitor and handle inadequacies and
problems of people and businesses within their duties and powers;
strengthening the organization of dialogues between leaders of the
Department and enterprises. along with that, it will publicize its
hotline phone number and email address to receive comments and
recommendations on the administrative procedure
implementation process as well as information and feedback on
problems of individuals and organizations in the process of
implementation to take measures to remove them promptly.
In addition, the Department will also proactively propose and
advise the Provincial People's committee to promptly implement
solutions to support and remove difficulties for businesses and
investors during project implementation or in production and
business activities. In particular, it will quickly implement the
decisions and policies of the Provincial People's committee when
assigned," said Director Ngo Thai chan.n

By the end of 2021, the rate of
granting first-time land use right
certificates to organizations and
individuals in Soc Trang province
reached 99.96% of the area to be
granted; at the same time, allocating
land to 22 organizations with an area
of 74.5 ha; leasing land to 20
organizations with an area of 102.2ha;
recovering the land of 6 organizations
with an area of 1.5 ha and changing
the land use purpose for 5
organizations with an area of 7.9 ha.

deadlines and on time has been high
and gradually increased year by year
(in 2019 the rate of applications
resolved before appointment reached
80.96%; the rate in 2020 reached
99.77% and in 2021 reached 100% with
521 applications resolved in advance).
along with that, the Department of
Natural resources and Environment
has built and operated an electronic
portal to promptly support and
provide information to organizations
and individuals in need. In addition,
the Department's leaders regularly
direct the improvement of working
manners and styles, strictly
implementing discipline and
administrative discipline of cadres, civil
servants and public employees in the
sector. at the same time, it has strengthened inspection and
supervision of cadres' performance of duties to promptly correct
and overcome acts of harassment and difficulties in the
implementation of administrative procedures in order to build trust
with people and businesses.

Contributing to increase investment attraction
In attracting investments, Soc Trang province in recent years
has focused on shifting from "quantity" to "quality", with priority
given to investors interested in the fields of high-tech agriculture,
processing industry, developing industrial clusters, developing
marine economy and renewable energy. These include big
projects, creating a breakthrough in infrastructure and socioeconomic of the province such as: Shrimp breeding production
zone in Vinh hai commune (Vinh chau town); Tran De - con
Dao high-speed boat; Industrial garment factory in Ward 7 (Soc
Trang city); Vincom Plaza Soc Trang; anh Quang Plaza; and
wind power projects in Vinh chau town.
contributing to this result, on the basis of assigned tasks, Soc
Trang Department of Natural resources and Environment has
focused on improving the quality of appraisal, giving advice on
policies as well as strictly controlling environmental and land issues

Thanks to good site clearance, a number of wind power projects in
Soc Trang province have been ensured implementation progress
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Quyết liệt chuyển đổi số,
tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành
Với quyết tâm đến năm 2030 sẽ cơ bản
hoàn thiện chuyển đổi số (cĐS), xây dựng
đô thị thông minh, tỉnh Sóc Trăng triển
khai hàng loạt giải pháp trên nhiều lĩnh
vực nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý,
điều hành cũng như cung cấp dịch vụ công
cho người dân và doanh nghiệp (DN).
MinH Quang

cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin (cNTT) cũng
phát triển mạnh mẽ, đồng bộ. hệ thống nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu tỉnh Sóc Trăng được triển khai, đảm bảo kết
nối liên thông các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa
phương để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, thông tin
quan trọng của tỉnh. hệ thống dịch vụ công trực tuyến và
một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống
quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị truyền hình
trực tuyến được triển khai đồng bộ, liên thông đến cấp xã.
Đặc biệt, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của
các cơ quan nhà nước đã kết nối cho 100% các sở, ban
ngành tỉnh, uBND các huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm
Phục vụ hành chính công và Trung tâm giám sát điều hành
tỉnh (Ioc) chính thức đi vào hoạt động, góp phần xây dựng
nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, chính quyền điện
tử hiện đại, hiệu quả.

Hướng tới chính quyền số, xã hội số và
kinh tế số

UBND tỉnh Sóc Trăng đã đưa vào vận hành Trung tâm
Giám sát điều hành tỉnh Sóc Trăng (IOC Sóc Trăng)

Đảm bảo hạ tầng viễn thông - CNtt
Những năm qua, hệ thống hạ tầng thông tin - truyền
thông trên địa bàn Sóc Trăng đã có bước phát triển mạnh
mẽ. Ngày càng nhiều DN viễn thông tham gia thị trường,
cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng, chất lượng cao. hệ
thống hạ tầng kỹ thuật viễn thông cũng được đầu tư và phát
triển với quy mô lớn, rộng khắp. Từ đó đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và
đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Theo đó, hiện mạng lưới viễn thông trong tỉnh được đầu tư,
phát triển, mở rộng phạm vi phục vụ đến nông thôn, vùng sâu,
vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa
của nhân dân. hệ thống cáp quang đã đến 100% các xã; hạ tầng
mạng ngoại vi được ngầm hóa khoảng 25%; dịch vụ 3g, 4g
được phủ sóng đến 100% trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh.
Tổng số thuê bao điện thoại khoảng 1.200.449 thuê bao, đạt
100,1 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao internet cố định
164.220 thuê bao, đạt 13,69 thuê bao/100 dân; tổng số trạm BTS
là 1.288 trạm... Trong tháng 4 năm 2022, tỉnh sẽ triển khai phát
sóng thử nghiệm một số trạm 5g trên địa bàn TP.Sóc Trăng.

Với mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành cĐS trong
toàn tỉnh, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 07NQ/Tu về “cĐS tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030” và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm,
xuyên suốt và đồng bộ trong hoạt động của hệ thống chính
trị. Nghị quyết cũng đề ra 5 lĩnh vực ưu tiên thực hiện cĐS
trên địa bàn tỉnh gồm: Nông nghiệp; Du lịch; Y tế, giáo dục
và Đào tạo; an sinh xã hội.

Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm
2025, kinh tế số chiếm 20%
GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong
từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu
10%. Năng suất lao động hằng
năm tăng tối thiểu 7%.
Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu
hoàn thành CĐS đồng bộ trên
phạm vi toàn tỉnh; hoàn thành
xây dựng đô thị thông minh kết
nối đồng bộ với các mạng lưới đô
thị thông minh ở Đồng bằng sông
Cửu Long và cả nước.

www.vccinews.com 35

F

POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE
Để cụ thể hóa các mục tiêu trong Nghị quyết 07F NQ/Tu,
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT)

được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan tham mưu xây dựng Đề án cĐS tỉnh Sóc
Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sở
đã thành lập Tổ xây dựng đề án cĐS với cơ cấu
thành phần bao gồm lãnh đạo của 5 lĩnh vực ưu
tiên và mời các chuyên gia trong lĩnh vực cĐS cùng
tham gia. Đến nay Dự thảo Đề án cĐS của tỉnh cơ
bản đã hoàn thiện trên tinh thần phù hợp với
nguồn lực của địa phương, phát huy tối đa tính đổi
mới sáng tạo, tận dụng tổng thể các nguồn lực
ngoài Nhà nước để thúc đẩy cĐS nhanh, mạnh các
lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là tập trung vào các vấn
đề thiết thực, có thể sớm mang lại ngay hiệu quả.
Trong năm 2022, Sở TTTT sẽ thực hiện thí điểm
mô hình cĐS cấp huyện trên tinh thần phát triển
chính quyền số để làm tiền đề phát huy các nguồn
lực xã hội cùng chung tay thực hiện kinh tế số, Xã
hội số cho địa phương.
một trong những thành tựu quan trọng về cĐS
của Sóc Trăng là việc Trung tâm giám sát điều hành
tỉnh Sóc Trăng (Ioc Sóc Trăng) chính thức khai
trương và vận hành vào ngày 11/01/2022. Đây là bản
lề quan trọng, mở ra phong cách chỉ đạo điều hành
mới cho lãnh đạo các ngành, các cấp trên địa bàn
tỉnh, từ cách làm truyền thống sang cách ra quyết
định chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số.
Trung tâm Ioc tỉnh trước mắt đã thực hiện thu
thập, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan các hệ thống
thông tin thuộc 10 lĩnh vực như: (1) hệ thống giám
sát hành chính công; (2) giám sát cổng thông tin
điện tử; (3) Quản lý văn bản điện tử; (4) Lĩnh vực y tế;
(5) Lĩnh vực giáo dục; (6) Lĩnh vực du lịch; (7) Thông
tin tài nguyên và môi trường; (8) hệ thống điều hành
chỉ tiêu kinh tế - xã hội; (9) hệ thống phản ánh kiến
nghị; (10) camera giám sát. Ioc Sóc Trăng không chỉ
là một trong những công trình trọng điểm chào mừng
30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng mà còn thể hiện quyết
tâm của lãnh đạo tỉnh trong cĐS, thực hiện thành
công Nghị quyết số 07-NQ/Tu.
Theo ông Dương Văn Nhân, Phó giám đốc Sở
TTTT Sóc Trăng, thực hiện các mục tiêu cĐS, tỉnh
Sóc Trăng sẽ huy động tối đa các nguồn lực, vốn đầu
tư cho ứng dụng cNTT, số hóa... Tập trung phát
triển và hoàn thiện nền tảng cĐS của tỉnh trên cả 3
trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và Xã hội số.
Đồng thời khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, chú
trọng phát triển kỹ năng số cho người dân, nhằm
từng bước hình thành “công dân điện tử”.
Để phục vụ tốt hơn cho người dân và DN, Sở sẽ
đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; hướng dẫn,
hỗ trợ các sở, ban ngành, địa phương đăng tải thông
tin trên cổng thông tin của các đơn vị nhằm tăng
cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các
DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương
trình hỗ trợ DN cĐS… qua đó, góp phần nâng cao
chỉ số PcI của tỉnh”, Phó giám đốc Sở TTTT Dương
Văn Nhân cho biết thêm.n
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ngành Tư PháP

Góp phần
nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh

Ông Phạm Tuân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Trên cơ sở rà soát các văn bản, quy định của
pháp luật về cơ chế, chính sách đối với hoạt
động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, ngành
Tư pháp Sóc Trăng đã tham mưu uBND tỉnh
ban hành các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ
sung những nội dung không còn phù hợp,
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
THànH Long

thay thế các quy định không còn phù hợp
Tỉnh Sóc Trăng xác định cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy
mạnh thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải được cả
hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã

đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường
tỉnh; (04) Nghị quyết số 05/2019/NQ-hĐND ngày
đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
10/7/2019 của hĐND tỉnh về cơ chế, chính sách thúc đẩy
Trong đó, để môi trường kinh doanh thật sự thông
tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu
thoáng, thuận lợi đòi hỏi hệ thống pháp luật phải thống
tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; (05)
nhất; có nhiều chính sách thu hút, khuyến khích DN đầu
Nghị quyết số 05/2020/NQ-hĐND ngày 07/7/2020 của
tư và loại bỏ rào cản gây khó khăn, phiền hà cho DN.
hĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển
Trước yêu cầu này, Sở Tư pháp đã tham mưu uBND tỉnh
du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
ban hành kế hoạch số 71/kh-uBND ngày 24/5/2021 rà
soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cải thiện Bám sát yêu cầu cải thiện Chỉ số PCi
môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kịp thời
Việc thực hiện tốt công tác rà soát văn bản sẽ có tác
phát hiện những quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo,
động tích cực đối với hoạt động xây dựng, ban hành các
thiếu tính khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh,
văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm
gây khó khăn, phiền hà cho DN.
quyền và góp phần cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh
Theo đó, Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ngành rà
cấp tỉnh (PcI) của Sóc Trăng.
soát 82 văn bản quy phạm pháp luật (26 Nghị quyết và 56
Năm 2019, chỉ số PcI của Sóc Trăng hạng 53/63; năm
Quyết định) trong các lĩnh vực: đầu tư, đăng ký kinh
2020 tăng lên hạng 51/63 tỉnh, thành phố. kết quả này
doanh, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các nội dung
vẫn còn chậm so với các tỉnh trong khu vực và chưa đạt
khác liên quan đến DN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
được kết quả như mong đợi của tỉnh. Vì vậy, ngành Tư
của Sở kế hoạch và Đầu tư; tài chính, giá, thuế, phí và các
pháp sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh tập trung thực hiện các
nội dung khác liên quan đến DN thuộc lĩnh vực quản lý
giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi
nhà nước của Sở Tài chính; văn bản quy phạm pháp luật
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
có nội dung liên quan đến DN thuộc lĩnh vực quản lý nhà
của tỉnh.
nước của Sở Xây dựng; Sở công Thương; Sở Nông nghiệp
Về giải pháp, theo ông Phạm Tuân, giám đốc Sở Tư
và Phát triển nông thôn và văn bản quy phạm pháp luật
pháp tỉnh Sóc Trăng, ngành sẽ tăng cường công tác kiểm
liên quan đến hoạt động đăng ký kinh doanh, đầu tư, sản
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do hĐND, uBND các
xuất kinh doanh của DN thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
cấp ban hành; tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp
của một số đơn vị có liên quan.
luật liên quan đến các lĩnh vực cụ thể nhằm cải thiện môi
Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 53 văn bản còn hiệu lực
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
(11 Nghị quyết và 42 Quyết định); 23 văn bản hết hiệu lực
của tỉnh để kịp thời đề xuất sửa đổi hay ban hành mới cho
(14 Nghị quyết và 09 Quyết định); 06 văn bản cần sửa đổi, phù hợp.
bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế (01 Nghị quyết
Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn
và 05 Quyết định). có thể thấy, một số văn bản “lạc hậu”,
bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến DN, đặc biệt
lỗi thời, không còn phù hợp, làm ảnh hưởng đến sự phát
văn bản quy định chính sách mới nhằm thu hút đầu tư,
triển của DN. Đây là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền
chính sách ưu đãi đầu tư cho DN, các chính sách về đất
sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; xây dựng những cơ
đai, thuế… tạo thuận lợi cho DN tiếp cận nhanh chóng.
chế chính sách, quy định phù hợp với đặc điểm, tình hình
“Song song với đó, với nhiệm vụ được giao, Sở sẽ tập
thực tế của địa phương nhằm thu hút, thúc đẩy hoạt động
trung theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực
sản xuất kinh doanh của DN.
được dư luận quan tâm để kịp thời phát hiện và xử lý các
hiện nay, tỉnh Sóc Trăng có 05 Nghị quyết về các
bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy
chính sách có liên quan đến thu hút đầu tư, hỗ trợ DN còn phạm pháp luật”, ông Phạm Tuân chia sẻ thêm.n
hiệu lực và đang mang lại hiệu quả tích cực, gồm: (01)
Nghị quyết số 03/2018/NQhĐND ngày 10/7/2018 của
hĐND tỉnh ban hành Quy
định chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh; (02) Nghị quyết số
03/2019/NQ-hĐND ngày
10/7/2019 của hĐND tỉnh
ban hành chính sách hỗ trợ
liên kết và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp giai đoạn 20202025 trên địa bàn tỉnh; (03)
Nghị quyết số 04/2019/NQhĐND ngày 10/7/2019 của
hĐND tỉnh ban hành chính
sách đặc thù khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn giai
Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp truyền thông
đoạn 2020-2025 trên địa bàn
về trợ giúp pháp lý cho người dân tại huyện Châu Thành
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Đào tạo nhân lực bám sát nhu cầu
thị trường lao động
công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân
lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều
chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô cũng
như hiệu quả. Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục thực
hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của thị trường lao động. Phóng viên có cuộc
phỏng vấn ông Võ thanh Quang, giám đốc Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXh) tỉnh
Sóc Trăng về nội dung này. Ngọc tùng thực hiện.

Đến nay mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(GdNN) trên địa bàn tỉnh sóc trăng đã có sự đổi mới
ra sao nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và thị
trường lao động, thưa ông?
Tính đến nay, toàn tỉnh có 20 cơ sở gDNN, gồm: 15 cơ
sở gDNN công lập, 05 cơ sở gDNN ngoài công lập, được
phân bố đều trên 11 huyện, thị xã, thành phố. Đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức, nhà giáo gDNN cũng có sự phát
triển nhanh về số lượng và chất lượng với 651 người. các
giảng viên, giáo viên gDNN ngày càng được đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn. Tính đến ngày
31/12/2021, có 163 nhà giáo có trình độ trên đại học (tăng
91,41% so với năm 2011), 258 nhà giáo có trình độ đại học
(tăng 80,62% so với năm 2011), 127 nhà giáo có trình độ
cao đẳng, trung cấp (tăng 79,78% so với năm 2011).
cùng với đó, công tác biên soạn giáo trình đào tạo
cũng có nhiều đổi mới theo quy định của Bộ LĐ-TBXh,
đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra.
Tính đến nay, có 282 chương trình đào tạo được biên
soạn, chỉnh sửa, gồm 129 chương trình, giáo trình thuộc
lĩnh vực nông nghiệp, 153 chương trình thuộc lĩnh vực phi
nông nghiệp. Việc xây dựng, phê duyệt chương trình, giáo
trình được các cơ sở thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế
và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
cơ cấu ngành nghề đào tạo đã bám sát định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chuyển hướng mạnh
đào tạo từ cung sang cầu của thị trường lao động. các cơ
sở gDNN đã chủ động gắn kết với doanh nghiệp (DN), thị
trường lao động thông qua việc ký kết hợp tác; thực hiện
tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc
làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. kết quả, trong
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30 năm qua tỉnh tuyển sinh, đào tạo được 440.518 người;
giải quyết việc làm sau đào tạo cho 393.514/440.518 người,
chiếm tỷ lệ 89,33% số người được công nhận tốt nghiệp.
các ngành, nghề liên kết đào tạo trên địa bàn có nhiều
lao động chất lượng như: công nghệ ô tô, điện công
nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, nuôi trồng
thủy sản (nước ngọt, nước mặn, nước lợ), chế biến thủy
sản, chế biến thực phẩm,... Người học được đảm bảo việc
làm sau đào tạo, với thu nhập bình quân từ 05-08 triệu
đồng/tháng.
Bên cạnh công tác đào tạo, việc giải quyết việc làm
cho người lao động cũng là nhiệm vụ hết sức quan
trọng, nhất là sau những tác động của dịch bệnh Covid19. Vấn đề này được sóc trăng chú trọng ra sao?
Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của Sóc Trăng có
sự chuyển dịch mạnh mẽ. cùng với thế mạnh nông
nghiệp, dịch vụ và du lịch cũng ngày càng chiếm tỷ trọng
cao; tỉnh cũng đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn
của các DN trong và ngoài nước. Vì vậy, việc phát triển
nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực chất lượng cao được
xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp then
chốt hàng đầu nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Theo đó, Sở LĐ-TBXh tỉnh đã phối hợp với các sở,
ngành liên quan tham mưu uBND tỉnh trình hĐND tỉnh
ban hành Nghị quyết về đào tạo nghề gắn với giải quyết
việc làm cho người lao động giai đoạn 2021 - 2025. Để đáp
ứng nhu cầu lao động sau dịch, Sở đề nghị DN có nhu cầu
tuyển dụng lao động đăng ký số lượng, trình độ tay nghề
của người lao động để làm cơ sở đào tạo cung ứng cho DN.

Bên cạnh đó, đề nghị các địa
đào tạo và giải quyết việc làm sẽ
phương rà soát, thống kê nhu cầu
được tỉnh quan tâm như thế
việc làm của người lao động, từ đó
nào, thưa ông?
thực hiện phân loại nhóm lao động
Để nâng cao chất lượng nguồn
Năm 2022, Sở LĐ-TBXH tỉnh
cung ứng theo nhu cầu của DN.
nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày
Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy
càng cao của thị trường và DN,
Sóc Trăng đặt mục tiêu: Giải
mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm
Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh hợp tác,
quyết việc làm mới cho khoảng
quan trọng, các chính sách về
liên kết đào tạo với sự tham gia
gDNN gắn với giải quyết việc làm
của các trường và DN. hiện đã có
27.500 lao động (trong đó, đưa
cho người lao động và công tác
15 cơ sở gDNN của tỉnh hợp tác
người lao động đi làm việc có
định hướng phân luồng học sinh,
với DN để gửi học sinh, sinh viên,
thời hạn ở nước ngoài: 220
định hướng việc làm cho học sinh
người học nghề thực tập, thực tế
trung học cơ sở, trung học phổ
tại DN; mời cán bộ kỹ thuật, kỹ
người); đào tạo nghề cho
thông,… Tập trung đẩy mạnh và
sư... của DN tham gia giảng dạy,
khoảng 16.000 lao động; giảm
nâng cao hiệu quả hoạt động của
xây dựng chương trình đào tạo; tư
Sàn giao dịch việc làm tỉnh để tạo
vấn, tuyển dụng tại các buổi đối
tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn
cầu nối việc làm cho người lao
thoại, lễ trao bằng tốt nghiệp,...
mới) từ 2 - 3%, trong đó, giảm
động, DN và cơ sở gDNN bền
các hoạt động đó không chỉ gắn
vững, hiệu quả.
công tác đào tạo với nhu cầu thực
tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh
tế của DN, tạo cơ hội việc làm mà
tộc Khmer từ 3 - 4%.…
ngành, nghề đào tạo; hoàn thiện các
còn giúp học viên nâng cao trình
điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
độ, tác phong, đáp ứng nhu cầu
tại các cơ sở gDNN. huy động các
tuyển lao động có tay nghề của các
nguồn lực xã hội cùng ngân sách nhà
công ty, DN.
nước nâng cao hiệu quả quản lý, sử
Trong thời gian tới, Sở sẽ tham
dụng và tổ chức đào tạo; cùng với đó là các là các hoạt động
mưu xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa học, trí
quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động, nhất là lao động
thức trẻ, chuyên gia đầu ngành, người lao động giỏi về làm
trở về làm việc tại tỉnh do ảnh hưởng của dịch covid-19.
việc tại tỉnh…, giúp tư vấn trong thực hiện khâu đột phá
về phát triển nguồn nhân lực, gDNN và giải quyết việc
làm; kết nối DN xuất khẩu lao động với các cơ sở gDNN;
Đối với giải pháp tăng cường liên kết với dN trong
thu hút các trung tâm đào
tạo hoặc tổ chức nước
ngoài đến xây dựng cơ sở
đào tạo cho người có nhu
cầu xuất khẩu lao động…
Việc chủ động hợp tác
quốc tế giúp các cơ sở đào
tạo nghề tiếp thu kinh
nghiệm về gDNN của các
nước theo nguyên tắc bình
đẳng, hợp tác cùng có lợi.
Đó là cơ sở quan trọng
để các cơ sở gDNN và các
DN tiếp tục nâng cao hiệu
quả công tác đào tạo nghề
gắn với giải quyết việc
làm, đáp ứng yêu cầu của
thị trường trong bối cảnh
hội nhập quốc tế cũng như
làn sóng đầu tư mới. Điều
đó sẽ góp phần nâng cao
thứ hạng năng lực cạnh
tranh, tăng điểm số, thứ
bậc của chỉ số “Đào tạo lao
động” cũng như chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp
Nhiều DN trong tỉnh đã chú trọng nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc cho
tỉnh (PcI) của Sóc Trăng.
người lao động nhằm thu hút nguồn nhân lực tại địa phương.
Trong ảnh: Giờ ăn của công nhân Công ty CP May Nhà Bè Sóc Trăng
trân trọng cảm ơn ông!
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30 năm nỗ lực với
mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội
hộ cận nghèo. Nhờ đó, đảm bảo
100% hộ nghèo, hộ cận nghèo
được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế,
thuận tiện trong việc tiếp cận các
cơ sở chăm sóc sức khỏe, nâng
cao chất lượng cuộc sống.
Đặc biệt thời gian qua, để
đảm bảo người dân không ai
phải thiếu ăn, bị “bỏ lại phía
sau” trong mùa dịch, song hành
cùng công tác phòng, chống
dịch bệnh, các cấp chính quyền,
nhất là ngành Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&Xh) tỉnh đã chỉ đạo các địa
phương tập trung triển khai kịp
thời các gói hỗ trợ từ chính
phủ, giúp người dân vượt qua
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa) cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen
"cơn bão" covid-19.
cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào xây nhà cho người nghèo
Đối với những lao động trở
về quê sau thời gian giãn cách, tỉnh Sóc Trăng đã đón
cùng với việc thực hiện các mục tiêu phát
khoảng 50.000 người lao động từ TP.hồ chí minh, tỉnh
triển kinh tế, với mục tiêu “không để ai bị
Bình Dương, Đồng Nai, Long an… về địa phương, trong đó
có rất đông là người dân tộc thiểu số (DTTS), người dân
bỏ lại phía sau”, tỉnh Sóc Trăng luôn xác
sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Để hỗ trợ những đối
định công tác an sinh xã hội (aSXh) là
tượng này, tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó, tổ chức
rà soát, hỗ trợ an sinh; kêu gọi doanh nghiệp trên địa bàn
một trong những nhiệm vụ quan trọng và
kịp
thời hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động, từ đó góp
ưu tiên hàng đầu.
phần chia sẻ khó khăn, bảo đảm người lao động có cuộc
sống ổn định.

TrúC PHương

Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Quan tâm chăm lo cho người yếu thế
khi mới tái lập, Sóc Trăng là tỉnh có xuất phát điểm thấp,
nền kinh tế kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao... cùng với đó,
nguồn lực cho thực hiện các lĩnh vực aSXh còn rất hạn chế.
Tuy nhiên sau 30 năm phát triển, cùng với sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị, công tác aSXh trên địa bàn tỉnh đã có
nhiều khởi sắc; phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật
chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng lên.
công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách,
người có công được quan tâm, thực hiện tích cực. hiện nay
toàn tỉnh có trên 10.500 đối tượng người có công và thân nhân
đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng với tổng
kinh phí chi trả hàng năm trên 260 tỷ đồng. Trong phong trào
đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17.663
căn nhà tình nghĩa (chiếm 61% tổng số gia đình có công với
cách mạng), với tổng kinh phí là 418,27 tỷ đồng.
cùng với đó, để đảm bảo chất lượng y tế cho người dân,
Sóc Trăng đã thực hiện tốt chính sách như: Triển khai hỗ trợ
thêm 30% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc
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Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở Sóc Trăng
đã có bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là vùng đồng bào
DTTS. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&Xh tỉnh, nếu như
năm 1992, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm 36,7%, thì đến năm
2021 chỉ còn 1,95%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS
giảm còn 2,85%, giảm 0,93% so với năm 2020. mức thu
nhập bình quân đầu người cũng tăng cao (từ 1,34 triệu đồng
năm 1992 lên 47,33 triệu đồng năm 2021).
Để có được kết quả này, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều
chính sách về giáo dục, y tế, phát triển sản xuất, tín dụng ưu
đãi, tư vấn pháp lý miễn phí… Trong đó, các chương trình, dự
án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống
người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Theo đó, từ nguồn vốn Trung ương phân bổ, nguồn kinh
phí đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp, tỉnh đã
đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều
kiện phát triển sản xuất. Thực hiện các chính sách hỗ trợ
sản xuất, tỉnh đã triển khai hỗ trợ cho 20.387 hộ nghèo, cận
(xem tiếp trang 78)

Xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn
30 năm qua, trong điều kiện nguồn lực
có hạn nhưng với việc đầu tư phát triển
có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu
tiên hợp lý, hệ thống hạ tầng giao thông
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã từng bước
đồng bộ, đảm bảo kết nối thông suốt
giữa các tuyến đường địa phương với hệ
thống quốc lộ và kết nối hiệu quả giữa
giao thông đường bộ với đường thủy nội
địa, từ đó tăng khả năng vận tải hàng
hóa giữa các vùng trong khu vực.
Trí dũng

T

ừ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của địa
phương, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đầu tư
nhiều công trình, dự án giao thông quan trọng,
kết nối các vùng, hành lang kinh tế trọng điểm
của tỉnh. Từ 2 tuyến quốc lộ dài 81km năm
1992, đến nay hệ thống quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã được
đầu tư phát triển lên 5 tuyến dài 261km, đảm bảo lưu
thông thông suốt; trong năm 2021 quốc lộ Quản Lộ Phụng hiệp cũng đã được đầu tư cải tạo thảm bê tông
nhựa mặt đường. hiện Bộ giao thông Vận tải (gTVT) đã
triển khai khởi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc
lộ 1 (đoạn từ TX.Ngã Bảy, tỉnh hậu giang đến huyện châu
Thành, tỉnh Sóc Trăng) với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn
xe hỗn hợp và đang lập thủ tục đầu tư tuyến cao tốc châu
Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng (điểm cuối nối vào quốc lộ
Nam Sông hậu thuộc huyện Trần Đề), dự án đầu tư xây
dựng cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60.
hệ thống đường tỉnh cũng được quan tâm đầu tư theo
hướng hiện đại, kết nối liên hoàn. Nếu như năm 1992
toàn tỉnh có 7 tuyến đường tỉnh dài
khoảng 148,5km, với kết cấu yếu, mặt
đường hẹp, vận chuyển khó khăn thì đến
nay đã phát triển lên 17 tuyến dài 450km;
hệ thống đường đô thị được nâng cấp từng
bước khang trang. hệ thống đường huyện,
đường ô tô đến trung tâm các xã, phường,
thị trấn đã được đầu tư gắn với tiêu chí
Nông thôn mới.
cảng biển Sóc Trăng đã được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tổng
thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
với định hướng phát triển thành cảng biển
đặc biệt, sẽ đảm nhận vai trò là cửa ngõ xuất

nhập khẩu hàng hóa trực tiếp cho vùng và quốc tế khi được
hình thành. hiện tại địa phương đang nghiên cứu, đề xuất
Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển
Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để
báo cáo Bộ gTVT. cảng sông Sóc Trăng hiện đang khai
thác, xếp dỡ các loại hàng hóa thông thường, vật liệu xây
dựng…với quy mô tiếp nhận phương tiện thủy có trọng tải
toàn phần đến 1.000 tấn.
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống
kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều
hạn chế, chưa đồng bộ. cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 nối
liền Sóc Trăng với tỉnh Trà Vinh chưa được đầu tư xây
dựng, quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trà Tim đến giáp ranh tỉnh
Bạc Liêu) chỉ lưu thông được 2 làn xe. hệ thống đường tỉnh,
đường huyện tuy đã được nhựa hóa, bê tông hóa và cơ bản
được liên thông nhưng vẫn còn chưa đồng bộ đúng theo quy
hoạch, nhất là chưa có tuyến đường bộ cao tốc…Những hạn
chế trên làm tăng thời gian, chi phí trong vận chuyển hàng
hóa, giảm cơ hội kinh doanh, ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của địa phương.
Trong bối cảnh đó, việc đầu tư nâng cấp, hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông, nhất là đầu tư tuyến cao tốc châu
Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ
60, đầu tư xây dựng cảng biển Sóc Trăng để trực tiếp xuất,
nhập khẩu hàng hóa của tỉnh, của vùng trở nên bức thiết,
tạo tiền đề quan trọng để hình thành hệ thống giao thông
vận tải đồng bộ, liên hoàn, giảm thời gian, chi phí tiếp
chuyển hàng hóa, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa
phương trong phát triển logistics. Phó giám đốc Sở gTVT
tỉnh Sóc Trăng - ông Võ hoàng Điền Phong cho biết nắm
bắt yêu cầu này, trong năm 2022 và những năm tiếp theo,
tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên
quan tranh thủ triển khai nhiều công trình trọng điểm như:
cảng biển Sóc Trăng (khu bến Trần Đề); tuyến cao tốc châu
Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi, đường bộ ven
biển, tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, tỉnh
Sóc Trăng …"Những dự án giao thông trọng điểm này có ý
nghĩa rất quan trọng, có tính quyết định, là một trong ba
khâu đột phá cần ưu tiên đầu tư phát triển trước một bước,
tạo tiền đề cho Sóc Trăng phát triển kinh tế - xã hội trong
tương lai" - ông Phong chia sẻ.n
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Công an tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì
về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng
môi trường kinh doanh ổn định
Với vai trò nòng cốt trong
công tác giữ gìn an ninh trật
tự (aNTT), công an tỉnh Sóc
Trăng đã chủ động nắm chắc
tình hình, thực hiện đồng bộ
các biện pháp đảm bảo tốt an
ninh chính trị nội bộ, kinh
tế, xã hội, tôn giáo… Bên
cạnh đó, căn cứ vào tình
hình thực tế, đơn vị thường
xuyên chỉ đạo các lực lượng
đấu tranh, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội; tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi,
góp phần cải thiện năng lực
cạnh tranh và thu hút đầu tư
của địa phương.
ngọC Tùng

Chiến công trên nhiều
mặt trận
Sau 30 năm tái lập tỉnh, từ chỗ gặp
nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay
công an tỉnh Sóc Trăng cơ bản được
kiện toàn về cơ sở vật chất và nhân lực,
đảm bảo cả về mặt số lượng lẫn chất
lượng. công an tỉnh Sóc Trăng hiện có
28 đơn vị cấp phòng và 11 đơn vị
công an cấp huyện, 109 đơn vị công
an cấp xã, phường, thị trấn với trên
3.000 cán bộ chiến sỹ (cBcS).
Với tinh thần trách nhiệm cao
cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực
của Tỉnh ủy, uBND tỉnh và quần
chúng nhân dân, lực lượng công an
đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các
biện pháp, phát hiện và đấu tranh
ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động
chống phá, giải quyết triệt để nhiều
vụ việc phức tạp. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững,
ổn định, không bị động, bất ngờ.
công an tỉnh tăng cường nắm bắt
tình hình, phối hợp với các ngành
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chức năng của tỉnh nhằm đảm bảo tốt
an ninh kinh tế, an ninh chính trị trên
toàn tỉnh, nhất là tại các khu công
nghiệp. hàng năm, lực lượng công an
đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm…, giúp tình hình tội
phạm trên địa bàn tỉnh luôn được
kiểm soát và giảm đáng kể.
Trong đợt bùng phát dịch covid19, lực lượng công an Sóc Trăng luôn
trên tuyến đầu thực hiện mục tiêu kép:
vừa bảo đảm aNTT vừa tham gia
phòng chống dịch. công an tỉnh đã
xây dựng các phương án bảo đảm
aNTT, phối hợp khống chế không để
lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đã có
trên 1.300 cán bộ, chiến sỹ tham gia
các chốt chặn, tuần tra lưu động bảo
đảm aNTT tại các khu cách ly, khu
điều trị; tham mưu xây dựng phương
án dẫn đoàn đón rước hơn 45.000
người dân từ vùng dịch trở về địa
phương. Đã xuất hiện nhiều tấm
gương tận tụy với công việc, không
ngại gian khổ, hy sinh ngày đêm bám
trụ địa bàn ở các chốt chặn, các tổ tuần

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PcI,
tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp (DN),
thời gian qua, công an tỉnh Sóc Trăng đã
chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội
phạm kinh tế; đấu tranh, xử lý dứt điểm
các vụ việc nổi cộm về aNTT, tạo môi
trường an toàn cho hoạt động của DN.
mặt khác, song song với hoạt động
kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý
sai phạm, công tác tuyên truyền, tập
huấn nâng cao việc chấp hành bảo vệ
môi trường và phòng cháy, chữa cháy
Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng
(Pccc) tại các DN cũng được công an
Bộ Công an trao Cờ Thi đua của Bộ Công an cho Công an tỉnh Sóc Trăng
tỉnh hết sức chú trọng. các đơn vị chức
tra lưu động giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
năng của đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên
Bên cạnh làm tốt công tác bảo đảm aNTT và tham gia
truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về Pccc, bảo vệ môi
phòng chống dịch, lực lượng công an còn vận động cBcS
trường. Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư thường xuyên
đóng góp và tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho bà con có
tuyên truyền, kiểm tra an toàn về Pccc đối với các DN
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các vùng phong tỏa, khu
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về
cách ly y tế với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng
công tác Pccc và bảo vệ môi trường…
trên 4.200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Đơn vị cũng thường xuyên rà soát, nâng cao chỉ số cải
trong các vùng phong tỏa, khu cách ly y tế; tiêu thụ giúp
cách hành chính của công an các đơn vị, địa phương; cập
nông dân hơn 40 tấn nông sản các loại…
nhật và công bố, công khai, kịp thời các thủ tục hành
Với sự cố gắng không ngừng suốt 30 năm qua, công an
chính… Đặc biệt, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối
tỉnh Sóc Trăng đã được tặng 23 cờ thi đua và 32 Bằng
làm việc, giáo dục cBcS, nhất là ở các bộ phận dễ phát sinh
khen của chính phủ, Bộ công an, uBND tỉnh; có 25 lượt
tiêu cực, tránh chồng chéo gây ảnh hưởng đến hoạt động
lãnh đạo công an tỉnh được tặng huân chương các loại và
của DN; bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các DN, tạo
55 lượt lãnh đạo công an tỉnh được tặng Bằng khen của
môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn để các DN kinh
Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ công an và chủ tịch
doanh, cạnh tranh đúng pháp luật.
uBND tỉnh…
Bên cạnh đó, lực lượng công an
mới đây, công an tỉnh Sóc Trăng
cũng chủ động trao đổi, đối thoại với
đã vinh dự được chủ tịch nước tặng
người dân, DN, lắng nghe ý kiến, kiến
huân chương chiến công hạng Nhì để
nghị để nắm bắt những khó khăn,
ghi nhận nỗ lực trong công tác đảm
vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý
Năm 2022, Công an tỉnh Sóc
bảo aNTT trong phòng, chống dịch
nhà nước về aNTT. Từ đó kịp thời có
covid-19; được Thủ tướng chính phủ
Trăng phấn đấu kéo giảm ít
biện pháp điều chỉnh, nâng cao chỉ số
tặng Bằng khen về thành tích triển
hài lòng của DN; hỗ trợ DN phục hồi
nhất
05%
số
vụ
phạm
tội
về
khai, thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu
sản xuất kinh doanh.
quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất,
trật tự xã hội so với năm
Đại tá Lâm Thành Sol, giám đốc
cấp và quản lý căn cước công dân và
công an tỉnh Sóc Trăng cho biết,
2019
(khi
chưa
xảy
ra
dịch
nhiều lượt cá nhân được tặng kỷ niệm
thời gian tới, với phương châm:
chương vì an ninh Tổ quốc.
Covid-19); 100% tố giác, tin
“chủ động, nêu gương, kỷ cương,
trách nhiệm, hiệu quả”, đơn vị tiếp
báo
về
tội
phạm
và
kiến
nghị
Góp phần cải thiện môi
tiến hành đồng bộ các biện pháp:
khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tục
trường kinh doanh
Tăng cường công tác đấu tranh, trấn
áp kiềm chế, làm giảm các loại tội
tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%;
công an tỉnh luôn xác định chỉ
phạm, tệ nạn xã hội,…; phòng ngừa,
số PcI là tiêu chí quan trọng trong
tỷ lệ điều tra, khám phá án
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý
việc đánh giá về năng lực, môi
đạt trên 75% và án rất
các vụ việc về aNTT, tạo môi trường
trường kinh doanh, chất lượng điều
xã hội lành mạnh, ổn định phục vụ
hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành
nghiêm trọng, đặc biệt
đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế chính của chính quyền địa phương.
nghiêm trọng đạt trên 90%...
xã hội, đối ngoại của tỉnh.
Do đó, bên cạnh việc triển khai công
“chúng tôi luôn xác định,
tác bảo đảm aNTT, tạo môi trường
những nỗ lực của lực lượng công
phát triển vững mạnh, lực lượng
an không chỉ đảm bảo sự bình yên,
công an tỉnh còn quyết liệt cải thiện
ổn định cho nhân dân mà còn góp
chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý
phần đắc lực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh
và an ninh trật tự”, góp phần cải thiện chỉ số PcI nhằm
doanh, nâng cao chỉ số PcI và đẩy mạnh thu hút đầu tư
thu hút đầu tư.
của địa phương, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu phát triển
Theo đó, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-cP
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Sóc Trăng đã
ngày 10/01/2022 của chính phủ và chỉ đạo của uBND tỉnh về
đề ra”, Đại tá Lâm Thành Sol chia sẻ.n
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
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bảo hiểm Xã hội Tỉnh Sóc Trăng

Lấy người dân, doanh nghiệp làm
chủ thể, trung tâm phục vụ
Khẳng định vai trò quan
trọng trong đảm bảo an
sinh xã hội

Ông Đàm Lực Sĩ, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng

Những năm qua, công tác
triển khai thực hiện các chính
sách bảo hiểm xã hội (BhXh),
bảo hiểm y tế (BhYT) trên địa
bàn tỉnh Sóc Trăng luôn nhận
được sự quan tâm của lãnh
đạo BhXh Việt Nam, lãnh
đạo tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ
giữa các đơn vị có liên quan và
cấp ủy, chính quyền các địa
phương, qua đó góp phần ổn
định chính trị, đảm bảo an
sinh xã hội và phát triển kinh
tế - xã hội.
Công Luận
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Ông Đàm Lực Sĩ - giám đốc
BhXh tỉnh Sóc Trăng cho biết
ngay khi Nghị quyết số 28NQ/TW ngày 23/5/2018 của hội
nghị lần thứ 7 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khoá XII về cải
cách chính sách BhXh (Nghị
quyết số 28-NQ/TW) được ban
hành, BhXh tỉnh Sóc Trăng đã
chủ động, tích cực tham mưu
Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh
triển khai nhiều giải pháp đồng
bộ để đưa Nghị quyết số 28NQ/TW đi vào cuộc sống. các
cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương đã chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả các văn bản
của Trung ương và Tỉnh ủy,
uBND tỉnh liên quan đến chính
sách BhXh, BhYT.
Nhiều năm qua BhXh tỉnh
cũng đã phối hợp với các ban,
ngành có liên quan tham mưu
hĐND tỉnh ban hành Nghị quyết
quan trọng về hỗ trợ mức đóng
BhYT cho một số đối tượng từ
ngân sách địa phương đã tạo điều
kiện cho nhiều người dân, nhất là
hộ có điều kiện kinh tế khó khăn
tham gia BhYT. cùng với đó các
cấp, ngành cũng đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về vai trò, tầm
quan trọng của BhXh, BhYT
trong công tác an sinh xã hội và
phát triển kinh tế - xã hội, qua đó
nhận thức của doanh nghiệp,
người lao động và nhân dân về
BhXh, BhYT ngày càng nâng
cao, tạo thuận lợi cho việc tổ chức
thực hiện chính sách BhXh,
BhYT trên địa bàn tỉnh. Vì vậy,
chế độ, chính sách BhXh, BhYT
đã được triển khai ở quy mô sâu,
rộng; đối tượng tham gia BhXh,
BhYT phát triển theo từng năm.
Đặc biệt trong năm 2021 là năm

dịch covid-19 bùng phát mạnh
và có diễn biến phức tạp, nhưng
để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ
mở rộng BhXh tự nguyện, với
tinh thần “vừa chống dịch, vừa
phát triển kinh tế, bảo đảm an
sinh xã hội”, tập thể BhXh tỉnh
Sóc Trăng đã nỗ lực đổi mới, đa
dạng về hình thức, phong phú về
nội dung tuyên truyền, phù hợp
với đặc thù từng nhóm chủ thể,
quyết tâm thực hiện đạt và vượt
kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối
tượng tham gia BhXh tự nguyện
bằng nhiều giải pháp đồng bộ,
quyết liệt. cụ thể, BhXh tỉnh đã
phối hợp với các ngành có liên
quan tham mưu uBND tỉnh trình
hĐND tỉnh ban hành Nghị quyết
hỗ trợ mức đóng BhYT, BhXh
tự nguyện cho một số nhóm đối
tượng; Tham mưu Thường trực
Tỉnh ủy ban hành công văn số
235-cV/Tu ngày 09/09/2021 về
việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo
thực hiện chính sách BhXh,
BhYT, BhTN; tham mưu uBND
tỉnh ban hành Quyết định số
301/QĐ-uBND ngày 08/02/2021
về việc giao chỉ tiêu phát triển đối
tượng tham gia BhXh, BhYT,
BhTN năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng, qua đó các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương
đã cùng với ngành BhXh phối
hợp hỗ trợ để tuyên truyền, vận
động người dân tham gia BhXh
tự nguyện, góp phần đưa chính
sách BhXh tự nguyện đến gần
hơn với nhân dân và phấn đấu
đảm bảo đạt kết quả theo chỉ tiêu
đã đề ra.
Tính đến ngày 31/12/2021,
toàn tỉnh đã có 65.590 người tham
gia BhXh bắt buộc. Tổng số
người đang tham gia BhXh tự
nguyện là 15.374 người. Tổng số
thu BhXh, BhYT, bảo hiểm thất
nghiệp (BhTN) là 2.145.747 triệu
đồng. công tác chi trả lương hưu,

Bảo đảm tối đa quyền lợi của
người tham gia BHXH, BHYt

trợ cấp BhXh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định;
cải cách thủ tục hành chính (TThc) được đẩy mạnh, giảm thiểu
phiền hà, tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân đến giao dịch,
giải quyết các thủ tục tham gia và hưởng chế độ, chính sách.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh covid-19
bùng phát và diễn biến phức tạp tại các địa phương, chính
sách BhXh, BhYT càng minh chứng rõ vai trò quan trọng
trong ổn định an sinh xã hội. Đơn cử như việc quỹ BhYT chi
trả cho các bệnh nhân mắc covid-19; cơ quan BhXh xác
nhận các trường hợp người lao động, doanh nghiệp được hỗ
trợ từ Nghị quyết số 68/NQ-cP ngày 01/7/2021 của chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19; hay gần
đây là thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ Quỹ
BhTN theo Nghị quyết số 116/NQ-cP ngày 24/9/2021 của
chính phủ. Do đó, cùng với cả nước, BhXh tỉnh Sóc Trăng
đã kịp thời triển khai hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho đơn
vị sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng do đại
dịch covid-19 trên địa bàn, góp phần đảm bảo cuộc sống,
đảm bảo an sinh xã hội.
kết quả trong năm 2021, BhXh tỉnh Sóc Trăng đã hoàn
thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai
nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQcP của chính phủ cho 1.091 đơn vị, tương ứng 35.396 lao
động với số tiền 5 tỷ 369 triệu đồng; đã giải quyết cho 4 đơn vị
(với 2.720 lao động) tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với
số tiền khoảng 15 tỷ 247 triệu đồng; đồng thời hoàn thành việc
thông báo điều chỉnh mức đóng (giảm từ 1% xuống 0%) vào
Quỹ BhTN theo Nghị quyết số 116/NQ-cP của chính phủ
cho 1.114 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 37.268 lao động
với số tiền 22 tỷ 436 triệu đồng, đã chi trả chế độ hỗ trợ cho
48.200 lao động với số tiền 112 tỷ đồng. Việc chi trả nhanh,
gọn, dứt điểm các chính sách hỗ trợ của chính phủ của ngành
BhXh tỉnh Sóc Trăng đúng lúc cho người lao động, người sử
dụng lao động đang gặp khó khăn có ý nghĩa rất quan trọng,
thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với
cuộc sống người lao động, nhất là những lúc khó khăn do
thiên tai, dịch bệnh.

Theo ông Đàm Lực Sĩ, dự báo thời
gian tới dịch covid-19 sẽ tiếp tục diễn
biến khó lường; hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp, đời sống của
người dân gặp nhiều khó khăn; một số
chính sách BhXh, BhYT thay đổi từ
năm 2022…sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến
kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.
Tuy nhiên tín hiệu đáng mừng là từ khi
có Nghị quyết số 128/NQ-cP ngày
11/10/2021 của chính phủ ban hành quy
định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19",
kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, đặc
biệt là số lượng doanh nghiệp hoạt động
trở lại, người lao động tiếp tục được quay
lại làm việc tăng lên, chính sách BhXh,
BhYT cũng phải thích ứng cho điều kiện
mới…"Bối cảnh dịch bệnh covid-19 tiếp
tục diễn biến phức tạp và khả năng còn kéo dài, ngành
BhXh tỉnh Sóc Trăng chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất,
tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai
thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động
và doanh nghiệp để từng bước phục hồi hoạt động sản xuất
kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho người lao
động, tạo tiền đề cho việc duy trì và từng bước phát triển đối
tượng tham gia BhXh, BhYT cho những năm tiếp theo" ông Sĩ nhấn mạnh.
Trước mắt trong năm 2022 này, BhXh tỉnh sẽ chủ động
bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời đưa ra những giải pháp
nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia BhXh,
BhYT, qua đó BhXh tỉnh sẽ tập trung cao độ, nỗ lực, quyết
tâm, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt
trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, thống
nhất quan điểm chỉ đạo: "Lấy người dân, doanh nghiệp làm
chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động
trong toàn ngành: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo,
linh hoạt, hiệu quả" để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Tập trung đẩy mạnh cải cách TThc và chuyển đổi số, xây
dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng
phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các TThc. hoàn thiện
cơ sở hạ tầng, kết nối liên thông, bảo đảm thông suốt, chính
xác, nhanh chóng, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho việc giải
quyết TThc trên môi trường mạng.
BhXh tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền
thông để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin,
truyền thông theo hướng đa dạng, linh hoạt, thiết thực để
người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách
BhXh, BhYT, BhTN bởi nhận thức của nhân dân thông suốt
thì chính sách mới bền vững. Đồng thời phát động các phong
trào thi đua trong toàn hệ thống BhXh tỉnh nhằm nâng cao
hiệu quả làm việc, thái độ ứng xử và phong cách phục vụ của
công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BhXh
tỉnh Sóc Trăng..., tạo chuyển biến tích cực trong việc phục vụ
người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BhXh,
BhYT, BhTN trên địa bàn tỉnh.n
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Giải tỏa áp lực về vốn, lãi suất
cho doanh nghiệp trong mùa dịch

Ông Phạm Kim Hùng, Giám đốc NHNN tỉnh Sóc Trăng

Trong 2 năm dịch bệnh hoành hành,
ngành Ngân hàng Sóc Trăng phải đối mặt
với không ít khó khăn, thách thức. Tuy
nhiên với quyết tâm đồng hành vượt khó
cùng người dân và doanh nghiệp, toàn
ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp và đạt được kết quả tích cực, giúp
giảm áp lực cho khách hàng trong trả nợ
vay ngân hàng; đồng thời tạo điều kiện để
người dân, doanh nghiệp tiếp tục vay mới
khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh.
Luận nguyễn

g

iám đốc Ngân hàng Nhà nước (NhNN) tỉnh Sóc
Trăng – ông Phạm kim hùng cho biết, trong năm
2021, trên cơ sở bám sát diễn biến thực tế của dịch
bệnh, NhNN đã 2 lần ban hành văn bản để sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TTNhNN, quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,
phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng
do dịch covid-19. Thực hiện chỉ đạo của NhNN, tính đến ngày
31/12/2021, các tổ chức tín dụng (TcTD) trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ
cho 2.867 khách hàng với số nợ đã cơ cấu lũy kết từ 23/1/2020
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khoảng 810 tỷ đồng, dư nợ cơ cấu đến thời điểm hiện nay là 463 tỷ
đồng với 1.509 khách hàng còn dư nợ; cho vay mới với lãi suất cho
vay thấp hơn so với trước dịch để khách hàng khôi phục sản xuất
với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 2.969,9 tỷ đồng,
dư nợ hiện nay là 978,2 tỷ đồng với 829 khách hàng còn dư nợ.
Về cơ chế giảm lãi suất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của NhNN,
ngay từ đầu năm 2021 NhNN tỉnh Sóc Trăng đã ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo các TcTD trên địa bàn chủ động cân đối khả năng
tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt
động để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ
hiện hữu và các khoản cho vay mới, góp phần hỗ trợ và đồng hành
cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tính đến 31/12/2021, các
TcTD đã thực hiện miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho
45.511 khách hàng với dư nợ được miễn, giảm lãi 16.079,7 tỷ đồng
(chiếm 33,8% tổng dư nợ), số tiền lãi được giảm 33,4 tỷ đồng. Đối
với chương trình tín dụng chính sách cho vay không có tài sản đảm
bảo với lãi suất 0%/năm theo Nghị quyết 68/NQ-cP và gần nhất là
Nghị quyết số 126/NQ-cP, tính đến cuối năm 2021, chi nhánh
Ngân hàng chính sách xã hội (NhcSXh) đã giải ngân 2,5 tỷ đồng
cho 16 lượt người sử dụng lao động để trả lương cho hơn 759 lượt
người lao động do phải ngừng việc tạm thời để phòng, chống dịch.
Ngoài ra với 23 chương trình tín dụng với dư nợ đạt hơn 3.978 tỷ
đồng, chi nhánh NhcSXh tỉnh cũng đã hỗ trợ cho hơn 19.000 hộ
nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp
cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các thương nhân, doanh nghiệp,
người sản xuất kinh doanh thóc, gạo bị ảnh hưởng tiêu cực do
dịch bệnh gây ách tắc, làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, phân
phối, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo; theo chỉ đạo của
NhNN Việt Nam, NhNN tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản chỉ đạo
các TcTD trên địa bàn đảm bảo, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu
cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương
nhân, doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo,
góp phần giảm thiểu tình trạng ách tắc trong lưu thông, tồn ứ
thóc, gạo do thiếu vốn tín dụng. Tính đến 31/12/2021, các TcTD
trên địa bàn đã cho vay đối với các thương nhân, doanh nghiệp
để thu mua tạm trữ thóc gạo với doanh số cho vay 3.296 tỷ đồng
để thu mua 539.578 tấn thóc gạo, dư nợ hiện nay là 1.702 tỷ đồng;
chiếm 66,1% hạn mức tín dụng được TcTD cấp (2.575,3 tỷ
đồng), lãi suất cho vay bình quân từ 3,4-3,9%/năm (đối với uSD),
từ 4,5-10,5%/năm (đối với VND).
Ngoài các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, NhNN tỉnh cũng thường xuyên
chỉ đạo các TcTD ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các chương trình, sản phẩm tín
dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp dành riêng cho lĩnh vực nông
nghiệp, đối tượng thuộc khu vực nông thôn.
Ông hùng cho biết, NhNN chi nhánh Sóc Trăng cũng sẽ chỉ
đạo các TcTD tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các giải pháp về
tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu
định hướng; đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống, thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế hợp lý. Đồng thời tiếp tục thực hiện có
hiệu quả mục tiêu hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch
covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NhNN Việt
Nam; tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các
lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ.n

Kho bạc nhà nước Tỉnh Sóc Trăng

Đảm bảo hiệu quả thu, chi ngân sách
cùng với đó là duy trì ổn định, thường xuyên theo dõi và
kiểm tra an toàn, đảm bảo hệ thống thông suốt; quản lý tốt cơ
sở dữ liệu không để xảy ra sự cố... Đồng thời, triển khai tốt việc
quản lý và nâng cấp các chương trình ứng dụng đúng thời gian
quy định và hướng dẫn của kBNN.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện giao dịch tại KBNN Sóc Trăng

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính
(cchc), ứng dụng công nghệ thông tin,
hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, kho
bạc Nhà nước (kBNN) tỉnh Sóc Trăng đã
thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, thu chi
ngân sách nhà nước (NSNN), mang lại sự
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
THanH PHương

Nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi NsNN
cùng với sự ra đời và hoạt động trực thuộc Bộ Tài chính của hệ
thống kBNN (từ năm 1990), đến nay kBNN Sóc Trăng đã không
ngừng lớn mạnh. hiện đơn vị có 10 kBNN cấp huyện, thị xã và 05
phòng chuyên môn thuộc kBNN tỉnh; tổng số 156 công chức và
người lao động. Doanh số hoạt động hàng năm bình quân khoảng
209.118 tỷ đồng với 1.233 đơn vị mở tài khoản giao dịch.
Trong những năm qua, kBNN tỉnh luôn làm tốt vai trò tham
mưu cho Tỉnh ủy, uBND tỉnh về công tác quản lý, điều hành
NSNN trên địa bàn; chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với
các ngành có liên quan để thực hiện tốt nhiêm vụ được giao. Năm
2021, tổng thu ngân sách địa phương của Sóc Trăng là 4.238 tỷ
đồng/3662 tỷ đồng, đạt 115,72% kế hoạch giao, tăng 6,7% so với
cùng kỳ năm 2020; chi ngân sách thường xuyên là 7.045 tỷ
đồng/8.054 tỷ đồng, bằng 87,47% dự toán giao; chi đầu tư là 4.209
tỷ đồng/4.891 tỷ đồng, đạt 86,05%.
Bên cạnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao,
kBNN tỉnh cũng không ngừng đổi mới và hiện đại hóa hoạt động.
Đơn vị đã triển khai thành công hệ thống thông tin quản lý ngân
sách và kho bạc (TaBmIS), giúp gắn kết các khâu của quy trình
quản lý NSNN. Nhờ đó, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông
tin số liệu về tình hình thu, chi NSNN hàng ngày, phục vụ yêu cầu
quản lý, điều hành NSNN của lãnh đạo uBND tỉnh.

Với phương châm “hướng đến sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp”, kBNN Sóc Trăng luôn chủ động thực hiện các
giải pháp cchc theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về
quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt
chẽ tiền, tài sản Nhà nước.
hiện đơn vị đang cung cấp 9/9 thủ tục dịch vụ công mức độ
4; đã triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến 100% đơn vị
sử dụng NSNN có giao dịch với kBNN thuộc tỉnh. Nhờ vậy, các
đơn vị sử dụng NSNN không trực tiếp đến kBNN để giao dịch
mà gửi hồ sơ, chứng từ qua cổng thông tin dịch vụ công của
kBNN vào bất cứ thời điểm nào (24h/7).
kBNN Sóc Trăng cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu
và hệ thống các ngân hàng thương mại (NhTm) để mở rộng địa
bàn và hình thức thu. kBNN tỉnh đã thực hiện mở tài khoản
chuyên thu và ủy nhiệm thu tại các hệ thống NhTm, gồm:
agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ShB… Qua đó, tạo
thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, thực hiện mục tiêu cchc
trong lĩnh vực thu nộp NSNN theo chỉ đạo của Thủ tướng chính
phủ và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao
dịch với kBNN. Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tại kBNN
Sóc Trăng ngày càng tăng lên, đến nay đạt xấp xỉ 100%.
Thời gian tới, kBNN Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công
tác kiểm soát thu chi NSNN, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn,
định mức và quy trình nghiệp vụ. Thực hiện cải cách thể chế, cải
cách TThc, chuyển mạnh sang tư duy hành chính “phục vụ” để
đem lại sự thuận tiện, hài lòng cho người dân và tổ chức. Đồng
thời bố trí, sắp xếp các cán bộ đảm bảo năng lực, trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ vững vàng… đáp ứng yêu cầu công việc, góp
phần nâng cao hiệu quả thu chi NSNN nói riêng và đẩy mạnh
thu hút đầu tư vào tỉnh nói chung.n

Với những kết quả đạt được trong
những năm qua, KBNN tỉnh được
trao tặng các phần thưởng, danh
hiệu cao quý như: Huân chương Lao
động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ
tịch nước; Bằng khen, Cờ thi đua của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh...
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cục Thuế Sóc Trăng

Tạo thuận lợi tối đa cho
người dân và doanh nghiệp
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân
sách Nhà nước (NSNN), cục Thuế tỉnh
Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp nhằm tăng cường công tác
quản lý thuế, khai thác tốt nguồn thu,
chống thất thu thuế, đi đôi với đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính
(TThc), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
(DN), người nộp thuế (NNT).
THànH PHương

B

ám sát sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, Bộ
Tài chính - Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, uBND tỉnh
Sóc Trăng, đến nay sau 30 năm tái lập tỉnh, cục
Thuế Sóc Trăng đã không ngừng lớn mạnh, đóng
góp lớn vào thành tích của ngành nói chung và sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.
Năm 2021, dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh covid-19
nhưng ngành Thuế tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
đề ra. Tổng thu nội địa tính cân đối là 4.432.924 triệu đồng,
đạt 121,06% so dự toán, bằng 105,59% so cùng kỳ năm trước.
có 05/06 chi cục Thuế huyện, thị xã, khu vực và Văn phòng
cục Thuế thu đạt và vượt dự toán giao. Trong đó, một số đơn
vị thu vượt khá cao so với dự toán như: Văn phòng cục Thuế
đạt 124,55%, chi cục Thuế khu vực Long Phú đạt 129,13%,
chi cục Thuế thị xã Vĩnh châu đạt 125,46%…
Ngoài ra, hầu hết các khoản thu, sắc thuế có tỷ trọng lớn
đều đạt tỷ lệ cao so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ
như: Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương, thu từ khu vực
DN có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, cán bộ, công chức,
viên chức ngành Thuế Sóc Trăng còn tích cực tham gia
các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương
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quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết, thu ngân sách khác... Đây là kết quả đáng ghi nhận trong
bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, sản xuất
kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ NSNN, cục Thuế
Sóc Trăng cũng có nhiều giải pháp kịp thời nhằm đồng hành
cùng DN, NNT tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.
Theo đó, đơn vị đã triển khai thực hiện Nghị định
52/2021/NĐ-cP ngày 19/4/2021 của chính phủ về việc gia
hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (gTgT), thuế thu nhập
DN, thuế thu nhập cá nhân (TNcN) và tiền thuê đất.
Năm 2021, cục đã thực hiện gia hạn cho 317 DN với tổng
số thuế được gia hạn là 108.802 triệu đồng; hộ gia đình, cá
nhân kinh doanh là 783 hộ với số thuế gTgT và thuế TNcN
là 8.561 triệu đồng. giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định
27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng chính phủ
cho 30 DN với số tiền giảm là 5.766 triệu đồng.
Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-uBTVQh15
ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị
định số 92/2021/NĐ-cP ngày 27/10/2021 của chính phủ về
việc giảm thuế thu nhập DN, gTgT đối với tổ chức, DN chịu
tác động bởi covid-19, đơn vị thực hiện dự kiến miễn, giảm số
thuế là 2.882 triệu đồng….
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN,
ngành thuế Sóc Trăng cũng đẩy mạnh công tác cải cách
TThc, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện
tử, hóa đơn điện tử; đảm bảo hệ thống công nghệ thông
tin thông suốt 24/7.
Đặc biệt, việc đưa vào vận hành hệ thống TmS (ứng
dụng quản lý thuế tập trung) của cơ quan thuế đã góp
phần đảm bảo thống nhất về hồ sơ, thủ tục và giám sát
được thời gian thực hiện giải quyết TThc thuế. NNT
muốn biết các thông tin, TThc liên quan đến thuế hoặc
muốn khai thuế, nộp thuế… qua mạng chỉ cần truy cập
vào địa chỉ http://soctrang.gdt.gov.vn.
Theo ông Nguyễn Việt Thống, Phó cục trưởng cục
Thuế Sóc Trăng, thời gian tới, cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục
bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để tham
mưu, đề xuất với các cấp, ngành tỉnh các giải pháp tháo
gỡ khó khăn cho DN, NNT. Đồng thời, tập trung hơn nữa
cho công tác cải cách TThc, hoàn thiện chính sách thuế
để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, NNT; góp phần tạo
môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho NNT.
“cùng 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.
Đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) và chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDcI)”, ông Nguyễn
Việt Thống nhấn mạnh.n

huyện Thạnh Trị

Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc
Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạnh Trị
lần thứ XII. Dù phải đối mặt với không ít
khó khăn song với việc triển khai đồng
bộ các giải pháp cùng sự vào cuộc quyết
liệt của cả hệ thống chính trị đã đưa
huyện về đích với những kết quả tích cực,
toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn
hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Công Luận

Phát triển toàn diện
Trong năm qua, bức tranh kinh tế - xã hội (kT-Xh) của
huyện Thạnh Trị có nhiều khởi sắc với 19/22 chỉ tiêu đều
đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm grDP địa phương
ước tăng trưởng hơn 6%; grDP bình quân đầu người ước
đạt 57 triệu đồng. cơ cấu 3 khu vực kinh tế đạt lần lượt:
50,17% - 5,32% - 44,52% .
huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất
nông nghiệp, trọng tâm là thực hiện tái cơ cấu ngành kinh tế
nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới (NTm) theo Nghị quyết
số 02-NQ/hu ngày 28/8/2015 của huyện ủy. giá trị sản phẩm
thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 167
triệu đồng, đạt 100,21%; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp
và thủy sản đạt 3.357 tỷ đồng (giá so sánh 2010), đạt 105,14%.
Năm 2021, huyện có thêm 1 xã được uBND tỉnh quyết
định công nhận đạt chuẩn NTm, nâng tổng số xã đạt chuẩn
NTm của huyện là 6/8 xã. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025,
huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTm, 3/8 xã đạt NTm nâng cao và
huyện đạt chuẩn NTm vào năm 2025.
Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện cũng có nhiều
chuyển biến tích cực; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
ước đạt 550 tỷ đồng, đạt 95,24%. Toàn huyện có 4.134 cơ sở
sản xuất kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 4.500 tỷ đồng (tăng 150 tỷ
đồng so cùng kỳ), đạt 103,36%.
công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phát triển
kT-Xh tiếp tục có chuyển biến tốt; hoàn thành và đưa vào sử
dụng 55/82 danh mục công trình xây dựng cơ bản với tổng kế
hoạch vốn 257.044 triệu đồng, ước đến cuối năm khối lượng thực
hiện và giải ngân đạt 98,08% so kế hoạch. các công trình sau khi
hoàn thành đưa vào sử dụng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo
động lực cho sự phát triển ổn định và bền vững.
cùng với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội
cũng được huyện Thạnh Trị quan tâm chỉ đạo có chiều sâu. công
tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo giai đoạn 20152020 được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch.

Nỗ lực hết mình vì sự an tâm, tin tưởng của
nhà đầu tư
Sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế đặc thù, môi trường đầu
tư kinh doanh thông thoáng đã đưa huyện Thạnh Trị trở
thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Trong thu hút
đầu tư, huyện thực hiện quan điểm xuyên suốt là chủ động
tiếp cận, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn để
triển khai dự án. uBND huyện đã ban hành kế hoạch cải
thiện môi trường kinh doanh, giao trách nhiệm cụ thể cho
các phòng, ban, chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính,
chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chăm sóc các
dự án sau cấp phép, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục
đầu tư, triển khai dự án theo tiến độ cam kết. Định kỳ
huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp
để chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, qua đó tìm giải
pháp tháo gỡ giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động. Đối với
các vấn đề vượt thẩm quyền, huyện chủ động làm việc với
các bộ, ngành chức năng cũng như các sở, ngành của tỉnh
đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ.
chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư, Bí thư huyện ủy, chủ
tịch uBND huyện Thạnh Trị - ông Trương Vũ Phương cho biết
Thạnh Trị là huyện thuần nông, chính vì vậy trong thời gian tới
huyện chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; triển khai
có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng
NTm, xây dựng huyện đạt chuẩn NTm giai đoạn 2020 - 2025.
Bên cạnh đầu tư cho mũi nhọn nông nghiệp, huyện Thạnh
Trị cũng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, kêu gọi đầu tư vào cụm
công nghiệp (ccN) huyện giai đoạn 2021-2030; kêu gọi đầu tư
phát triển hệ thống thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, gắn
với mục tiêu phát triển đô thị loại 4 của thị trấn Phú Lộc. Đồng
thời khai thác và phát huy tiềm năng du lịch tại các điểm di tích
lịch sử văn hóa, chùa chiền trên địa bàn, từng bước đưa Thạnh
Trị trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.n
Huyện đang đề xuất 2 dự án có tính khả thi cao: dự án
đầu tư CCN Phú Lộc (quy mô 50ha giai đoạn 2021 - 2030,
75ha sau năm 2030); dự án Trung tâm nông nghiệp công
nghệ cao (quy mô 8ha, mở rộng 20ha ở giai đoạn sau).
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Thành Phố Sóc Trăng

Diện mạo mới, tầm vóc mới
TP.Sóc Trăng những năm qua đã chuyển
mình mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan
trọng, đóng góp vào sự đổi thay chung
của tỉnh nhà sau 30 năm tái lập. Đây
chính là động lực và tiền đề quan trọng
để thành phố tiếp tục phát triển trong
giai đoạn mới, xứng tầm với vị thế và
những tiềm năng, thế mạnh.
Trường THànH

đô thị cũng từng bước được thực hiện đồng bộ theo hướng
khang trang, hiện đại. Với lợi thế là đầu mối giao thông với
các tỉnh, thành trong vùng ĐBScL, thời gian qua hàng loạt
công trình trọng điểm hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và
liên vùng được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố như:
dự án cầu mạc Đĩnh chi; dự án cầu Nguyễn Văn Linh (cầu
chữ Y) và các dự án Vành Đai I, Vành Đai II.
Đặc biệt, các dự án như: cầu Đại Ngãi, QL60 kết nối
TP.Sóc Trăng đi TP.hồ chí minh qua Trà Vinh; đường cao
tốc từ châu Đốc (an giang) - TP.cần Thơ - TP. Sóc Trăng
- Trần Đề… đang và sẽ được triển khai. Đây chính là tiền
đề quan trọng để thành phố tăng tốc thu hút đầu tư, góp
phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.
Những kết quả trên ngoài thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
còn giúp TP.Sóc Trăng nâng cao các tiêu chí phát triển đô
thị. Đặc biệt, ngày 16/3 vừa qua tại hà Nội, Bộ Xây dựng tổ
chức hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận TP.Sóc
Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng và đã nhất
trí công nhận thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Trong
tháng 4/2022, TP.Sóc Trăng sẽ tổ chức lễ công bố quyết
định công nhận đô thị loại II, là một trong những sự kiện
chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.
mặt khác, thành phố vẫn tiếp tục, khẩn trương tập
trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp phát triển đô thị, kết cấu
hạ tầng, nhất là các tiêu chí về giao thông, xử lý hệ thống
thoát nước, nước thải…

Hướng đến đô thị xanh, thông minh
Ông Nguyễn Văn Quận,
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng

Khẳng định vai trò động lực của tỉnh
Nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh, cách TP.hồ chí minh
khoảng 218km và TP.cần Thơ khoảng 62km về phía nam,
TP.Sóc Trăng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
kinh tế - xã hội, là đô thị trung tâm tổng hợp cấp tỉnh và
đồng bằng sông cửu Long (ĐBScL). Sau 30 năm tái lập
tỉnh Sóc Trăng (1992 - 2022), thành phố đã vươn mình đổi
mới, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. cơ cấu kinh
tế chuyển dịch theo hướng “Thương mại, du lịch - công
nghiệp, Xây dựng - Nông nghiệp.
Toàn TP.Sóc Trăng hiện có trên 15.000 cơ sở hoạt động
trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội chiếm tỷ trọng trên
54% của toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân
hằng năm là 17%; thu nhập bình quân đầu người tăng cao
(năm 2020 là 88,9 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung
của toàn tỉnh là 54 triệu đồng); chất lượng cuộc sống của
người dân ngày càng được nâng lên đáng kể. Nổi bật trong
năm 2021, xuất khẩu gạo thành phố đứng đầu và xuất khẩu
tôm đứng thứ nhì trong toàn quốc.
cùng với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng giao thông và
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mang trong mình sức trẻ, Đảng bộ và chính quyền TP.Sóc
Trăng đã và đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư, trong đó
đặc biệt coi trọng yếu tố xanh - sạch - hiện đại. Qua đó, cụ thể
hóa mục tiêu là xây dựng thành phố phát triển đồng bộ, bền
vững theo tiêu chí đô thị loại II và hướng đến đô thị thông
minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030.
Theo đó, đến nay, các tuyến đường chính trên địa bàn
như: hùng Vương, Phú Lợi, Lê Duẩn, Lê hồng Phong, Trần
hưng Đạo,… được nâng cấp mở rộng; nhiều khu đô thị, khu
dân cư như mới: khu đô thị 5a, khu dân cư minh châu, khu
dân cư 586, Shop house Vincom,… đã được hình thành.
cùng với đó, hệ thống các ngân hàng thương mại, viễn thông,
vận tải, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi
(coopmart, Ánh Quang Plaza, Điện máy xanh, Thế giới di
động, Bách hóa xanh, Vinmart),… đã tạo nên một diện mạo
đô thị phát triển năng động, hiện đại.
Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị thông minh
gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn
xã hội, thành phố tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền
điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào
một số nội dung cơ bản: Xây dựng và nâng cấp hệ thống công
nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước; đổi mới và kiến tạo cơ
cấu, quản trị phù hợp với quá trình chuyển đổi số…
Đến nay, Trung tâm Điều hành thông minh (Ioc) TP.Sóc
Trăng đã cơ bản được hoàn thành xây dựng và chuẩn bị đưa

Soc Trang ciTy

New Look,
New Stature
TP.Sóc Trăng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh

vào vận hành (tháng 4/2022). Đây không chỉ là điểm nhấn của
đô thị loại II, công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh mà còn
thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc thực hiện
Nghị quyết số 07-NQ/Tu của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sóc
Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Song song với đó, xác định cán bộ là gốc để thực hiện lộ
trình phát triển, uBND TP.Sóc Trăng đã chú trọng xây dựng
đội ngũ cán bộ có trình độ, năng động trong thực thi công việc.
Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố ngày càng
được nâng cao cả về trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ đến kỹ năng quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu xây
dựng chính quyền điện tử và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, chủ tịch
uBND TP.Sóc Trăng cho biết, việc đầu tư xây dựng và vận
hành Ioc của thành phố như là đầu não trí tuệ nhân tạo của
chính quyền số, sẽ giúp lãnh đạo các cấp, ngành chỉ đạo điều
hành một cách linh hoạt, hiệu quả.
“Song song với đó, để hoàn thành các mục tiêu phát triển
trong thời gian tới, 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 tỉnh.
chính quyền TP.Sóc Trăng cam kết sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu
tư tham gia các dự án tại địa phương”, ông Nguyễn Văn
Quận khẳng định.n

Các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn TP.Sóc Trăng
giai đoạn hiện nay:
Chợ đầu mối phường 8 thành phố Sóc Trăng
Khu nông nghiệp công nghệ cao Đường Kênh Thị Đội,
Khóm 1, Phường 5, TP.Sóc Trăng
Dự án Khu lâm viên, vui chơi giải trí,
tham quan du lịch Khóm 6, Phường 9, TP.Sóc Trăng
Dự án khu dịch vụ cư xá công nhân Khu công nghiệp
An Nghiệp, phường 7
Dự án khu đô thị Hồ Nước Ngọt Sóc Trăng
Bến xe tỉnh Sóc Trăng tại phường 7
Khu thương mại dịch vụ tại phường 3
Khu nhà ở thương mại và khách sạn 5 sao tại phường 6
Và các dự án khu đô thị nhà ở khác

Panorama of Soc Trang City

Soc Trang city has made
dramatic progress in 30 years
since provincial reestablishment.
This is an important driving force
and foundation for the city to
extend its development in the new
period to match its position,
potential and strengths.
affirming motivational role in the
province
Lying in the heart of Soc Trang Province, 218
km from ho chi minh city and 62 km from can
Tho city, Soc Trang city has many favorable
conditions for socioeconomic development and is a
general urban area in the province and in the
mekong Delta. In 30 years since the
reestablishment of Soc Trang province (1992 2022), Soc Trang city has grown up with new
reforms, rapid, comprehensive and sustainable
development. The economic structure has shifted in
the order of "Trade - tourism, industry construction, and agriculture."
Soc Trang city has more than 15,000 facilities
engaged in trade and service. Total retail revenue of
consumer goods and services accounts for over 54%
of Soc Trang province. The average annual
economic growth was 17% and per capita gDP
increased sharply to VND88.9 million in 2020, up
to VND54 million higher than the province's
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average). Thus, people's quality of life has been significantly
improved. Prominently, in 2021, the city's rice and shrimp
exports ranked first and second nationwide, respectively.
Together with economic development, modern and
spacious urban and transport infrastructure has been
synchronously constructed. Being a traffic hub of the
mekong Delta region, a series of key transport
infrastructure projects connecting Soc Trang province and
the mekong Delta region have been built in the city,
including mac Dinh chi Bridge, Nguyen Van Linh Bridge
(a Y-shaped bridge), Beltway I and Beltway II.
Particularly, Dai Ngai Bridge, National highway 60 linking
Soc Trang city to ho chi minh city via Tra Vinh Province
and chau Doc (an giang) - can Tho - Soc Trang city - Tran
De Expressway will be built. This is an important foundation
for the city to attract more investment funds and help
successfully achieve local socioeconomic development goals.
The above results have promoted economic growth and
helped Soc Trang city improve urban development criteria. In
particular, on march 16 in hanoi, the ministry of
construction held a conference to appraise the proposal for
the recognition of Soc Trang city as a grade II city and the
recognition that the city meets the criteria of grade II urban
area. In april 2022, Soc Trang city will hold a ceremony to
announce the decision of this recognition, as one of the events
to celebrate the 30th anniversary of the re-establishment of
Soc Trang province.
currently, the city is urgently enlisting the support of the
central and provincial governments to invest in urban
infrastructure upgrading and development, including traffic,
solid waste and wastewater treatment systems.

towards a green, smart city
The Party and the government of Soc Trang city have
focused all investment resources to build green - clean modern facilities. The city has concretized its goal of building
a synchronous and sustainable second-grade city towards a
smart city in 2021 - 2025, with a vision to 2030.
To date, main roads like hung Vuong, Phu Loi, Le Duan,
Le hong Phong and Tran hung Dao have been upgraded and
expanded. many new urban areas and residential areas like 5a
urban area, minh chau residential area, 586 residential
area and Vincom Shop house were built. commercial banks,
telecom carriers, transport firms, supermarkets, trade centers
and convenience stores (coopmart, anh Quang Plaza, Dien
may Xanh, The gioi Di Dong, Bach hoa Xanh and Vinmart)
have created a dynamic and modern urban development.
To realize its aspirations for a smart city, environmental
protection, social order and safety, Soc Trang city has focused
on e-government construction and digital transformation,
with focus on building and upgrading the information
technology system in governmental agencies, and reforming
governance structure suitable for digital transformation.
up to now, the Soc Trang Intelligent operation center
(Ioc) is scheduled to be put into operation in april 2022. This
is not only a highlight of a second-grade city and a celebratory
work for the 30th re-establishment anniversary of Soc Trang
province, but also shows determination of the city government
in implementing resolution 07-NQ/Tu of the Provincial
Party committee on Soc Trang digital transformation to 2025
and further to 2030.
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furthermore, defining that personnel is key to carry out
the development roadmap, the Soc Trang city People's
committee has focused on building a strong force of
qualified and dynamic public employees who have been
trained to have increasingly improved professional
qualifications, capacity, knowledge and skills in
administration to meet requirements for e-government
construction and public and business service.
mr. Nguyen Van Quan, Secretary of the Party
committee, chairman of the People's committee of Soc
Trang city, said that building and operating the Ioc as the
artificial intelligence brain of the digital government will
help leaders of different levels and branches to direct and
operate in a flexible and effective manner.
“at the same time, in order to fulfill development goals
in the coming time, the city will continue to invite
businesses to invest in priority areas and industries that
generate high added value and match local development
orientations. The government of Soc Trang city is
committed to always caring and supporting businesses and
investors to join local projects," he added.n
Current investment attraction projects in Soc Trang City:
● Wholesale market in Ward 8, Soc Trang City
● Duong Kenh Thi Doi Hi-tech Agricultural Park,
Hamlet 1, Ward 5, Soc Trang City
● Tourist Funfair Forest Park in Hamlet 6, Ward 9,
Soc Trang City
● Serviced residence for workers in
An Nghiep Industrial Park, Ward 7
● Ho Nuoc Ngot Soc Trang Urban Area
● Soc Trang Bus Station in Ward 7
● Commercial and service area in Ward 3
● Commercial housing and 5-star hotel in Ward 6
● And other urban housing projects

Som Rong Pagoda: A unique Khmer temple in Soc Trang

huyện Kế Sách

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

T

Ông Lê Vũ Đức, Bí thư Huyện ủy kiêm
Chủ tịch UBND huyện Kế Sách

huyện kế Sách nằm ven
sông hậu với kinh tế chủ
yếu là nông nghiệp. Xác
định nông nghiệp vẫn là
một trong những trụ cột
chính của nền kinh tế,
huyện sẽ tiếp tục thực
hiện chuyển đổi cơ cấu
trong nông nghiệp gắn
với xây dựng Nông thôn
mới (NTm). Bên cạnh
đó, huyện quan tâm thúc
đẩy phát triển lĩnh vực
công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp (TTcN) và
thương mại, dịch vụ.

rong năm 2021, huyện
kế Sách phải đối mặt
với nhiều khó khăn: giá
cả và đầu ra một số
nông sản thiếu ổn định;
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,
tình trạng xâm nhập mặn; đặc biệt
là tác động từ đợt bùng phát dịch
covid-19 lần thứ tư… Trong bối
cảnh đó, huyện ủy, uBND huyện
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các
cấp, các ngành thực hiện mục tiêu
kép "vừa phòng chống dịch bệnh,
vừa phát triển kinh tế - xã hội" với
những kết quả tích cực.
cụ thể, kế Sách đạt được thành
quả đáng khích lệ trong chuyển đổi
cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu
quả, bền vững. Ngành nông nghiệp
huyện thông qua các hợp tác xã
(hTX) và tổ hợp tác đã chuyển giao
khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tổ
chức gieo sạ đồng loạt với những
giống lúa có chất lượng cao, cơ giới
hóa 100% trong khâu làm đất, thu
hoạch và được hợp đồng bao tiêu
sản phẩm. Trong sản xuất lúa, nhân
dân ngày càng chú trọng đến chất
lượng hạt gạo và chuyển dần sang
trồng các giống lúa chất lượng cao.
Tổng diện tích gieo trồng lúa năm
2021 là 29.972ha, đạt 100,38% so chỉ

tiêu Nghị quyết (NQ), trong đó diện
tích lúa thơm 21.408ha, đạt 129,75%;
năng suất bình quân đạt 64,42 tạ/ha,
đạt 104,65% so với chỉ tiêu NQ.
Diện tích trồng màu các loại là
1.850 ha, đạt 102,78% so với chỉ tiêu
NQ. mô hình trồng rau an toàn
trong nhà lưới tiếp tục được quan
tâm chỉ đạo thực hiện với diện tích
7.000m2, các loại rau được tiêu thụ
chủ yếu tại các chợ trên địa bàn
huyện. Diện tích vườn cây lâu năm
đạt 17.773ha, đạt 107,07%. cơ cấu
cây ăn trái được chuyển đổi theo
hướng thích ứng với biến đổi khí
hậu và theo tín hiệu thị trường,
chuyển từ cải tạo vườn già cỗi sang
trồng các loại cây có giá trị kinh tế
cao. các loại trái cây đặc sản của
huyện được cấp chứng nhận nhãn
hiệu tập thể, tem điện tử truy xuất
nguồn gốc (mã code) và được ký hợp
đồng với các công ty bao tiêu, trong
đó sản phẩm vú sữa tím đã xuất
khẩu sang thị trường mỹ, bưởi Năm
roi xuất sang thị trường châu Âu.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn
gia súc toàn huyện đạt 22.900 con,
đạt 136,31% so với chỉ tiêu NQ;
đàn gia cầm 1.122 triệu con, đạt
93,50%; diện tích nuôi thuỷ sản
3.512 ha, đạt 100,34%. giá trị sản

Công Luận
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bình quân 1ha đất nông nghiệp, thủy sản đạt 180 triệu
F xuất
đồng/năm, đạt 100% so với chỉ tiêu.

công tác xây dựng NTm luôn được các cấp, các ngành quan
tâm chỉ đạo, thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết. Năm 2021, trên
địa huyện có thêm 2 xã kế an và Đại hải được tỉnh thẩm định
đạt 19/19 tiêu chí; nâng tổng số xã đạt tiêu chí ở nhóm 1 lên 4 xã,
số xã đạt tiêu chí ở nhóm 2 lên 7 xã. Thực hiện chương trình mỗi
xã một sản phẩm (ocoP), đến nay huyện có 6 sản phẩm đạt
chuẩn 4 sao, tăng 2 sản phẩm so năm 2020 (Nấm linh chi thái lát;
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa; Vú sữa tím - Trinh Phú; bưởi
da xanh; bưởi Năm roi; Vú sữa tím - Xuân hòa), sản phẩm đạt 3
sao (Nước yến đông trùng hạ thảo).
các ngành công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ mặc dù
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19 nhưng vẫn có sự tăng
trưởng ổn định. Tình hình cung - cầu hàng hóa ổn định, trong
thời gian thực hiện giãn cách xã hội không xảy ra tình trạng thiếu
hàng, sốt giá, đầu cơ trên địa bàn huyện.
Theo Bí thư huyện ủy, chủ tịch uBND huyện kế Sách - ông
Lê Vũ Đức, một trong những điểm sáng của huyện trong năm
qua là thu ngân sách vượt dự toán được giao. mặc dù chịu ảnh
hưởng của dịch bệnh covid-19, các doanh nghiệp, hTX, hộ
kinh doanh gặp nhiều khó khăn…nhưng ngay từ đầu năm,
uBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực
hiện quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân
sách nhà nước (NSNN); chú trọng rà soát nguồn thu, phấn đấu
hoàn thành kế hoạch. kết quả tổng thu NSNN trên địa bàn ước
thực hiện 42 tỷ 650 triệu đồng, đạt 100,35% so chỉ tiêu tỉnh giao.
công tác đầu tư xây dựng cơ bản được các cấp, các ngành
quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt
khá do một số công trình đẩy nhanh tiến độ thi công theo
phương án, lộ trình phòng, chống dịch covid-19.
các hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm tổ
chức thực hiện và có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội
được thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững,
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và ổn định.
Ông Lê Vũ Đức cho biết nhằm tiếp tục phát huy những kết
quả đạt được, huyện kế Sách đã đề ra những giải pháp để thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022. Trên cơ sở xác
định nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột chính của
nền kinh tế, huyện sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu
trong nông nghiệp gắn với xây dựng NTm, hình thành các
vùng sản xuất tập trung với cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng
thời, thực hiện rà soát quy hoạch và Đề án tái sản xuất của
huyện phù hợp với tình hình diễn biến của biến đổi khí hậu,
gắn với nhu cầu của thị trường; triển khai các chương trình, dự
án chuyển đổi nông nghiệp bền vững gắn với cánh đồng lớn.
Bên cạnh mũi nhọn nông nghiệp, huyện quan tâm phát triển
lĩnh vực công nghiệp - TTcN và thương mại, dịch vụ. Tập trung
kêu gọi đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư vào hạ
tầng công nghiệp; các công trình, dự án phục vụ phát triển đô thị
và nông nghiệp, nông thôn. Tích cực, chủ động phối hợp với các
sở, ngành liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác kêu gọi đầu
tư các dự án khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư nhằm tạo sự
phát triển đột phá trên lĩnh vực công nghiệp - TTcN, thương mại
dịch vụ của huyện. Trong lĩnh vực du lịch, huyện tập trung hỗ
trợ, quảng bá du lịch, phát huy thế mạnh mô hình du lịch sinh
thái miệt vườn; hướng đến mục tiêu chung khai thác hiệu quả
mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương trong chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch
gắn với phát triển nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị thích
ứng với biến đổi khí hậu.n
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huyện Long Phú

Phát huy
thế mạnh
nông nghiệp

Mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo Bảo Đăng
ở xã Song Phụng

So với các địa phương khác của tỉnh Sóc
Trăng, huyện Long Phú có nền kinh tế
nông nghiệp tương đối phát triển.
Trong những năm qua, sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát
triển cả về năng suất lẫn chất lượng,
góp phần quan trọng trong phát triển
kinh tế và công cuộc xây dựng nông
thôn mới (NTm) của địa phương.
THànH Long

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cơ cấu lại
ngành nông nghiệp
Tại Long Phú, lúa vẫn là cây trồng chủ lực. Theo đó,
địa phương khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa
chất lượng cao, lúa thơm đặc sản để canh tác, sản xuất.
Năm 2021, ước diện tích xuống giống là 34.447,91ha,
tổng sản lượng 207.286 tấn, vượt 14,14% chỉ tiêu.
Thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp,

một số dự án như: Dự án phát triển lúa đặc sản;
Dự án phát triển sản xuất lúa đặc sản theo
chuỗi giá trị; Dự án chuyển đổi nông nghiệp
bền vững (VnSat); Dự án phát triển cây ăn trái
đặc sản, Dự án phát triển cây ăn trái theo chuỗi
giá trị; Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt,…đã
đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Bên cạnh đó, các hình thức tổ chức sản
xuất trong nông nghiệp tiếp tục được củng cố,
phát triển. Đến nay, toàn huyện có 23 hợp tác
xã nông nghiệp, 48 tổ hợp tác, với 2.285 thành
viên tham gia, có diện tích canh tác trên
3.412ha. các mô hình liên kết giữa doanh
nghiệp với hợp tác xã theo chuỗi giá trị trong
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
từng bước được hình thành. Đối với cây lúa, bà
con nông dân liên kết với Tập đoàn Lộc Trời,
công ty aDc, công ty cổ phần gạo Ông Thọ;
đối với cây bưởi, bà con liên kết với công ty
Vinageenco, Tập đoàn Quế Lâm …
Năm 2021, huyện Long Phú có thêm 11 sản
phẩm đạt chứng nhận ocoP từ 3 sao trở lên,
nâng tổng số hiện có 14 sản phẩm ocoP,
trong đó, có 1 sản phẩm đạt 4 sao (bưởi da
Mô hình nuôi cá thát lác của anh Thạch Bươl (dân tộc Khmer) ở ấp Ko Kô,
xanh Trường Phát, xã Phú hữu); 13 sản phẩm
xã Tân Hưng cho thu nhập trên 40 triệu đồng/năm
đạt 3 sao gồm: mật ong organic, mật ong miền
Tây, mật sáp, dưa bồn bồn, bồn bồn chua ngọt, chuối sấy
Xuân Diệu, xá bấu hòa Phát, tương hột thầy giáo Phương,
bưởi da xanh Trường Đạt, đông trùng hạ thảo Bảo Đăng, trà
túi lọc đông trùng hạ thảo Bảo Đăng, trà đông trùng hạ thảo
Bảo Đăng, chanh leo ngọt Sáu công.
Bên cạnh thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông
nghiệp, Long Phú cũng đang tập trung kêu gọi đầu tư các dự
án như: khu đô thị mới Long Phú, khu đô thị mới Đại Ngãi,
cụm công nghiệp Long Đức 1 và Long Đức 2 và triển khai các
dự án trọng điểm trên địa bàn (dự án đường từ ngã ba chín
Đô đến Quốc lộ Nam Sông hậu, dự án đường nối Quốc lộ 60
đến Quốc lộ Nam Sông hậu,…). huyện đã tích cực phối hợp
với các sở, ngành trong tỉnh, đề xuất với Trung ương xây dựng
khu công nghiệp Đại Ngãi, cầu Đại Ngãi,…
Đường giao thông nông thôn về trung tâm xã Long Phú
được xây dựng rộng rãi, khang trang
Đặc biệt, huyện triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính
sách phát triển công nghiệp, khuyến khích các thành phần
kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và uBND các xã
phù hợp với định hướng, lợi thế của địa phương gắn với bảo
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên,
vệ môi trường. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng
nhập cho người lao động, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư…
góp xây dựng NTm.

Quyết tâm trở thành huyện Ntm
Về thăm những vùng quê huyện Long Phú hôm nay, sẽ cảm
nhận được sự đổi thay rõ nét về mọi mặt. Diện mạo nông thôn
có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư
đồng bộ, đời sống của người dân có nhiều cải thiện. Đây là thành
quả sau nhiều năm không ngừng phấn đấu thực hiện linh hoạt,
hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTm.
Thực hiện Phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông
thôn mới”, uBND huyện đã ban hành kế hoạch số 16/khuBND ngày 04/4/2017 về phát động Phong trào thi đua “cả
nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 20162020”; quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, phối hợp với mặt

Đến nay, huyện Long Phú có 5 xã đạt chuẩn NTm, xã Long
Phú đạt 17/19 tiêu chí, 03 xã Tân hưng, châu khánh, hậu
Thạnh, đạt 16 tiêu chí. Tổng nguồn lực cho xây dựng NTm năm
2021 là hơn 143 tỷ đồng, trong đó vốn chương trình là 614 triệu
đồng, vốn lồng ghép hơn 131 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp
là hơn 10 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 145 km đường giao thông
nông thôn của 9/9 xã có đèn chiếu sáng, tổng kinh phí đầu tư
gần 4 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ sự đóng góp của nhân dân.
Năm 2022, huyện tập trung vào việc hoàn thành 19 tiêu
chí xây dựng NTm ở 2 xã hậu Thạnh và châu khánh. Đồng
thời củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt
chuẩn để đạt xã NTm nâng cao, góp phần đưa Long Phú là
huyện NTm trước năm 2025.n
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Thị Xã vĩnh châu

Đô thị trẻ đầy tiềm năng và triển vọng
mạnh mẽ chuyển mình

Thị xã (TX.) Vĩnh châu
được thành lập theo Nghị
quyết số 90/NQ-cP ngày
25/8/2011 của Thủ tướng
chính phủ. Sau hơn 10 năm
phát triển, Vĩnh châu hôm
nay đã có bước chuyển
mình mạnh mẽ, đầy triển
vọng với diện mạo đô thị
khang trang, hiện đại. Đây
là động lực để thị xã tiếp tục
bứt phá trong thời gian tới.

Vĩnh châu là thị xã ven biển của tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm
TP.Sóc Trăng gần 40km; cách cảng biển Trần Đề (cảng cá và bến tàu
cao tốc Trần Đề - côn Đảo) khoảng 20km; cách sân bay quốc tế cần
Thơ hơn 100km; cách TP.hồ chí minh 280km và tiếp giáp với cửa
ngõ tỉnh Bạc Liêu qua tuyến đường Nam sông hậu.
Vĩnh châu có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế
như nông nghiệp - thủy sản với thế mạnh là nuôi trồng thủy sản,
diêm nghiệp, trồng màu, cây ăn trái; sản xuất công nghiệp chế biến và
năng lượng tái tạo (điện gió); phát triển du lịch sinh thái,… Những
năm qua, thị xã đã có bước phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh
tế chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. giai đoạn
2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 6,8%.
Trong nông nghiệp, Vĩnh châu đã từng bước hình thành các vùng
chuyên canh rau màu, vùng nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao. giá
trị sản xuất nông nghiệp bình quân năm 2021 đạt 253 triệu đồng/ha (tăng
103 triệu đồng/ha so với năm 2015, tăng 167,3 triệu đồng/ha so với năm
2010). Đặc biệt, sản phẩm “hành tím Vĩnh châu” và “artermia Vĩnh
châu” đã được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và chứng nhận sản
phẩm đạt chuẩn ocoP 3 sao, 4 sao. Ngoài ra, các loại nông sản như củ
cải trắng, nhãn xuồng cơm vàng, tỏi Vĩnh châu, mãng cầu ta... là những
đặc sản nổi tiếng gần xa, mang lại giá trị kinh tế cao.
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã được đẩy mạnh;
các hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn ngày càng phát
triển theo hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa. các hoạt động xúc
tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh.
các dự án điện gió, khu văn hóa tín ngưỡng hồ Bể, khu sản xuất
tôm giống chất lượng cao,... được triển khai đầu tư thời gian qua
không chỉ có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của thị xã
mà còn của Sóc Trăng. Trong đó, Vĩnh châu là địa phương có tiềm
năng phát triển điện gió với 18 dự án nằm trên địa bàn, trở thành
trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất tỉnh.
cùng với đó, các lĩnh vực du lịch, văn hóa - xã hội có nhiều
chuyển biến tích cực; đã thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển
kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội. Đời sống người dân được
nâng lên đáng kể, bình quân hằng năm hộ nghèo giảm 4,11%, trong
đó hộ nghèo đồng bào dân tộc khmer giảm 4,80%.
Đến nay, 6/6 xã của TX.Vĩnh châu đã hoàn thành các tiêu chí xã
nông thôn mới. Tỉnh Sóc Trăng cũng đã nhất trí đề nghị Trung ương
công nhận Vĩnh châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,
dự kiến sẽ được công bố trong tháng 4/2022, là sự kiện có ý nghĩa lớn của
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã nhằm chào mừng 30 năm tái
lập tỉnh. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Vĩnh châu phấn đấu
hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

THànH Đô

Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch
UBND TX.Vĩnh Châu

Phát huy những tiềm năng thế mạnh, thời gian qua, TX.Vĩnh châu
đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư.
Địa phương đã hoàn thành các thủ tục triển khai đầu tư hạ tầng khu
công nghiệp (kcN) mỹ Thanh; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (ccN) Vĩnh châu, đáp ứng
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Hệ thống giao thông nông thôn phát triển là một trong những tiêu chí giúp TX.Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

yêu cầu sắp xếp các cơ sở sản xuất công
Ông Nguyễn Thanh Liêm, chủ
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đưa vào
tịch uBND TX.Vĩnh châu cho biết:
Với tiềm năng và lợi
ccN và thu hút đầu tư phát triển các
Để khai thác hết tiềm năng, lợi thế,
ngành công nghiệp chế biến nông sản,
đưa Vĩnh châu bứt phá trở thành một
thế của thị xã ven
thủy sản xuất khẩu.
trong những đô thị ven biển năng
biển, TX.Vĩnh Châu sẽ chú
Thời gian tới, Vĩnh châu sẽ đẩy
động của tỉnh và khu vực thì cần huy
mạnh thu hút đầu tư, phát triển
động nguồn lực từ nhiều phía, nhất là
trọng phát triển để trở thành
trung tâm thương mại thị xã theo quy
từ các nhà đầu tư, cộng đồng doanh
một trung tâm đô thị, công
hoạch xây dựng đô thị Vĩnh châu
nghiệp. Do đó, bên cạnh chuẩn bị tốt
đến năm 2030 và hệ thống chợ nông
cơ sở hạ tầng, thị xã sẽ tiếp tục đẩy
nghiệp, dịch vụ. Trong đó, tập
thôn gắn với xây dựng nông thôn
mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành
trung thu hút đầu tư, phát
mới; hình thành một số điểm tiếp thị
chính theo hướng rút ngắn thời gian,
giao dịch mua bán nông - thủy sản
tinh gọn, công khai, minh bạch, luôn
triển các lĩnh vực dịch vụ hàng
khu vực cửa sông mỹ Thanh, tuyến
tạo điều kiện tốt nhất để sẵn sàng tiếp
hải gắn với các khu, CCN sản
quốc lộ Nam sông hậu, đường tỉnh
nhận nhà đầu tư.
xuất; duy trì vị thế là trung
940...; tạo điều kiện thuận lợi để phát
mặt khác, chính quyền thị xã sẽ
triển siêu thị, cửa hàng tiện lợi…
kịp
thời tháo gỡ những khó khăn,
tâm năng lượng tái tạo gắn với
Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng
vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà
phát triển du lịch.
thế mạnh về năng lượng tái tạo, Vĩnh
đầu tư trên địa bàn, như: hỗ trợ nhà
châu tiếp tục phát huy hiệu quả các
đầu tư khảo sát, tìm hiểu thông tin
dự án nhà máy điện gió. hiện thị xã
ban đầu, thực hiện các thủ tục đầu tư
đã có 9 nhà điện gió đang được đầu tư
đến triển khai dự án; xây dựng triển
trên địa bàn, tại các vị trí điện gió số 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 19 và 20.
khai các chính sách, quy định hỗ trợ đầu tư trong và ngoài khu
Trong đó, có 03 nhà máy đã hòa lưới điện quốc gia (5, 6, 7), đặc
công nghiệp… Đặc biệt, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt
biệt nhà máy số 7 đã chính thức được khánh thành vào giữa
bằng, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng cũng đảm bảo
tháng 02/2022.
sự hài hòa với lợi ích của người dân, tạo đồng thuận tối đa.
cùng với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu,
“Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, TX.Vĩnh châu kỳ
ccN, thương mại, dịch vụ và xây dựng…, các dự án trên
vọng sẽ tạo nên những đổi thay đáng kể, tác động tích cực đến
lĩnh vực du lịch cũng đang được thị xã khuyến khích, mời
phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo luồng sinh khí mới cho
gọi nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Dự án “khu
thu hút đầu tư. các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải
du lịch sinh thái hồ Bể” nằm trên địa bàn ấp huỳnh kỳ, xã
quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, thúc
Vĩnh hải có diện tích 307,8ha. Nơi đây có giao thông thuận
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực tăng trưởng bền
tiện, rất phù hợp cho phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng... vững… Đây cũng chính là những mục tiêu xuyên suốt của các
gắn với các dự án nông nghiệp công nghệ cao.
cấp chính quyền địa phương”, ông Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.n
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vinh chau Town

YOUNG POTENTIAL AND

Vinh Chau purple onion is famous beyond Soc Trang province

Vinh chau Town was
established under the Prime
minister’s resolution 90/NQcP dated august 25, 2011.
for more than 10 years, the
town has experienced robust
and promising progress with a
spacious and modern urban
appearance. This is the
driving force for it to make
more breakthroughs in the
coming time.
THanH do

strong transformation
Vinh chau is a coastal town of Soc
Trang province, nearly 40 km from the
provincial capital of Soc Trang city,
about 20 km from Tran De Seaport
(fishing port and Tran De - con Dao
high-speed wharf), more than 100 km
from can Tho International airport,
280 km from ho chi minh city and
adjacent to the gateway of Bac Lieu
province along Nam Song hau route.
Vinh chau has favorable conditions
for economic development such as
agriculture - fishery (aquaculture, salt
production, vegetable cultivation and
fruit tree); industrial manufacturing and
processing and renewable energy (wind
power); and ecotourism development.
In recent years, the town has
experienced rapid and stable
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development, positive economic
restructuring, and increased share of
industry and services. In the 2011 - 2020
period, the average economic growth
rate was 6.8%.
In agriculture, Vinh chau has
gradually established specialized
vegetable growing areas and high-tech
aquaculture areas. The average
agricultural production value reached
VND253 million per hectare in 2021 (an
increase of VND103 million over 2015
and VND167.3 million over 2010).
In particular, Vinh chau purple
onion and Vinh chau artemia were
certified registered geographical
indication and 3-star and 4-star ocoP
standards. The locality also has other
famous agricultural products of high
economic value such as white radish,

PROSPECTIVE CITY
yellow longan, garlic and custard apple.
The town’s industrial and handicraft production has been
bolstered. manufacturing and consumption have been increasingly
developed towards industrialization and urbanization. Investment
promotion and attraction have been fostered.
Wind farms, ho Be cultural and religious area and highquality shrimp seed farms, which have been invested in recent
years, have great significance for socioeconomic development of
both the town and Soc Trang province. Vinh chau has huge
potential for wind power development and 18 wind power
projects have been invested in the town, making it the largest
renewable energy center in the province.
Besides, tourism, cultural and social aspects have made positive
progress; effectively carried out economic development cooperation
policies aligned with addressing social issues. People's living
standards have been significantly improved. The poverty ratio fell
4.11% annually, with poor khmer households declining 4.80%.
up to now, all six communes of Vinh chau Town have
completed new rural development criteria. Soc Trang province also
agreed to ask the central government to recognize Vinh chau for
completing this task, expected to be announced in april 2022 - a
significant event of the Party committee, the government and the
people of Vinh chau on the 30th founding anniversary of Soc
Trang province. This is also an important foundation for Vinh
chau to complete its goal of becoming a third-grade city by 2025.

attractive investment destination
Promoting its potential and strengths, Vinh chau Town has
effectively carried out investment attraction mechanisms and
policies in the past time. The locality has completed
infrastructure investment procedures for my Thanh Industrial
Park and revised and supplemented the investment planning for
infrastructure construction of Vinh chau Industrial complex to
meet the demand for relocating industrial and handicraft
production facilities into industrial zones and inspire investors
to develop agricultural and seafood processing for export.
In the coming time, Vinh chau will further attract
investment flows, develop downtown trade according to the
Vinh chau urban construction Planning to 2030 and expand
the rural market system linked to the new rural development
program; form marketing locations for agricultural and aquatic
trading in my Thanh estuary area, Nam Song hau National
highway and Provincial road 940; and facilitate the
development of supermarkets and convenience stores.
Besides, to tap local potential strengths of renewable energy,
Vinh chau continues to enhance the efficiency of wind farm
projects. currently, the town has nine wind plants being invested
(No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 19 and 20). among them, three have been
installed with wind turbines and fed into the national grid (Nos.
5, 6 and 7). Especially, Wind Plant No. 7 was officially
inaugurated in mid-february 2022.

Together with infrastructure investment for industrial, trade
and service facilities, tourism projects are also being encouraged
by the town which is inviting local and external investors into
tourism. The notable project is ho Be ecotourism area located
on 307.8 ha in huynh ky hamlet, Vinh hai commune. This
place is accessible to traffic routes, very suitable for marine
tourism development combined with high-tech agriculture.
mr. Nguyen Thanh Liem, chairman of the Vinh chau
People's committee, said, to tap the full potential and
advantages to turn Vinh chau into one of dynamic coastal cities
of Soc Trang province and the region, it is necessary to mobilize
resources from many sides, especially from investors and
business community. Therefore, in addition to well-prepared
infrastructure, the town will continue to accelerate
administrative procedure reform to reduce the time needed for
completion, streamline steps and work needed to be done, and
make publicity and transparency of procedures and processes.
Indeed, the town always creates the best conditions for investors
to carry out their projects.
on the other hand, the town government will promptly
remove difficulties and obstacles for businesses and investors
like assisting them in surveying investment information,
carrying out project investment procedures, developing and
implement investment cooperation policies and regulations
for projects inside and outside industrial zones. Particularly,
the town will facilitate site clearance for investors and provide
them with best conditions to launch their projects.
“With consistently enacted solutions, Vinh chau Town is
expected to make significant progress, positively impact
socioeconomic development, and create a new vitality for
investment attraction. completed and operational projects will
create jobs for local workers, increase budget revenue, foster
economic restructuring and generate a driving force for
sustainable growth. These are also crosscutting goals of local
government," he added.n

Endowed with potential and
advantages, the coastal town of
Vinh Chau will focus development
resources to become an urban, industrial
and service center where maritime services
linked to manufacturing zones and
industrial zones will be prioritized. It will
uphold its position as a center of renewable
energy linked to tourism services.
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Kỷ niệm 20 năm Thành LậP huyện cù Lao Dung

Dấu ấn đổi thay và khát vọng vươn lên
Là mảnh đất nằm cuối Sông
hậu, chia đôi dòng nước
trước khi đổ vào biển Đông,
cù Lao Dung sở hữu nhiều
tiềm năng, thế mạnh và giữ
vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng
của tỉnh Sóc Trăng. Sau 20
năm phát triển, từ một vùng
đất bị “cô lập” giữa bốn bề
sông nước, với quyết tâm và
khát vọng vươn lên, cù Lao
Dung đã từng bước thay da
đổi thịt, khoác lên mình
diện mạo mới, ngày càng
giàu đẹp, khang trang.
THànH TâM
Nuôi tôm công nghệ cao - mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại
thu nhập cao cho nhiều gia đình trên huyện

Cù lao ngày ấy - bây giờ
huyện cù Lao Dung được thành lập theo Nghị định số
04/2002/NĐ-cP ngày 11/1/2022 của chính phủ, trên cơ sở
chia tách một phần huyện Long Phú. khi mới đi vào hoạt
động, huyện nằm biệt lập hoàn toàn với đất liền, địa bàn bị
chia cách bởi nhiều sông rạch chằng chịt, cơ sở hạ tầng yếu
kém, kinh tế - xã hội hết sức khó khăn. Tuy nhiên với sự
chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, mảnh
đất cù lao đã chuyển mình mạnh mẽ, xóa đi hình ảnh về
một "ốc đảo" khó, nghèo.
minh chứng cho điều này là giá trị sản xuất nông
nghiệp của huyện từ chỗ chỉ có 316 tỷ đồng vào năm 2002,
đến năm 2021 đã đạt 3.298 tỷ đồng (gấp hơn 10 lần); giá
trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
tính đến năm 2021 đạt 101,450 tỷ đồng (năm 2002 là
77,182 triệu đồng); thu ngân sách đạt 28,232 tỷ đồng (năm
2002 là 1,023 tỷ đồng)…
cùng với kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng khởi
sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ
nghèo, cận nghèo giảm từ 21,88% (năm 2002) xuống chỉ
còn 1,9 %. huyện đã đầu tư rất lớn cho xây dựng nông
thôn mới (NTm); hàng chục km đê bao đã được xây dựng
để ngăn chặn triều cường. Đến nay, toàn huyện có 01 xã
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đạt chuẩn NTm nâng cao, 6/7 xã đạt chuẩn NTm. riêng xã
an Thạnh Nam đạt 18 tiêu chí và phấn đấu đạt chuẩn
NTm vào năm 2022. huyện có 09 sản phẩm được chứng
nhận ocoP.
Trước đây bên cạnh cái nghèo, cù Lao Dung còn là
huyện có điều kiện cơ sở hạ tầng thuộc diện khó khăn nhất,
các tuyến đường trên địa bàn đều là đường đất, một số xã
chưa có đường ô tô. Nhưng với sự quan tâm đầu tư của
Trung ương, của tỉnh, đến nay các tuyến giao thông trọng
yếu của huyện từng bước được hoàn chỉnh; 40,28km đường
tỉnh và 38,36km đường huyện đã được cứng hóa, tạo điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao
thương của nhân dân. Trong đó, điển hình là các dự án như:
Nâng cấp mở rộng đường 933B, xây dựng đường huyện 12a,
13, 14, 15 và dự án nâng cấp mở rộng đường huyện 11 với
tổng kinh phí thực hiện hàng trăm tỷ đồng…

Khát vọng vươn xa
cù Lao Dung có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh
tế biển, giao thương với các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu
Long qua hệ thống giao thông đường thuỷ và đường bộ (có 2
cửa biển Định an, Trần Đề); ngoài ra, huyện còn là điểm kết
nối giữa tỉnh Sóc Trăng với Trà Vinh đi TP.hồ chí minh.

khi cầu Đại Ngãi qua sông hậu (đi qua cù Lao Dung) được
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh
xây dựng nối liền Sóc Trăng với Trà Vinh, sẽ giúp tháo gỡ
nghiệp lớn liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. cùng với
nút thắt về chia cách, “mở toang” cánh cửa phát triển, tạo
đó là kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng điện gió, điện
đột phá cho địa phương.
mặt trời; hình thành trung tâm hậu cần biển, liên kết với
Bên cạnh đó, với đất đai màu mỡ, nhiều khoáng chất,
cảng nước sâu Trần Đề…
thường xuyên được phù sa bồi đắp, nguồn nước thuận lợi...
Đặc biệt, khai thác tiềm năng du lịch, huyện tập trung
đã tạo cho cù Lao Dung tiềm năng phát triển nông nghiệp.
phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kêu gọi đầu tư xây
Nghiên cứu của Đại học cần Thơ tại dự án “Quy hoạch
dựng các homestay, resort: Dự án sản xuất nông nghiệp
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp nông thôn” chỉ ra
sạch kết hợp du lịch sinh thái tại xã an Thạnh Nam (76ha),
rằng, hầu hết các nhóm đất trên địa bàn huyện đều có tầng
khu du lịch sinh thái đảo khỉ (19,5ha), khu du lịch sinh
chứa vật liệu sinh phèn nằm bên dưới, đất có thành phần cơ
thái trải nghiệm dưới tán rừng (250ha), Du lịch cồn Long
giới nặng (hàm lượng sét cao), thoát nước kém, vẫn còn sự
Ẩn (1,2ha), Bến khách ngang sông cù Lao Dung - Trần Đề
bồi tụ khi ngập triều nên độ phì khá cao.
(0,4ha),… mục tiêu hướng đến trở thành Phú Quốc thứ 2
không chỉ vậy, cù Lao Dung là một hòn đảo xanh với
của Việt Nam và là địa chỉ du lịch, du khảo quan trọng của
khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm (nhiệt độ trung bình ở
2 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh nói riêng và vùng đồng bằng
cù Lao Dung luôn thấp hơn các vùng lân cận một vài độ
sông cửu Long nói chung.
c). huyện có cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng,
Ông Lê minh Đương, Phó chủ tịch uBND huyện cù Lao
rừng ngập mặn với nhiều loại cây, thú quý hiếm (một số
Dung cho biết, những năm qua, huyện đặc biệt nhận được sự
loài có trong sách đỏ Việt Nam) kết
quan tâm của Tỉnh ủy, uBND tỉnh với
hợp với các danh thắng. Đặc biệt,
việc ban hành các nghị quyết, chương
huyện đã được tỉnh xây dựng “khu Dự
trình hành động nhằm tập trung nguồn
Năm 2022 là
trữ thiên nhiên rừng ngập mặn cù Lao
lực đầu tư, phát triển địa phương. Đây
Dung” để bảo tồn khu rừng ngập mặn
là động lực quan trọng để cù Lao Dung
năm hết sức ý
và các loài thú quý hiếm nhằm phát
tiếp tục phát triển và vững vàng vươn
nghĩa với Cù Lao Dung,
huy giá trị du lịch sinh thái.
xa; phấn đấu đến năm 2025 trở thành
Nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu
huyện NTm gắn với du lịch, có mức
đánh dấu 20 năm
như vậy đã tạo cho huyện 03 vùng sinh
phát triển khá hơn hoặc bằng so với
thành lập huyện. Chính
thái tự nhiên: Ngọt, lợ, mặn khác nhau để
bình quân chung của tỉnh.
quyền và nhân dân trên
phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng
“Trong thời gian tới, cù Lao Dung
công nghệ cao gắn với phát triển du lịch.
cam
kết đẩy mạnh cchc, cải thiện môi
mảnh đất cù lao anh
Trong đó đặc biệt là nuôi trồng thủy sản
trường đầu tư và đồng hành cùng nhà
hùng quyết tâm đột phá
(tôm, cua, nghêu); trồng cây ăn trái (xoài,
đầu tư trong suốt quá trình triển khai
nhãn, bưởi, cam, quýt, mãng cầu, dừa…),
dự án; tạo mọi điều kiện thuận lợi để
tạo nên nhiều dấu ấn
cây công nghiệp ngắn ngày (mía). huyện
các dự án hoạt động thông suốt, hoàn
mới, góp phần tô điểm
đang đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ
vốn nhanh, phát triển bền vững... Trong
cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng
thu hút đầu tư, chính quyền huyện đề ra
vào bức tranh kinh tế cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
phương châm hành động là: hợp tác,
xã hội chung của tỉnh
gắn với xây dựng NTm.
đồng hành, cùng phát triển”, ông Lê
Địa phương đẩy mạnh phát triển
minh Đương nhấn mạnh.n
Sóc Trăng.

Trải nghiệm rừng ngập mặn ở Cù Lao Dung

Cù Lao Dung - mảnh đất xanh, tươi đẹp và thanh bình
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ceLebraTing 20 yearS of eSTabLiShmenT
of cu Lao Dung DiSTricT

Imprints of Change and Aspiration to Rise up
the island then - now
cu Lao Dung district was
established under Decree
04/2002/ND-cP dated
january 11, 2022 of the
government, on the basis of
dividing part of Long Phu
district. When it first came
into operation, the district
was completely isolated from
the mainland, the area was
separated by many interlaced
rivers and canals with weak
infrastructure and extremely
difficult socio-economic
conditions. however, with
the joint effort and consensus
of the government and
people, the island has
changed dramatically, erasing
the image of a difficult and
poor "oasis".
The proof for this is that
the value of agricultural
production of the district
Uncle Ho's temple – a famous sight in Cu Lao Dung
increased from only VND316
billion in 2002 to VND3,298
billion in 2021 (more than 10 times). The value of industrial production
as the land located at the end of
handicrafts and services as of 2021 reached VND101.450 billion (in
hau river, dividing the water into -2002
it was VND77.182 million). The budget revenue reached VND
two flows before pouring into the
28.232 billion (in 2002 it was VND 1.023 billion).
along with the economy, the cultural and social fields have also
East Sea, cu Lao Dung possesses
prospered, and people's living standards have improved. The rate of
great potential and strength, and
poor and near-poor households decreased from 21.88% (in 2002) to
holds an important position in
only 1.9%. The district has invested a lot in new rural area construction;
terms of society-economy, security dozens of kilometers of dikes have been built to prevent high tides. up
to now, the whole district has 01 commune meeting advanced new rural
and defense of Soc Trang
standards, and 6/7 communes meeting new rural standards.
Particularly, an Thanh Nam commune has achieved 18 criteria and
province. after 20 years of
strives to meet new rural standards by 2022. The district has 09 ocoP
development, from an "isolated"
certified products.
land surrounded by water on four
Previously, besides poverty, cu Lao Dung was also a district with the
most difficult infrastructure conditions, all roads in the area were dirt
sides, with determination and
and some communes did not have car roads. however, with the
aspiration to rise up, cu Lao Dung roads,
investment attention of the central government and the province, so far
has gradually changed, put on a
the district's key traffic routes have been gradually completed; 40.28km
new look and become richer, more of provincial roads and 38.36km of district roads have been hardened,
creating conditions for socio-economic development, meeting the travel
beautiful and spacious.
and trade needs of the people. These include some typical projects such
as: upgrading and expanding road 933B, building district roads 12a,
THanH TaM
13, 14, 15 and upgrading and expanding district road 11 with a total
cost of hundreds of billions of dong.
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aspiration to rise up
cu Lao Dung has a favorable geographical position to
develop the marine economy and trade with the provinces
of the mekong Delta through the waterway and road
transport system (with 2 estuaries of Dinh an and Tran
De); in addition, the district is also the connection point
between Soc Trang province and Tra Vinh to ho chi
minh city. When Dai Ngai Bridge crossing hau river
(through cu Lao Dung) is built to connect Soc Trang with
Tra Vinh, it will help to remove the bottleneck of
separation, open the door to development, and create a
breakthrough for the locality.
Besides, fertile soil, many minerals, regular alluvial
deposits and favorable water source have created cu Lao
Dung’s potential for agricultural development. The research
by can Tho university in the project "Planning for
A corner of the district center
restructuring agricultural and rural production" shows that
most of the soil groups in the district have an layer
containing materials producing alum below, the soil has a
has focused on developing eco-tourism and leisure
heavy mechanical composition (high clay content), poor
tourism, calling for investment in building homestays and
drainage, having accretion during tidal flooding, so the
resorts, including: Project of clean agricultural
fertility is quite high.
production combined with eco-tourism in an Thanh
Not only that, cu Lao Dung is a green island with a mild Nam commune (76 hectares), monkey Island Ecotourism
and cool climate all year round (the average temperature in
area (19.5 hectares), Experiential Ecotourism area under
cu Lao Dung is always a few degrees celsius lower than the
the forest canopy (250 hectares), Long an Dune Tourism
surrounding areas). The district has diverse natural
(1.2 hectares) and Tourist Wharf across the cu Lao river
landscapes and ecosystems, mangrove forests with many
Dung - Tran De (0.4 hectares). The goal is to become the
rare and precious plants and animals (some species are
second Phu Quoc of Vietnam and an important
listed in the Vietnam red Data Book) combined with scenic
destination for tourism and studying, combining travel of
spots. In particular, the province has
Soc Trang and Tra Vinh provinces
helped the district to build "cu Lao
in particular and the mekong river
Dung mangrove Nature reserve" to
Delta region in general.
2022 is a very meaningful
preserve the mangrove forest and
mr. Le minh Duong, Vice
rare animal species in order to
chairman of the People's committee
year for Cu Lao Dung,
promote the value of eco-tourism.
of cu Lao Dung district, said that in
marking 20 years since the
These soil and climate conditions
recent years, the district had
have created 03 natural ecological
especially received the attention of
district’s establishment. The
zones for the district including:
the Provincial Party committee and
government and people on
sweet, brackish, and salty, to develop
the Provincial People's committee
crops and livestock in the direction
the heroic island are
with the issuance of resolutions and
of high technology associated with
action programs to focus on
determined to make a
tourism development. In particular,
mobilizing resources for investment
these include aquaculture (shrimp,
breakthrough, creating many
and local development. This is an
crab, clam); growing fruit trees
important motivation for cu Lao
new imprints, contributing
(mango, longan, pomelo, orange,
Dung to continue to develop and
to adorn the general sociotangerine, custard apple, coconut...),
steadily reach out; striving to become
and short-day industrial plants
by 2025 a new rural district
economic
picture
of
Soc
(sugar cane). The district is
associated with tourism, with a
Trang province.
promoting the implementation of the
development level better than or
Scheme on restructuring the
equal to the province's average.
agricultural sector towards
“In the coming time, cu Lao
increasing added value and sustainable development
Dung is committed to promoting administrative reform,
associated with the construction of new rural areas.
improving the investment environment and accompanying
The locality has promoted the development of hi-tech
investors throughout the project implementation process;
application in agriculture, attracting large enterprises to
creating favorable conditions for projects to operate
associate in production, processing and consumption.
smoothly, earn payback quickly and develop sustainably. In
along with that, it is calling for investment in wind power
attracting investment, the district government sets the
and solar power; and forming a marine logistics center,
action motto: cooperation, companionship, development
linking with Tran De deep-water port.
together," emphasized mr. Le minh Duong.n
In particular, to exploit tourism potential, the district
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huyện Trần đề

Tập trung phát huy thế mạnh kinh tế biển

Ông Lưu Hữu Danh, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề

Với quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng
kinh tế ở mức cao, bền vững, là một cực
tăng trưởng của tỉnh Sóc Trăng, huyện
Trần Đề tập trung phát triển theo hướng đa
dạng hóa, nhất là kinh tế biển, gồm cảng
biển, sản xuất công nghiệp, khai thác, chế
biến thủy hải sản, dịch vụ, du lịch biển...
nguyễn Tùng

Biến tiềm năng thành thế mạnh
huyện Trần Đề được thành lập và chính thức đi vào hoạt
động từ ngày 01/4/2010 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành
chính của hai huyện mỹ Xuyên và Long Phú. Nằm ở vị trí phía
Đông của tỉnh Sóc Trăng, Trần Đề có 12km bờ biển, 02 cửa
sông lớn là sông hậu, sông mỹ Thanh và quốc lộ Nam Sông
hậu đi qua. Bên cạnh đó, huyện còn có cảng cá Trần Đề, Bến
cá mỏ Ó,… đặc biệt là cảng nước sâu Trần Đề đã được chính
phủ quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới. Tuyến
cao tốc châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng được đầu tư sắp tới
có điểm cuối là huyện Trần Đề, kết nối với cảng nước sâu
Trần Đề…
Với tiềm năng và lợi thế từ biển, huyện luôn xác định kinh tế
biển là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó nuôi
trồng, đánh bắt, chế biến thủy, hải sản và du lịch biển là mục tiêu
đột phá. huyện đã tập trung đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng,
thủy lợi, giao thông, điện… phục vụ nuôi trồng theo hướng công
nghiệp với 2 đối tượng nuôi chủ lực là tôm sú và tôm thẻ chân
trắng. Sản lượng nuôi trồng thủy sản bình quân hằng năm
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khoảng 29.872 tấn. Đặc biệt, mô hình nuôi tôm công nghệ cao
nuôi được 3 vụ/năm ở Trần Đề có thể thu về lợi nhuận trung
bình khoảng 1 tỷ đồng/năm//ha/3 vụ nuôi.
Về khai thác thủy, hải sản, huyện có 620 tàu , trong đó tàu
khai thác xa chiếm hơn một nửa (353 chiếc), tàu phục vụ hậu cần
14 chiếc. Đội tàu đã góp phần nâng cao chất lượng khai thác thủy
hải sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân. Năm 2021,
mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch covid-19, song sản lượng
khai thác thủy, hải sản 56.384,5/56.000 tấn, đạt 100,69% kế hoạch
(tăng 813 tấn so với cùng kỳ).
không chỉ vậy, huyện cũng có nhiều tiềm năng phát triển
du lịch. Bãi biển mỏ Ó nằm sát cửa sông mỹ Thanh có diện
tích rừng tự nhiên trên 200ha, thuận lợi để phát triển du lịch
sinh thái. cùng với đó, tuyến tàu cao tốc Trần Đề - côn Đảo
được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2017, đây là
khâu đột phá đúng hướng, là cơ hội cho du khách trong và
ngoài nước biết đến địa danh Trần Đề, đồng thời mở rộng giao
thương. hàng năm có khoảng 139.000 lượt khách đi du lịch,
góp phần thúc đẩy kinh tế biển phát triển và nhờ đó các sản
phẩm đặc trưng của huyện được nhiều người biết đến.
Bên cạnh các ngành mũi nhọn, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ
của Trần Đề cũng có nhiều khởi sắc. Năm 2021, giá trị sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt
3.194/3.510 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch (giảm 9,17% so với cùng
kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6.523/6.500
tỷ đồng, đạt 100,35% kế hoạch (tăng 0,03% so với cùng kỳ).
một trong những thành tựu của Trần Đề trong những năm
qua là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn
mới (NTm), hiện huyện đã có 5/9 xã đạt chuẩn NTm, các xã
còn lại đạt từ 17 tiêu chí trở lên. huyện Trần Đề đặt mục tiêu
hoàn thành huyện NTm trong năm 2024, qua đó tạo cơ sở
phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại III.

thu hút đầu tư vào mũi nhọn kinh tế biển
Xác định kinh tế biển là mũi nhọn nên việc đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế biển đang được Trần Đề chú
trọng thực hiện. Đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền móng để
huyện phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Đến nay, hệ thống giao thông của Trần Đề phát triển toàn
diện với 01 tuyến quốc lộ Nam Sông hậu; 04 tuyến đường
tỉnh: 933B, 934, 935, 936B đi qua, nối liền các huyện Long
Phú, mỹ Xuyên và TX.Vĩnh châu, đặc biệt là kết nối với cầu
Đại Ngãi sẽ được đầu tư trong thời gian tới, giúp kết nối với
Trà Vinh, TP.hồ chí minh…
mới đây, tỉnh đã khánh thành cầu mạc Đĩnh chi trên đường
mạc Đĩnh chi - Trần Đề, giúp kết nối TP.Sóc Trăng với huyện,
đặc biệt là nối với kcN Trần Đề, cảng cá Trần Đề, Bến tàu cao
tốc Trần Đề - côn Đảo. Ngoài các dự án trên, huyện sẽ từng bước
hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chú trọng đầu tư, nâng cấp các tuyến
đường phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.
hiện huyện có những công trình trọng điểm được ưu tiên
thu hút đầu tư như: Dự án khu thương mại kinh tế biển Trần
Đề đang thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử

Trung tâm thị trấn Trần Đề

dụng đất; Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Trần Đề được
phê duyệt năm 2017 đang xúc tiến triển khai, thực hiện; Dự
án bến tàu cao tốc Trần Đề - côn Đảo và ngược lại; Dự án
Đường kênh Tư đến cống Bãi giá được uBND tỉnh phê
duyệt năm 2018, hiện đang triển khai thi công…
Đặc biệt, Dự án kcN Trần Đề đã được khởi công sẽ là
một trong những trọng điểm thu hút đầu tư trong thời gian
tới. Đây là một trong 05 kcN thuộc quy hoạch phát triển của
tỉnh đến năm 2020. Dự án có tính khả thi cao với lợi thế có
quốc lộ Nam Sông hậu và Đường mạc Đĩnh chi - Trần Đề đi
qua, tiếp giáp cửa biển Trần Đề nên việc vận chuyển hàng hóa
thuận lợi, lực lượng lao động tại địa phương dồi dào, các
chính sách hỗ trợ luôn được ưu tiên…
Ông Lưu hữu Danh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch uBND
huyện Trần Đề cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thu hút
đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp
(đánh bắt thủy sản) và du lịch biển. Trần Đề sẽ tập trung quy
hoạch phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa
lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa,
tính đa dạng của hệ sinh thái. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện việc
nâng cấp, cải hoán đội tàu khai thác thủy sản, tăng số lượng tàu
khai thác xa bờ, chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, …
cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, huyện sẽ đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính (TThc), thực hiện các chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
chính phủ. Để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp,
Trần Đề sẽ đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, đẩy mạnh
giải quyết TThc trên môi trường mạng… Đặc biệt, Trần Đề
cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được chọn thí điểm
xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành (Ioc).
“cùng với đó, huyện tiếp tục làm tốt các giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập
trung giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho nhà
đầu tư, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân; tiếp
tục tham mưu uBND tỉnh thực hiện quy hoạch đồng bộ hóa,
nhất là tạo điều kiện phát triển các khu dịch vụ. huyện luôn
chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, mở rộng hợp tác và
cam kết sẵn sàng đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc để các doanh nghiệp an tâm đầu tư, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh”, ông Lưu hữu Danh khẳng định.n

Khai thác thủy sản - thế mạnh phát triển kinh tế biển của Trần Đề
Trong ảnh: Sơ chế thủy sản tại Cảng cá Trần Đề

Những dự án quan trọng đã
và đang được đầu tư sẽ góp
phần đưa Trần Đề trở thành
một trung tâm kinh tế năng động,
trong đó, kinh tế biển giữ vai trò chủ
đạo. Đây không chỉ là động lực thúc
đẩy sự phát triển nhanh và bền vững
của huyện mà còn của tỉnh Sóc
Trăng nói chung.
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huyện mỹ Xuyên

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng

Đ

ể tiếp tục bứt phá,
huyện đang tập trung
đầu tư hoàn thiện kết
cấu hạ tầng, xây dựng
môi trường đầu tư
thuận lợi nhằm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác,
mở rộng cơ hội đầu tư.
Là huyện có hệ thống giao thông
thuận lợi, nguồn lao động tương đối
dồi dào, mỹ Xuyên có lợi thế rất lớn
cho giao thương, phát triển kinh tế và
thu hút đầu tư. Đây chính là cơ hội để
huyện phát triển một nền kinh tế đa
dạng, đặc biệt là công nghiệp, đô thị
và dịch vụ - thương mại và nông
nghiệp.

Ông Đặng Văn Phương,
Bí thư Huyện ủy kiêm
Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên

Nhờ định hướng
đúng đắn trong việc
khơi dậy lợi thế, khai
phá tiềm năng và tập
trung chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, vùng đất
mỹ Xuyên đang từng
ngày “thay da đổi
thịt” với nhiều kết
quả tích cực về phát
triển kinh tế - xã hội.
Công MinH

tập trung khai thác tiềm
năng, lợi thế
huyện mỹ Xuyên có vị trí thuận
lợi, là nơi tiếp giáp với trung tâm kinh
tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh
(thành phố Sóc Trăng), gần cảng nước
sâu Trần Đề (đang được Trung ương
và tỉnh quan tâm tập trung đầu tư).
Trên địa bàn huyện có tuyến QL1a,
các tuyến đường tỉnh (ĐT.934, ĐT.936,
ĐT.936B, ĐT.939, ĐT.940) chạy qua,
kết hợp cùng hệ thống đường thủy
quốc gia. Đặc biệt, tuyến cao tốc châu
Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng, Đường
trục phát triển kinh tế từ thành phố
Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng
kinh tế trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc
Trăng và Đường trục phát triển kinh tế
Đông - Tây tỉnh đang triển khai xây
dựng cũng đi qua địa bàn huyện.
Những năm qua, kinh tế của mỹ
Xuyên đã có nhiều khởi sắc, trong đó,
cây lúa và thủy sản được coi là thế
mạnh của địa phương, là tiềm năng để
phát triển lĩnh vực nuôi trồng và chế
biến nông thủy sản xuất khẩu.
mỹ Xuyên đã triển khai thực hiện
có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông
nghiệp với trọng tâm là duy trì mô
hình tôm - lúa bền vững và phát triển
thành mô hình lúa thơm - tôm sạch
đem lại nhiều hiệu quả. huyện xây
dựng được các mô hình sản xuất lúa
tập trung với các giống lúa đặc sản,
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lúa chất lượng cao ST25 được thị
trường thế giới ưa chuộng; sản xuất
rau đạt chứng nhận VietgaP; trồng
màu trong nhà lưới, chăn nuôi bò sữa
trang trại đạt chứng nhận
globalgaP…
Toàn huyện có 11 sản phẩm ocoP
đạt hạng 3 sao, góp phần nâng cao chất
lượng, giá trị các loại nông sản của địa
phương. Năm 2021, năng suất lúa bình
quân 6,15 tấn/ha, sản lượng 149.920
tấn/năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản
47.271 tấn/năm, đóng góp quan trọng
vào sự phát triển kinh tế địa phương.
Bên cạnh lợi thế về nông nghiệp,
lĩnh vực công nghiệp của huyện mỹ
Xuyên cũng ghi nhận nhiều khởi sắc.
Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp
thực hiện được 1.927,97 tỷ đồng. Tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng xã hội thực hiện được
12.524,6 tỷ đồng (tăng 715,6 tỷ đồng so
năm 2020). Trong năm, có 27 cơ sở
công nghiệp và 112 cơ sở thương mại dịch vụ đăng ký kinh doanh mới. Tổng
thu ngân sách nhà nước thực hiện
được 59,663/59,1 tỷ đồng, đạt 100,95%,
vượt chỉ tiêu đề ra.
một trong những điểm nhấn của
mỹ Xuyên là địa phương đầu tiên của
tỉnh Sóc Trăng được công nhận huyện
nông thôn mới (NTm) vào năm 2019.
Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung
xây dựng để đạt các tiêu chí huyện
NTm nâng cao vào năm 2024, theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra,
với định hướng chuyển từ “lượng” sang
“chất”, bảo đảm thực hiện thường
xuyên, lâu dài. Phấn đấu duy trì và
nâng chất lượng 10/10 xã đạt chuẩn
NTm nâng cao, trong đó có ít nhất hai
xã đạt chuẩn NTm kiểu mẫu.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng,
đẩy mạnh thu hút đầu tư
Xác định cơ sở hạ tầng là nền tảng
vững chắc tạo đột phá quan trọng
trong thu hút đầu tư, huyện mỹ
Xuyên đã và đang thực hiện đồng bộ
các giải pháp đẩy mạnh xây dựng cơ
sở hạ tầng. Theo đó, đến nay, hệ

huyện đã quy hoạch các cụm
công nghiệp (ccN) như: ccN
Ngọc Đông, ccN hòa Tú 2… với
lợi thế nằm bên các tuyến đường
chính, cao tốc, các đường trục phát
triển kinh tế đi qua địa bàn. Bên
cạnh đó, hạ tầng giao thông đi
trước sẽ giúp huyện mở rộng không
gian đô thị, dịch vụ. khu phố chợ
hòa Tú, khu dân cư thương mại
Trung tâm hành chính, khu du lịch
sinh thái Vườn cò tại xã gia hòa
1… và các dự án khác đang được
huyện tập trung thu hút đầu tư, góp
phần giải quyết việc làm cho lao
động địa phương, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, mỹ Xuyên tập trung
xây dựng xã hòa Tú 1 trở thành đô
thị loại IV và là thị trấn trung tâm
hành chính mới của huyện.
Theo ông Đặng Văn Phương, Bí
thư huyện ủy, chủ tịch uBND
huyện, thời gian tới mỹ Xuyên sẽ tập
trung cho công tác giải phóng mặt
bằng để triển khai đầu tư dự án giao
thông trọng điểm của tỉnh đi qua địa
Việc xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao giúp Mỹ Xuyên cụ thể mục tiêu
bàn, khu hành chính mới. huyện
trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024
chú trọng phát triển theo hướng liên
kết vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.
Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện sẽ tăng cường quảng
bá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cung cấp thông
tin kịp thời các dự án đầu tư; chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch cho
các dự án. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu
hút các nhà đầu tư, góp phần cải thiện chỉ số PcI của tỉnh.
“cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu
tư, huyện sẽ tiếp tục thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ
tục hành chính, rút ngắn thời gian, kịp thời giải quyết
những khó khăn của nhà đầu tư. cùng với đó là tập trung
đào tạo cán bộ để đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt cho người
dân và doanh nghiệp, nỗ lực xây dựng chính quyền số, kinh
tế số và xã hội số…”, ông Đặng Văn Phương khẳng định.n
Hợp tác, liên kết phát triển bò sữa là một trong những
chương trình rất thành công của huyện Mỹ Xuyên

thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật
chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… cơ
bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng
hóa, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.
Đặc biệt, tuyến đường trục phát triển từ thành phố Sóc
Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm lúa của tỉnh, Đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây
góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương.
Về định hướng thu hút đầu tư, mỹ Xuyên lấy nông
nghiệp là nền tảng, huy động và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và dịch vụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Qua đó, tạo thế và lực xây
dựng huyện mỹ Xuyên phát triển nhanh, toàn diện.

Trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Mỹ
Xuyên sẽ quyết liệt chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn tăng cường thực hiện các
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng
thương hiệu, chiến lược sản xuất và tiêu
thụ hàng hóa; nâng cao chất lượng
nguồn lao động; tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng
đầy đủ các chính sách hỗ trợ.

www.vccinews.com 67

POTENTIAL - SOC TRANG PROVINCE

Thị Xã ngã năm

Thu hút đầu tư là động lực phát triển
là nhiệm vụ ưu tiên, với phương châm thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh;
hoàn thành bao phủ tiêm vaccine toàn Thị xã.
Đẩy mạnh các giải pháp khôi phục sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế thích ứng linh hoạt, an
toàn phòng chống dịch covid-19. Nâng cao chất
lượng lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo;
bảo vệ môi trường. Đồng thời quan tâm xây dựng
bộ máy chính quyền tinh gọn, tăng cường hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhằm phấn đấu xây dựng TX.Ngã Năm
trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía
Tây của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền thị xã
đã tập trung hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng,
cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất
cho doanh nghiệp (DN) đầu tư vào địa
bàn. Ông Kim thái Phong - chủ tịch
uBND TX.Ngã Năm đã có cuộc trò
chuyện với Vietnam Business forum về
nội dung này. Đức Bình thực hiện.
Ông có thể chia sẻ về những điểm sáng phát triển kinh tế xã hội (Kt-XH) của thị xã trong năm 2021 cũng như phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022?
Năm 2021, dịch bệnh covid-19 trực tiếp tác động đến sự phát
triển kT - Xh của thị xã. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kT - Xh của
thị xã đạt nhiều kết quả quan trọng, hầu hết chỉ tiêu trọng tâm đạt
khá và vượt kế hoạch đề ra. cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương.
Đến cuối năm 2021, thị xã có 2/5 xã được công nhận xã đạt
chuẩn Nông thôn mới nâng cao. các mô hình kinh tế sản xuất
nhỏ lẻ từng bước chuyển sang sản xuất tập trung theo hình thức
tổ hợp tác, hợp tác xã gắn kết bao tiêu sản phẩm, tạo nên chuỗi
giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân và DN. kết cấu
hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư. Trong năm qua, thị xã đã
triển khai xây dựng 96 công trình với tổng nguồn vốn xây dựng
cơ bản 177,951 tỷ đồng, chủ yếu tập trung đầu tư phát triển hạ
tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, chỉnh trang đô thị, hệ
thống chiếu sáng... cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an
sinh xã hội cũng được thực hiện kịp thời, hiệu quả.
Để phát huy những thành quả đạt được, trong năm 2022 này
TX.Ngã Năm vẫn xác định công tác phòng, chống dịch covid-19
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Định hướng thu hút đầu tư của thị xã từ
nay đến 2025 sẽ ưu tiên những lĩnh vực nào,
thưa ông?
Với mục tiêu đưa Ngã Năm trở thành vùng
kinh tế trọng điểm phía Tây của tỉnh, định
hướng từ nay đến năm 2025 thị xã sẽ ưu tiên
thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: phát triển công nghiệp,
thương mại - dịch vụ, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại III.
Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tập trung thu hút đầu tư,
phát triển mạnh các trung tâm thương mại trên địa bàn như: Trung
tâm thương mại Phường 1 giai đoạn 2, khu chợ và nhà ở thương
mại Phường 2, xã Tân Long, chợ nổi Ngã Năm, chợ đầu mối nông
sản khóm 2 (Phường 1), khu nhà ở thương mại và dịch vụ khóm 3
(Phường 1),…; khuyến khích, hỗ trợ các dịch vụ quảng bá thương
hiệu sản phẩm địa phương, nhất là sản phẩm ocoP.
Trong lĩnh vực công nghiệp, khuyến khích phát triển các
ngành có giá trị gia tăng cao và phục vụ nông nghiệp; phát
triển công nghiệp với nhiều loại hình, quy mô và thành phần
kinh tế; phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn, nghề thủ
công truyền thống, công nghiệp chế biến; xúc tiến kêu gọi đầu
tư vào cụm công nghiệp Ngã Năm.
Cùng với các hiệp định thương mại tự do đã chính thức có
hiệu lực, dòng vốn Fdi cũng sẽ đổ mạnh vào Việt Nam trong
thời gian tới. Để đón đầu và khai thác hiệu quả cơ hội này,
tX.Ngã Năm sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?
Để chủ động đón đầu cơ hội này, Thị xã tập trung hoàn chỉnh
quy hoạch theo định hướng phát triển chung của tỉnh; đẩy mạnh
phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp xứng tầm với tiềm
năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại
III vào năm 2025. Nâng cao tính minh bạch, công khai của các dự
án kêu gọi đầu tư; quyết tâm thực hiện tốt cải cách hành chính, tập
trung cải thiện và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phục vụ người
dân và DN liên quan đến các dịch vụ công. Đồng thời tích cực
quảng bá, kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm của thị xã với
những cam kết chắc chắn về thủ tục, giải phóng mặt bằng
(gPmB), tạo điều kiện tốt nhất cho DN đầu tư vào địa bàn.
Đảng bộ, chính quyền TX.Ngã Năm luôn xác định thu hút, kêu
gọi đầu tư là động lực phát triển của thị xã trong tương lai. chúng
tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhà đầu tư, DN,
nhất là trên lĩnh vực thủ tục hành chính và gPmB các dự án với
phương châm thông thoáng, sớm nhất và đúng quy định pháp luật.
trân trọng cảm ơn ông!

huyện châu Thành

Cam kết hỗ trợ hiệu quả nhất,
tích cực nhất cho nhà đầu tư

Ông Ngô Thanh Toàn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi,
nhân hòa" cùng nguồn tài nguyên thiên
nhiên dồi dào, huyện châu Thành (tỉnh
Sóc Trăng) đang là bến đỗ lý tưởng của các
nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước.
Công Luận

Đ

ược tách lập từ huyện mỹ Tú năm 2009,
châu Thành là một huyện non trẻ của tỉnh
Sóc Trăng nên nhận được nhiều sự quan
tâm hỗ trợ đầu tư phát triển của các cấp ủy
Đảng, lãnh đạo Tỉnh ủy, uBND tỉnh. Là
huyện cửa ngõ đi vào TP.Sóc Trăng, châu Thành có vị trí
địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhất là hệ thống giao
thông đường bộ như tuyến quốc lộ 1a, quốc lộ 60 và các
tuyến đường tỉnh nối từ trung tâm huyện đi qua các huyện
Long Phú, kế Sách, mỹ Tú, TX.Ngã Năm, TP.Sóc Trăng và
giao thương với các tỉnh trong vùng. Từ châu Thành di
chuyển đến TP.cần Thơ cũng chỉ hơn 40km nên nhà đầu
tư được hưởng lợi rất lớn từ hệ thống cơ sở hạ tầng của
đất Tây Đô, nhất là hạ tầng giao thông.

Đặc biệt với 16,7km quốc lộ 1 chạy dài xuyên tâm và
hệ thống sông ngòi chằng chịt, châu Thành có điều kiện
tốt trong giao thông vận tải đường bộ và đường thủy góp
phần nâng cao giá trị giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó,
huyện sở hữu lợi thế địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ
phì nhiêu; quỹ đất dành cho đầu tư phát triển còn nhiều,
tạo điều kiện thuận lợi lựa chọn vị trí đầu tư dự án; đa
dạng về văn hóa cả 3 dân tộc kinh, hoa, khmer, nhiều
làng nghề truyền thống hình thành và phát triển từ lâu
đời. Trên địa bàn huyện có khu công nghiệp an Nghiệp
quy mô hơn 250ha, với tỷ lệ lấp đầy 96,5% diện tích, tạo ra
giá trị sản xuất công nghiệp lớn hàng năm. Đây được xem
là thế mạnh rất lớn để huyện phát triển lĩnh vực công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
Nhằm tạo tiền đề cho thu hút, mời gọi đầu tư, thời
gian qua vấn đề đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng
được huyện châu Thành đặc biệt chú trọng, nhất là phát
triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và nhiều công trình
hạ tầng kỹ thuật, xã hội khác. Trong đó dự án cụm công
nghiệp Xây Đá B (quốc lộ 1, xã hồ Đắc kiện) đang được
triển khai thi công và dự kiến đưa vào hoạt động trong
năm nay. huyện cũng lập kế hoạch thu hút đầu tư dự án
kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Xây Đá B mới có vị
trí gần với cụm công nghiệp đã triển khai. hiện dự án
đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư và kỳ vọng trong
tương lai gần sẽ trở thành bến đỗ lý tưởng của các nhà đầu
tư trong cũng như ngoài nước.
Với tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế dồi dào cùng
việc hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân
hòa", châu Thành sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi và cơ
hội bứt tốc trong thu hút các nhà đầu tư đến với huyện
nhà. Theo chủ tịch uBND huyện châu Thành - ông Ngô
Thanh Toàn, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam ký
kết chính thức có hiệu lực đã làm gia tăng dòng chảy đầu
tư fDI vào Việt Nam, do vậy vấn đề đẩy mạnh quảng bá,
xúc tiến đầu tư tiếp tục được huyện châu Thành quan tâm
triển khai, trong đó chú trọng thực hiện đa dạng hóa hình
thức tổ chức, vận động, quảng bá, xúc tiến đầu tư phù hợp
với từng đối tượng, lĩnh vực để đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy
mạnh cải thiện hình ảnh, môi trường đầu tư, tạo được sự
chuyển biến tích cực trong việc xây dựng hình ảnh thân
thiện, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư
và tìm hiểu cơ hội đầu tư. chủ động liên kết chặt chẽ với
các cơ sở đào tạo nghề nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cả
về chất lẫn lượng, đáp ứng hiệu quả nhu cầu nhân lực
ngày càng tăng cao trên địa bàn.
huyện châu Thành quan tâm thu hút đầu tư đa ngành
nghề, trong đó sẽ đẩy mạnh công tác mời gọi, thu hút các
dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ,
nông nghiệp sạch và chế biến nông sản… Ưu tiên thu hút
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ban Quản Lý Dự án 1
Tỉnh Sóc Trăng

Nỗ lực đảm bảo
tiến độ, chất lượng
các công trình
Mô hình Cụm Công nghiệp Xây Đá B

dự án có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi
F các
trường; thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư, ưu tiên tiếp

xúc với những đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính
thực sự; trong đó chú trọng vận động, kêu gọi các nhà đầu
tư tiềm năng. các dự án kêu gọi đầu tư của huyện có thể
kể đến: khu Văn hóa tín ngưỡng giếng Tiên; cụm công
nghiệp Xây Đá B; cụm công nghiệp Xây Đá B mới; khu
nhà ở thương mại; khu đô thị mới Xây Đá; khu đô thị mới
Trà Quýt a; khu nhà ở công nhân; Nhà máy xử lý nước
mặt; khách sạn 3-5 sao. "Với tinh thần cầu thị, chúng tôi
thiết tha mời gọi và sẵn sàng hợp tác với tất cả những
doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm tới tiềm năng, lợi thế
của vùng đất châu Thành; cam kết hỗ trợ một cách hiệu
quả nhất, tích cực nhất cho các bạn. Với chúng tôi, sự
thành công, vững bước của các nhà đầu tư cũng chính là
thước đo có giá trị thuyết phục nhất về sự phát triển của
châu Thành" - ông Toàn khẳng định.n

Năm 2021, huyện Châu Thành thực hiện cơ bản tốt
mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh
tế. Nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, hầu hết các chỉ
tiêu đều thực hiện đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Giá trị
sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất trồng trọt và nuôi
trồng thủy sản đạt 120 triệu đồng, tuy không đạt kế
hoạch đề ra nhưng là mức đạt khá so với thực tại là đất
chuyên về trồng trọt, không có thế mạnh về nuôi trồng
thủy sản. Trong năm huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn
Nông thôn mới, lũy kế đến nay đạt 6/7 xã, xã còn lại
cũng đã đạt 17 tiêu chí.
Một trong những điểm sáng của Châu Thành là duy
trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị
cao nên chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương tăng
15%, tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng xã hội tăng 2,2% so cùng kỳ. Nhiều cửa hàng tiện
tích, bách hóa được hình thành dọc theo tuyến quốc lộ 1
tạo nên sự sôi động trong đời sống, phát triển thương
mại dịch vụ, tạo nên diện mạo mới của huyện.
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Năm 2021, dù đối mặt với không ít khó
khăn, thách thức do tác động của đại
dịch covid-19 song tập thể lãnh đạo,
viên chức Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh
Sóc Trăng vẫn luôn nêu cao tinh thần
vượt khó, chủ động, sáng tạo; nâng cao
ý thức trách nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ quản lý các dự án, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao,
đóng góp thiết thực vào công cuộc phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
duy anH

T

rao đổi với phóng viên, giám đốc Ban Quản lý
Dự án 1 - ông Nguyễn Trọng khánh cho biết
trong năm 2021, đợt tái bùng phát dịch lần
thứ tư đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt kinh tế
- xã hội, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động
đến giá nguyên vật liệu đầu vào, nguồn nhân lực để triển
khai các công trình... Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo
thường xuyên của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phòng chống
dịch theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ"; đồng thời với
sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án 1 và các đơn vị có liên
quan đã giúp các công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh triển
khai đáp ứng được mục tiêu đề ra.
Với chức năng làm chủ đầu tư, quản lý dự án, ủy thác
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do uBND tỉnh
giao, trong năm 2021 Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng
được giao thực hiện: 9 dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp
từ năm 2020 sang; thực hiện khởi công mới 11 dự án đầu
tư xây dựng; 9 công trình làm khu cách ly, bệnh viện dã
chiến phòng chống dịch; thực hiện giai đoạn kết thúc dự
án (quyết toán dự án hoàn thành) 10 dự án; thực hiện công
tác chuẩn bị đầu tư cho 39 dự án thuộc kế hoạch đầu tư

Lễ khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh và cầu Vành Đai II, thành phố Sóc Trăng

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện ủy thác
quản lý dự án cho 10 dự án do các chủ đầu tư khác ủy thác.
Đặc biệt Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã khởi
công 2 công trình xây dựng cầu Nguyễn Văn Linh và cầu
Vành Đai II - chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
(1992-2022). Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trọng khánh,
xuất phát từ thực trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị của
TP.Sóc Trăng còn nhiều hạn chế, mức độ phục vụ cho
người dân chưa cao; từ mục tiêu phấn đấu phát triển đô thị
TP.Sóc Trăng đạt chuẩn đô thị loại 2, góp phần cho việc
phát triển kinh tế - xã hội của TP.Sóc Trăng và của tỉnh,
lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chấp thuận thực hiện dự án mở
rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP.Sóc Trăng
được khởi động từ năm 2016 với quy mô 2 hợp phần, tổng
mức đầu tư 1.056, 574 tỷ đồng. Trong đó 2 công trình xây
dựng cầu Nguyễn Văn Linh (vốn đầu tư 110 tỷ đồng) và
cầu Vành Đai II (vốn đầu tư 205 tỷ đồng) nằm trong hợp
phần 2 của dự án, dự kiến hoàn thành ngày 24/12/2023.
hai công trình này đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cấp,
hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP.Sóc Trăng cũng
như của tỉnh, giúp giảm lượng xe lớn vào khu vực trung
tâm thành phố, tăng tính kết nối với các địa phương khác,
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.Sóc
Trăng nói riêng - tỉnh Sóc Trăng nói chung.
Trong quá trình triển khai thi công các công trình, lãnh
đạo Ban Quản lý Dự án 1 luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh; báo cáo kịp thời lên cấp trên và xin ý
kiến chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm
quyền giải quyết của đơn vị. Tăng cường phối hợp với các sở,
ban ngành và địa phương có liên quan đến quá trình triển khai
dự án để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, điều chỉnh giải pháp

thi công phù hợp với tiến độ; thường xuyên bám sát, đôn đốc
các nhà thầu vượt qua khó khăn về điều kiện thi công cũng
như ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết để đảm bảo tiến độ,
chất lượng các công trình; tuân thủ chặt chẽ các quy định của
pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng từ công tác lập dự
án đến khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Ngoài ra Ban
còn thực hiện tốt công tác đấu thầu theo Thông tư số
11/2019/TT-BkhĐT ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch và
Đầu tư; qua đó vừa giúp tìm được những nhà thầu chất lượng
vừa tiết kiệm chi phí cho từng dự án.
Bước sang năm 2022, Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng
sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án
chuyển tiếp từ năm 2021 cũng như các dự án triển khai mới
năm 2022; tăng cường ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới
trong quản lý dự án, thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất
lượng công trình; chú trọng theo dõi, quản lý chất lượng, công
tác bảo hành các công trình sau khi đã nghiệm thu để bàn giao
và đưa vào sử dụng; đẩy mạnh công tác giải ngân thanh toán
khối lượng của tất cả các dự án ngay từ đầu năm với mục tiêu
tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn năm 2021. Ban cũng sẽ bám
sát chỉ đạo của tỉnh thực hiện việc đấu thầu, thi công công
trình, giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ được giao, bám
sát kịch bản tăng trưởng của tỉnh để có những biện pháp cụ
thể trong triển khai các công việc đạt hiệu quả.
Đặc biệt triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh
dịch bệnh covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban
Quản lý Dự án 1 cũng sẽ dành nhiều sự quan tâm cho
công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; tăng cường
quản trị rủi ro, phù hợp với tình hình mới, bối cảnh mới
để ổn định phát triển, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
chính trị được giao.n
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Trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng

Vì mục tiêu phục vụ cộng đồng

Những nỗ lực của Trường CĐCĐ Sóc Trăng đã góp phần phát triển
nguồn nhân lực có chất lượng của địa phương

Từ phương châm “Vì cộng đồng - phục
vụ cộng đồng”, Trường cao đẳng cộng
đồng (cĐcĐ) Sóc Trăng luôn luôn nỗ
lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhà trường đặc biệt quan tâm nâng cao
chất lượng đào tạo, giúp người học có
nhiều lựa chọn phù hợp và đáp ứng nhu
cầu của thị trường lao động hiện nay.
ngọC Tùng

T

rường cĐcĐ Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở
nâng cấp từ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh
Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BgD&ĐT
ngày 08//6/2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đến ngày
06/9/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội (LĐ-TB&Xh) ban hành Quyết định số 1251/QĐ-LĐTBXh
về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Sóc
Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường cao đẳng Sư
phạm Sóc Trăng vào Trường cĐcĐ Sóc Trăng.
Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
cho tỉnh; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục
vụ nhu cầu cộng đồng; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tếxã hội (kT-Xh) của địa phương. các lĩnh vực, ngành nghề đào tạo
của trường khá đa dạng, gồm Bậc cao đẳng: Dược, Điều dưỡng, kế
toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tài chính doanh
nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Tiếng anh, công tác xã hội, Tin
học ứng dụng, giáo dục mầm non; Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật;
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Bậc trung cấp: Dược, Điều dưỡng, kế toán, pháp luật, Sáng
tác âm nhạc, Thanh nhạc, Biễu diễn nhạc cụ truyền thống
(Dàn nhạc ngũ âm khmer), organ, hội họa…
Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, trọng tâm
đào tạo của Trường là các nhóm ngành thuộc các lĩnh
vực sức khỏe, kinh tế (kinh tế biển và thương mại điện
tử), du lịch và dịch vụ liên quan…, phù hợp với định
hướng phát triển kT-Xh và thu hút đầu tư của tỉnh.
Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo
dài nhưng các chỉ tiêu, kế hoạch của Trường cĐcĐ Sóc
Trăng đã cơ bản được hoàn thành. Để có được kết quả
này, Nhà trường đã chủ động xây dựng phần mềm
tuyển sinh trực tuyến, chuyển sang hình thức “Tư vấn
online” thông qua Website (www.stcc.edu.vn) và các
trang mạng xã hội của Trường như: fanpage
(https://www.facebook.com/phongdaotaost/), Zalo,
facebook… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các em
học sinh có thể tiếp cận được các ngành, nghề Nhà
trường đang đào tạo.
Đặc biệt trong công tác giảng dạy, Trường cĐcĐ Sóc
Trăng đã nhanh chóng chuyển sang hình thức trực tuyến
thông qua các phần mềm Zoom cloud meeting, google meet, hệ
thống dạy - học trực tuyến E-Learning thông qua công cụ
BigBlueButtonBN do Nhà trường thiết kế và xây dựng. Đối với
những nội dung liên quan đến thực tập, thực tế, Trường chủ
động triển khai ngay khi tình hình dịch bệnh được khống chế,
giúp đảm bảo tiến độ và chất lượng học tập theo mục tiêu đề ra.
Theo Phó hiệu trưởng, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, những
năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh thu hút đầu tư, với việc
khuyến khích doanh nghiệp (DN) sử dụng nguồn lao động tại
địa phương, nhất là lao động qua đào tạo, tay nghề cao. Theo
đó, Trường cĐcĐ Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả liên kết, phối hợp đào tạo gắn với giải quyết
việc làm theo nhu cầu của DN. Trường luôn xác định phát
triển gắn với sự phát triển kT-Xh của tỉnh; đề cao nhiệm vụ
giải quyết nhu cầu nhân lực qua đào tạo phục vụ cho DN…
mặt khác, Nhà trường kết nối chặt chẽ với DN trong đào tạo,
giải quyết việc làm; thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo
theo thực tế sản xuất tại DN. Đồng thời, tăng tỷ trọng các học
phần thực tập, học việc tại DN trong chương trình đào tạo và đẩy
mạnh việc đưa giáo viên, giảng viên đến thực tế, thực tập tại các
DN. Tiếp tục củng cố mối quan hệ, gắn bó bền chặt với DN; nâng
mức độ tham gia của DN vào quá trình đào tạo của Trường với
trọng tâm đào tạo theo nhu cầu của DN.
“Những giải pháp trên cũng chính là các nguyên tắc nhất quán
trong xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của Trường;
đồng thời là ưu tiên hàng đầu khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,
thiết bị của chúng tôi”, Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm cho biết.
Những nỗ lực của Trường cĐcĐ Sóc Trăng đã góp phần thực
hiện thành công Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của
Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “giáo dục hướng nghiệp và
định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai
đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là các giải pháp căn
cơ để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của địa phương. n

Thu hút doanh nghiệp
đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng khu công nghiệp
Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, trong đó
đặc biệt chú trọng phát triển các khu công nghiệp
(kcN) tập trung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ, hiện đại, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư. Để
hiểu thêm về những nỗ lực này, phóng viên đã có cuộc
trao đổi với Trưởng Ban Quản lý (BQL) các kcN tỉnh
- ông Nguyễn thanh trong. Công Luận thực hiện.
Ông có thể điểm lại những kết quả nổi bật trong phát
triển các KCN trên địa bàn tỉnh cũng như công cuộc thu
hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại các KCN
thời gian qua?
Theo Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các
kcN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 được Thủ tướng chính
phủ phê duyệt tại công văn số 1153/TTg-cN ngày 5/9/2018,
toàn tỉnh Sóc Trăng có 5 kcN với tổng diện tích 1.106 ha,
gồm có kcN an Nghiệp (243ha), Trần Đề (160ha), Sông hậu
(286ha), Đại Ngãi (200ha) và mỹ Thanh (217ha).
Tỉnh đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành kcN
an Nghiệp vào cuối năm 2006; kcN Trần Đề do công ty cP
Bê tông hà Thanh làm chủ đầu tư được phê duyệt chủ trương
đầu tư theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của
Thủ tướng chính phủ với tổng mức đầu tư 1.230,26 tỷ đồng,
hiện đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi nhà
đầu tư thứ cấp đầu tư vào kcN. các kcN Sông hậu, Đại Ngãi
và mỹ Thanh đang triển khai công tác lập quy hoạch phân khu
chức năng, xét chọn và hướng dẫn các nhà đầu tư lập hồ sơ đề
xuất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kcN.
riêng kcN an Nghiệp, qua 16 năm xây dựng và phát triển
đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, là một trong những nhân tố chủ
yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa - hiện đại hóa. Đến cuối năm 2021, kcN an Nghiệp đã cấp
chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn hiệu
lực) cho 69 dự án đầu tư trong kcN với tổng vốn đăng ký đầu tư
7.332,4 tỷ đồng (trong đó có 06 dự án fDI với tổng vốn đầu tư
1.938,7 tỷ đồng); số vốn đã thực hiện 5.505,8 tỷ đồng (vốn fDI là
1.423,2 tỷ đồng). Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 181,8ha,
đạt tỷ lệ 96,2%. giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 là
13.709,9 tỷ đồng (doanh nghiệp fDI là 705,2 tỷ đồng), tăng
14,2% so với cùng kỳ năm 2020, vượt 14,2% so với chỉ tiêu kế
hoạch được giao năm 2021 và chiếm 49,7% tổng giá trị sản xuất
công nghiệp toàn tỉnh. giá trị xuất khẩu đạt 724,9 triệu uSD,
tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 56,6% tổng kim
ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 20.000
lao động tại địa phương.

riêng kcN Trần Đề đang trong quá trình xây dựng cơ
sở hạ tầng và kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp, dự kiến sẽ thu hút
đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động ổn định sẽ
tạo ra giá trị sản xuất khoảng trên 20.000 tỷ đồng/năm, kim
ngạch xuất khẩu khoảng 600 triệu uSD/năm, đóng góp
ngân sách từ 300 - 400 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho
khoảng 15.000-20.000 lao động.
Bên cạnh việc đóng góp về kinh tế, các kcN còn có vai
trò tích cực về mặt xã hội như tạo công ăn, việc làm cho
hàng chục ngàn lao động tại địa phương, thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và
dịch vụ, góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương.
Với những cố gắng vượt bậc của BQL và nhà đầu tư,
thời gian qua hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các KCN trên
địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ ra sao?
Xác định hình thành, đầu tư phát triển các kcN là yếu
tố đặc biệt quan trọng trong việc phấn đấu thực hiện mục
tiêu đến năm 2020 đưa Sóc Trăng cơ bản thành một tỉnh
công nghiệp, chính vì vậy Tỉnh ủy, uBND tỉnh rất quan
tâm chỉ đạo công tác quy hoạch và đầu tư phát triển các
kcN trên địa bàn theo hướng kết hợp các nguồn lực đầu tư
từ ngân sách nhà nước và vận động đầu tư từ các thành
phần kinh tế, trong đó việc đầu tư phát triển các kcN từ
phía các doanh nghiệp là chủ yếu.
Trong thời gian tới, tỉnh đặc biệt khuyến khích kêu gọi
các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng các kcN theo
quy hoạch. Về trách nhiệm của chính quyền, tỉnh sẽ làm
tốt công tác giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà
đầu tư; đồng thời kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ
trợ đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng
rào kcN, cũng như về phát triển mạnh dịch vụ và các công
nghiệp phụ trợ để hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư sản
xuất, kinh doanh trong các kcN.
Để đạt mục đích yêu cầu trên, tỉnh sẽ rà soát, sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu
tư trên địa bàn nói chung, kcN nói riêng cho phù hợp với
xu thế phát triển thực tế; đồng thời có kế hoạch, biện pháp
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chức triển khai thực hiện cụ thể nhằm tăng
F tổcường
thu hút đầu tư vào các kcN trong tỉnh.

Với quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính
sách và các giải pháp tổ chức thực hiện nêu trên,
tôi tin trong thời gian tới công tác đầu tư phát
triển các kcN cũng như thu hút đầu tư vào các
kcN của tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhằm đón đầu làn sóng đầu tư từ các quốc
gia trên thế giới và tiếp cận với các doanh
nghiệp Fdi đang tìm kiếm thị trường đầu tư
mới sau dịch bệnh, trong thời gian tới BQL sẽ
triển khai những giải pháp trọng tâm nào?
Là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông cửu
Long (ĐBScL), đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn
hòa, thế mạnh của Sóc Trăng là nông nghiệp,
thủy sản và kinh tế biển. Ngoài ra với hệ thống
giao thông đường bộ thông suốt với 4 tuyến
quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh là những tuyến
đường đối ngoại kết nối với các tỉnh, thành phố
khác trong khu vực ĐBScL và vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, tỉnh Sóc Trăng sở hữu
điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp,
nông nghiệp và kinh tế biển.
Với những lợi thế về nguồn nguyên liệu, lao
động, giao thông thủy bộ,…để đẩy mạnh công
tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, BQL các kcN đã
tham mưu uBND tỉnh ban hành và thực hiện
nhất quán các chính sách hỗ trợ, khuyến khích
đầu tư đối với các dự án đầu tư vào kcN; đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư và thực hiện đầy đủ các ưu đãi về đất đai,
thuế, đào tạo, dạy nghề. Nhìn chung, các nhà
đầu tư vào kcN đều được BQL các kcN và các
sở ngành chức năng nhiệt tình hướng dẫn, hỗ
trợ về hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng và thuê đất
nhanh chóng; đồng thời nhà đầu tư còn được
cung cấp, phổ biến các thông tin liên quan đến
thị trường trong nước và ngoài nước; được hỗ
trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm, quảng
cáo cũng như hỗ trợ về đào tạo, dạy nghề đối
với công nhân. Thông qua các chương trình,
chính sách hỗ trợ thiết thực, tình hình thu hút
đầu tư vào các kcN đã đạt nhiều kết quả tích
cực và ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm đến
BQL các kcN để tìm hiểu, nghiên cứu và triển
khai thực hiện các dự án đầu tư.
Nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các
kcN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, BQL
các kcN sẽ triển khai nhanh việc đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng trong kcN; tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là về
đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải
quyết những nội dung công việc liên quan đến
hoạt động đầu tư của doanh nghiệp; đồng thời
quan tâm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của
cán bộ, công chức trong công tác quản lý và hỗ
trợ phát triển các hoạt động đầu tư sản xuất,
kinh doanh trong kcN.
trân trọng cảm ơn ông!
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Enticing Industrial Park
Soc Trang province has simultaneously carried
out many solutions to create an appealing
investment environment, especially in industrial
parks with synchronous and modern
infrastructure for investors. To learn more
about these efforts, our reporter has an
interview with mr. Nguyen thanh trong,
Director of the Soc Trang Industrial Zones
authority. Cong Luan reports.
Could you please introduce the recent outstanding results
of developing industrial zones in the province, as well as
their investment attraction and manufacturing development?
according to the revised Soc Trang Industrial Zones
Development to 2020 approved by the Prime minister in official
Letter 1153/TTg-cN dated September 5, 2018, Soc Trang
province will have five industrial parks with a total area of 1,106
ha, including an Nghiep (243 ha), Tran De (160 ha), Song hau
(286 ha), Dai Ngai (200 ha) and my Thanh (217 ha).
The province completed construction and started operation
of an Nghiep Industrial Park in late 2006. ha Thanh concrete
joint Stock company is investing VND1,230.26 billion to build
Tran De Industrial Park under the Decision 828/QD-TTg dated
june 12, 2020 of the Prime minister, building its infrastructure
system and calling tenants. Detailed plans have been made for
Song hau, Dai Ngai and my Thanh industrial parks to draw
infrastructure developers.
after over 16 years of development, an Nghiep Industrial
Park has made important contributions to local socioeconomic
development, played a significant role in economic restructuring
towards industrialization and modernization. By the end of
2021, it attracted 69 investment projects with a total registered
investment capital of VND7,332.4 billion, including six fDI
projects with VND1,938.7 billion. They already spent
VND5,505.8 billion of their registered value, including
VND1,423.2 billion from fDI investors. an Nghiep has leased
181.8 ha or 96.2% of rentable area. The industrial production
value was VND13,709.9 billion in 2021 (including VND705.2
billion from fDI enterprises), up 14.2% over 2020, 14.2% higher
than the planned target set for 2021 and equal to 49.7% of the
province’s total industrial production value. Their export value
reached uS$724.9 million, up 22.6% year on year and equal to
56.6% of the province’s total export value. Its tenants are hiring
over 20,000 local workers.
Particularly, Tran De Industrial Park is building infrastructure
and calling for secondary investors, expected to attract over
VND5,000 billion of investment capital. It is expected to generate
production value of over VND20,000 billion and export value of
uS$600 million, and pay VND 300-400 billion to the State Budget
a year. Its tenants are hoped to employ 15,000-20,000 workers.

Infrastructure Investors and Developers
projects into local industrial zones.
With the above viewpoints, goals,
guidelines, policies and solutions, I believe
that in the coming time, investing and
developing industrial zones and attracting
investment capital into industrial zones will
achieve a lot of encouraging results.

In addition to contributions to the local economy,
industrial parks have played an active role in society as
they create jobs for tens of thousands of local workers,
and facilitate the labor shift from agriculture to industry
and services.
How has the great efforts of the authority and
investors changed the technical infrastructure system
in industrial zones?
Defining that establishing, investing and developing
industrial zones is a particularly important factor to
achieve the goal of turning Soc Trang into an industrial
province by 2020, the Provincial Party committee and the
Provincial People's committee have seriously directed
planning, investment and development of local industrial
zones by combining investment resources from the State
Budget with all economic sectors. most investment funds
for industrial park development come from businesses.
In the coming time, the province will specially
encourage and attract investors to invest and operate
infrastructure in industrial zones as planned. Local
authorities will be responsible for supporting site
clearance to quickly provide land for investors; ask the
central government for infrastructure investment outside
industrial parks and strongly provide industrial support
services to support investment, export and business in
industrial zones.
To meet these requirements, the province will review,
amend, supplement and complete policies to encourage
and support investors in the province, including in
industrial parks, to match actual development trends; and
have specific plans and measures to increase investment

to catch the investment wave from
countries around the world and reach
Fdi enterprises who are looking for new
investment markets after the epidemic,
what key solutions will the authority
carry out in the coming time?
as a coastal province in the mekong
Delta, with fertile soil and a mild climate,
Soc Trang's strengths are agriculture,
fisheries and marine economy. In addition,
with a smooth road traffic system with four
national highways running through the
province to other provinces and cities in
the mekong Delta region and the southern
key economic region, Soc Trang is endowed
with favorable conditions for industrial, agricultural and
maritime development.
given advantages of supply sources, labor and water
transport in order to boost investment promotion, the
authority advised the Provincial People's committee to
issue and apply consistent support policies to encourage
investment projects into industrial zones; stepped up
administrative reform, improved the investment
environment and implemented full incentives regarding
land, tax and training. In general, investors in industrial
parks are enthusiastically guided and supported by Soc
Trang Industrial Zones authority and relevant agencies
to handle documents and procedures pertaining to
investment, construction and land lease. at the same
time, investors are also provided with information about
domestic and foreign markets; supported with expenses
for participating in fairs, exhibitions, advertisements and
worker training courses. Through practical support
programs and policies, investment into industrial zones
has achieved many positive results and more investors are
looking to work with the authority to research and launch
their investment projects.
In order to increase investment appeals in local
industrial zones in the coming time, the authority will
quickly build infrastructure in industrial zones; accelerate
administrative reform, especially simplifying procedures,
reducing the time to deal with investing activity of tenants;
and uphold the spirit and responsibility of employees in
administering and supporting investment, production and
business in industrial parks.
thank you so much!
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Đảm bảo thông tin môi trường,
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trung tâm có đội ngũ cán bộ kỹ thuật
kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu, cùng với
các trang thiết bị hiện đại có độ chính xác cao

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại trung tâm
với hơn 10 năm kinh nghiệm, được đào tạo
Trung tâm QTTN&MT Sóc Trăng luôn hoàn thành nhiệm vụ
chuyên sâu, cùng với các trang thiết bị
được giao, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng
hiện đại có độ chính xác cao trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường, mang đến
cho khách hàng và đối tác sự hài lòng về tiến độ, chất
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi
lượng dịch vụ mà Trung tâm cung cấp.
trường (QTTN&mT) Sóc Trăng là đơn vị
Đặc biệt, Trung tâm luôn hướng đến việc xây dựng
mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thấu hiểu và nắm bắt
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài
nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đề cao chất lượng,
nguyên và môi trường, chuyên cung ứng
Trung tâm cũng cam kết bảo mật thông tin khách hàng
các dịch vụ và kỹ thuật về tài nguyên và
trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Song song với đó, Trung tâm cũng tăng cường hợp tác
môi trường cho các tổ chức, cá nhân
với nhiều đơn vị khoa học và công nghệ hàng đầu trong
trong và ngoài tỉnh như: Dịch vụ tư vấn
nước để đáp ứng tối đa yêu cầu dịch vụ của khách hàng.
lập các hồ sơ về lĩnh vực môi trường, tài
Trong đó có thể kể đến việc liên kết, hợp tác với Đại học
nguyên nước, khoáng sản, môi trường lao cần Thơ; Viện Sinh học nhiệt đới TP.hồ chí minh; Viện
Y tế công cộng TP.hồ chí minh; Viện Năng lượng thuộc
động, dịch vụ thiết kế tư vấn công nghệ
Bộ công Thương...
về xử lý nước thải, chất thải,...
Định hướng từ nay đến năm 2025, Trung tâm sẽ đẩy
mạnh đầu tư các trang thiết bị, phần mềm mô hình hóa
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao
nguyễn ngọC
năng lực quan trắc môi trường, đáp ứng yêu cầu của sự
phát triển kinh tế - xã hội, bắt kịp với xu hướng hiện đại
hóa, quản lý môi trường thông minh, tiến tới hòa nhập với
trình độ quản lý môi trường trong nước.n
ới phương châm hoạt động “hợp tác lâu dài
- Phát triển bền vững”, Trung tâm luôn chú
trọng việc nâng cao năng lực chuyên môn;
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
được công nhận phòng thí nghiệm phù hợp
Địa chỉ: Số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, TP Sóc Trăng
theo tiêu chuẩn quốc gia ISo/IEc17025:2017
Điện thoại: 02993 827 717
(mã số Vilas 636); Bộ Tài nguyên và môi trường chứng
Email: ttqtst@gmail.com
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường (Số hiệu:Vimcert 179).
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Đẩy nhanh các dự án trọng điểm,
nâng tầm đô thị TP.Sóc Trăng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Sóc Trăng
(viết tắt là Ban) được giao làm đại diện chủ đầu tư
các dự án xây dựng trên địa bàn thành phố bằng
nhiều nguồn vốn khác nhau. Những năm qua, Ban
luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, qua đó
phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước
trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
THanH THanH
Dự án cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang Cầu 30/4
do Ban làm chủ đầu tư, tạo điểm nhấn về
cảnh quan cho TP.Sóc Trăng

V

ới sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền thành phố cùng năng lực, kinh nghiệm
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều
công trình được đánh giá cao về tiến độ và
chất lượng; cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp
phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng TP.Sóc Trăng theo
hướng văn minh, hiện đại.
Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban được giao thực hiện
nhiều dự án quan trọng để xây dựng TP.Sóc Trăng trở thành
đô thị loại II. cụ thể, trong năm 2021, Ban đã triển khai đầu tư
xây dựng các dự án: Nâng cấp, sửa chữa cầu c247, khởi công
tháng 3/2021 và hoàn thành tháng 8/2021; Nâng cấp, sửa chữa
cầu 30/4, khởi công tháng 3/2021 và hoàn thành tháng 8/2021;
Trang trí cầu c247, cầu 30/4 và cầu maspero, khởi công tháng
3/2021 và hoàn thành tháng 10/2021; cải tạo, nâng cấp đường
Trần hưng Đạo hướng đến Trà Tim (đoạn từ km0+745m đến
km2 + 250m), hoàn thành Quý I/2022; mở rộng kè đi bộ sông
maspero đoạn từ cầu c247 đến cầu 30/4, hoàn thành Quý
I/2022; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, thảm nhựa
các tuyến nội ô, hoàn thành Quý I/2022.
Trong năm 2022, Ban tiếp tục được giao thực hiện các dự
án, gồm: cải tạo, nâng cấp đường 30/4 (đoạn từ đường Lê
Duẩn đến thị trấn mỹ Xuyên); cải tạo, nâng cấp đường Trần
hưng Đạo (đoạn còn lại); cải tạo, nâng cấp đường Lý
Thường kiệt (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 9B - khu
dân cư 5a); cải tạo, nâng cấp đường Tôn Đức Thắng Lương Định của (đoạn từ cây xăng Nam Sông hậu đến
QL60); cải tạo, nâng cấp đường Trần Thủ Độ;… và các dự
án chỉnh trang cảnh quan, xây dựng cổng chào các tuyến
đường Phạm hùng, đường 30/4, đường mạc Đĩnh chi…
Theo ông châu Ngọc hòa, giám đốc Ban QLDa ĐTXD
TP.Sóc Trăng, các dự án trọng điểm trên đang được Ban và
các nhà thầu gấp rút triển khai. mục tiêu sẽ hoàn thành đúng
tiến độ, phục vụ xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II và

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.
cũng theo ông hòa, trong năm 2021, Sóc Trăng là một
trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid19. Đặc biệt, trong thời gian áp dụng chỉ thị 16/cT-TTg của
chính phủ, hoạt động thi công các công trình xây dựng phải
tạm dừng, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ, kế hoạch giải
ngân vốn. Trước tình hình trên, lãnh đạo thành phố đã hết
sức quan tâm tìm mọi giải pháp, tạo điều kiện tối đa để các
doanh nghiệp nhà thầu vẫn được phép hoạt động thi công,
trên tinh thần tuân thủ các quy định của Nhà nước về công
tác phòng chống dịch bệnh.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh kiệt, giám đốc
công ty Sông hậu (nhà thầu thi công một số dự án trên địa
bàn TP.Sóc Trăng) cho rằng: chủ đầu tư thường xuyên bố
trí cán bộ chuyên quản túc trực, kết hợp với nhà thầu thi
công, nhà thầu tư vấn để xử lý các vấn đề phát sinh trên
công trường; kiểm tra, nghiệm thu công việc, xác nhận khối
lượng hoàn thành một cách nhanh chóng, dứt khoát. Đảm
bảo tiến độ thanh toán, giải ngân khối lượng hoàn thành
cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất… Đặc biệt, thường
xuyên tổ chức các buổi họp trực tuyến để trao đổi, lắng nghe
ý kiến và những khó khăn vướng mắc của nhà thầu để đưa
ra giải pháp giải quyết kịp thời, hợp lý.
cùng với đó, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền,
ngành chức năng tạo điều kiện về chỗ ở, đi lại cho công nhân,
người lao động được thuận tiện. mặt khác, công nhân, người
lao động, cán bộ kỹ thuật… của nhà thầu được ưu tiên và tạo
điều kiện tiêm vaccine phòng covid-19 sớm nhất, giúp yên
tâm làm việc và đảm bảo an toàn sức khỏe.
“Để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, góp phần hỗ trợ
doanh nghiệp, chúng tôi luôn chủ động, quyết liệt đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán
khối lượng hoàn thành. Ngoài ra, nhanh chóng hoàn tất các
thủ tục đối với các dự án được phân bổ vốn mới để sớm khởi
công; chặt chẽ trong công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu
có chất lượng, uy tín”, ông châu Ngọc hòa nhấn mạnh. n
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ban Quản Lý Dự án 2
Tỉnh Sóc Trăng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho người nghèo,
gia đình chính sách ở huyện Mỹ Tú

(tiếp trang 40)
nghèo, hộ mới thoát nghèo thực hiện các mô hình chăn
nuôi, trồng trọt, với kinh phí thực hiện 161,05 tỷ đồng.
Ngân hàng chính sách Xã hội các cấp đã phát vay nguồn
vốn tín dụng ưu đãi cho 203.711 lượt hộ nghèo, với kinh
phí 2.070 tỷ đồng và 50.974 lượt hộ cận nghèo, với số tiền
1.225 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, người dân có điều
kiện để đầu tư sản xuất, mua con giống, thức ăn chăn nuôi,
phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập.
công tác giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững
được xác định là chủ trương trọng tâm trong phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Nếu như năm 1992, số người được
tạo việc làm là 7.875 người thì đến năm 2020 là 27.614
người. Tính từ khi tái lập tỉnh đến năm 2021, toàn tỉnh có
759.406 người được tạo việc làm, bình quân hàng năm tạo
việc làm cho khoảng 25.314 người.
mặt khác, công tác hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho
hộ nghèo luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.
Tỉnh đã thực hiện các quyết định chính sách hỗ trợ hộ
nghèo về nhà ở là 31.018 căn, kinh phí 279,98 tỷ đồng; từ
nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo, đã xây dựng 3.558 căn
nhà đại đoàn kết, kinh phí 89,9 tỷ đồng;… Thông qua các
hoạt động hỗ trợ đã góp phần xóa nhà tạm, giúp hộ nghèo
đặc biệt là những hộ đồng bào DTTS có được mái ấm kiên
cố, an tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Những kết quả đạt được trong suốt 30 năm qua sẽ là
động lực to lớn để Sóc Trăng tiếp tục triển khai thành công
các chương trình, kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo. Tỉnh sẽ
tích cực xây dựng và hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả thực hiện chính sách aSXh; huy động hiệu quả
các nguồn lực trong và ngoài tỉnh hỗ trợ giải quyết việc làm
và giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng đời
sống của người dân nói riêng và đóng góp vào sự phát triển
kT-Xh của tỉnh nói chung.n

Nhiệm kỳ 2020-2025, Sóc Trăng
đề ra nhiệm vụ: Thực hiện tốt
các chính sách ASXH; Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai
đoạn 2021-2030. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ
hộ nghèo bình quân 2% - 3%/năm, trong
đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc
Khmer từ 3% - 4%/năm.
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Quyết tâm vượt khó,
hoàn thành tốt mọi
nhiệm vụ được giao

Ông Thạch Minh Hoài , Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA 2

Được sự tin tưởng của Tỉnh ủy, uBND
tỉnh, các sở ngành, Ban Quản lý Dự án 2
tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Ban QLDa2)
được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhận
ủy thác quản lý nhiều dự án trong lĩnh
vực giao thông, thủy lợi… không phụ
niềm tin của lãnh đạo tỉnh, Ban QLDa2
luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, từng bước hoàn thiện hệ
thống giao thông thủy, bộ trên địa bàn;
hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Công Luận

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể
và các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án

dấu ấn trên các công trình
Thời gian qua Ban QLDa2 đã được cấp thẩm quyền giao
nguồn vốn để thực hiện nhiều dự án trọng điểm, chào mừng Đại
hội Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh như: dự án đầu
tư xây dựng tuyến đường trục phát triển từ TP.Sóc Trăng qua cầu
Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm lúa tỉnh Sóc Trăng; dự
án Đường trục phát triển hướng Đông, TP.Sóc Trăng; dự án đầu
tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều
kiện sinh thái để thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh
kế người dân khu vực cù Lao Dung (Dự án IcrSL); đường tỉnh
934B, nối các trục giao thông của TP.Sóc Trăng với các huyện
Trần Đề, mỹ Xuyên, TX.Vĩnh châu; dự án cầu mạc Đĩnh chi…
Đến nay các dự án đã đưa vào khai thác sử dụng, góp phần phục
vụ đời sống dân sinh, hoạt động thu hút đầu tư cũng như công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội (kT - Xh) của tỉnh nhà.
Tiếp nối thành công, ngày 21/1/2022 vừa qua dự án tuyến
đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, thuộc chương trình chào
mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh cũng đã chính thức khởi công
xây dựng. Dự án sẽ là một mảnh ghép quan trọng, kết nối hệ
thống giao thông phía Tây với phía Đông của tỉnh Sóc Trăng, góp
phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu của tỉnh với
mạng lưới giao thông quốc gia.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Ban QLDa 2 còn tham mưu
tốt cho uBND tỉnh Sóc Trăng trong công tác chỉ đạo, điều hành
phát triển kT - Xh; đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện mục
tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã
hội và tăng trưởng bền vững. Ban QLDa 2 còn chủ động kiến nghị
chủ tịch uBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc;
đề xuất cơ chế, chính sách mới đem lại kết quả thiết thực, góp phần
kiềm chế tăng giá, chống lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Sóc Trăng.
Phó giám đốc phụ trách Ban QLDa 2 - ông Thạch minh
hoài cho biết, trong năm 2021 vừa qua, ảnh hưởng của thời tiết,
tình trạng xâm nhập mặn và dịch bệnh covid-19… đã tác động
rất lớn đến tình hình phát triển kT - Xh của Sóc Trăng cũng
như công tác quản lý, điều hành các dự án có địa bàn trải dài.
Tuy nhiên tập thể lãnh đạo, viên chức Ban QLDa 2 vẫn luôn
nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên, hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng
vào thành công chung của tỉnh. Bước sang năm 2022, Ban
QLDa 2 có 18 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 với số vốn
863,322 tỷ đồng và 19 dự án với số vốn 668,730 tỷ đồng đang
triển khai tư vấn thiết kế bản vẽ thi công để đấu thầu thiết kế và
sẽ khởi công trong năm 2022. Trong quá trình triển khai các dự
án, Ban QLDa 2 cũng gặp nhiều khó khăn về công tác đền bù,
giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ… Tuy nhiên với quyết tâm
vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thời gian tới
Ban QLDa 2 sẽ dồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án;

Lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng
khánh thành và phát lệnh thông xe cầu Mạc Đĩnh Chi

thường xuyên kiểm tra để đôn đốc nhà thầu; đồng thời tích cực
phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, nhà thầu tìm giải
pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án được
triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Phát triển bền vững và gắn kết với địa phương
Trong quá trình hoạt động, một trong những thuận lợi của Ban
QLDa 2 là luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều
kiện từ phía lãnh đạo tỉnh nên đa số các dự án đều đạt theo mục
tiêu, kế hoạch đề ra. Quan trọng là tỉnh đã tổ chức được nhiều cuộc
trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng các dự án đầu tư
cũng như triển khai được nhiều dự án mang hiệu quả kinh tế cao.
Đặc biệt Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh luôn chỉ đạo quyết liệt, sâu
sát cùng với các sở, ban ngành trong tỉnh giúp đỡ tạo điều kiện cho
Ban QLDa 2 giải quyết công việc nhanh chóng và rút ngắn thời
gian lập thủ tục xây dựng để triển khai dự án được thuận lợi.
Về phần mình, Ban QLDa 2 luôn chủ động triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát
triển kT - Xh tỉnh nhà. Đơn vị còn tham mưu và thực hiện tốt
một số công việc khác như: nâng cao chất lượng trong công tác
thẩm định dự án, thẩm định kết quả đấu thầu với kết quả thẩm
định nhanh và chính xác; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
"một cửa liên thông" trong công tác thẩm định nội bộ để đơn giản
hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, nâng
cao chất lượng phục vụ, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ cho
doanh nghiệp không để công việc tồn đọng gây phiền hà cho tổ
chức và công dân, qua đó tạo được sự yên tâm tin tưởng của các tổ
chức, công dân khi đến liên hệ làm việc, mang lại nhiều kết quả
thiết thực cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Ông hoài cho biết để phát triển bền vững và gắn kết với địa
phương, giai đoạn từ nay đến năm 2025 Ban QLDa2 tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ - viên chức chuyên nghiệp, có năng lực
chuyên môn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của cán bộ, viên chức. căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của
Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV đề ra, trong đó có
đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kT - Xh, để đạt được mục tiêu đề
ra, Ban QLDa2 sẽ đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án
giao thông tác động lớn đến phát triển kT - Xh của tỉnh, các dự
án nâng cấp tuyến đường tỉnh, đường huyện, tuyến đường kết nối
TP.Sóc Trăng với các vùng kinh tế trọng điểm.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ban
QLDa2 luôn thực hiện, theo dõi, giám sát chặt chẽ về thủ tục pháp
lý, tiến độ, kỹ thuật và đặc biệt là chất lượng công trình; đồng thời
triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025. "Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, tập thể Ban
QLDa2 quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ
được giao, đóng góp thiết thực vào mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh
Sóc Trăng lần thứ XIV đề ra" - ông hoài khẳng định.n
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ban Quản Lý cảng cá Trần đề

Góp phần khai thác hiệu quả,
bền vững nguồn lợi thủy sản

Cảng cá Trần Đề đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thủy sản địa phương

Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao,
những năm qua Ban quản lý (BQL) cảng cá
Trần Đề đã nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng
ngành thủy sản địa phương. không chỉ vậy,
đơn vị còn tăng cường tuyên truyền để các
ngư dân tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy
định của quốc tế về khai thác thủy sản, giúp
hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh và cả
nước nói chung phát triển bền vững, ổn định
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Hữu Liên

c

ảng cá Trần Đề (nằm bên cửa biển Trần Đề thuộc
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) được xây dựng
năm 2000 với tổng diện tích 16ha, chính thức đi vào
hoạt động năm 2003. Đây là một trong 10 cảng cá
thuộc dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá Việt
Nam", được Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn của Ngân hàng
Phát triển châu Á (aDB). Với mục tiêu nâng cấp cơ sở hậu cần
nghề cá tại địa phương, phục vụ chương trình đánh bắt xa bờ của
chính phủ, cảng đã và đang khai thác có hiệu quả tiềm năng
nghề biển của tỉnh Sóc Trăng và ngư trường Đông Nam bộ...
BQL cảng cá Trần Đề có chức năng quản lý, điều hành cảng
cá, với nhiệm vụ tổ chức cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá cho
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tại cảng cá; thực hiện
xác nhận nguồn gốc thủy sản; phối hợp kiểm tra, kiểm soát về
chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp tại cảng cá;
quản lý công tác cho thuê mặt bằng đất trong khu vực cảng cá
và phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường trong việc quản lý
công tác cho thuê đất trong khu vực cảng cá; phối hợp với các
cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm
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kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực
phẩm, môi trường trong khu vực cảng cá…
Sau thời gian hoạt động, do tình trạng quá tải, cảng cá Trần
Đề đã được đầu tư mở rộng (giai đoạn 2) vào năm 2020 trên
diện tích đất 17ha, với số vốn 174 tỷ đồng. Ngày 29/4/2021, công
trình dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
đã được nghiệm thu và tạm bàn giao cho BQL cảng cá Trần Đề
vận hành, khai thác sử dụng. Trước đó vào năm 2018, BQL cảng
cá Trần Đề cũng được đầu tư xây mới cảng cá mỏ Ó (diện tích
đất 3ha), với quy mô cảng cá loại 3, tổng vốn đầu tư 56 tỷ đồng.
Đến nay, khu vực cảng cá Trần Đề có 24 doanh nghiệp
(DN) sơ chế và chế biến thủy, hải sản; 50 cơ sở kinh doanh
dịch vụ hậu cần nghề cá; trong đó có 03 DN chế biến có quy
mô công nghiệp chế biến đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào những
thị trường yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm
(Nhật Bản, mỹ, Eu...). hàng năm, cảng cá Trần Đề tiếp nhận
khoảng 17.000 lượt tàu cập bến để lên - xuống hàng hóa;
lượng hàng hóa qua cảng khoảng 160.000 tấn, lượng hàng
thủy sản qua cảng là 80.000 tấn.
Bên cạnh đó, thời gian qua công tác xác nhận nguồn gốc
thủy sản cho các DN chế biến xuất khẩu luôn được BQL cảng cá
Trần Đề kịp thời thực hiện. Nhờ đó, đã tạo điều kiện cho các DN
xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường châu Âu, tăng kim
ngạch xuất khẩu cho tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
giám đốc BQL cảng cá Trần Đề - ông Phạm Văn hứa cho
biết: hoạt động của các DN và cơ sở kinh doanh trong khu vực
cảng thời gian qua luôn đảm bảo ổn định, đã tiêu thụ kịp thời
hàng hóa của tàu khai thác cập cảng, tạo nhiều việc làm cho lao
động tại địa phương, đóng góp đáng kể nguồn thu cho ngân
sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt
động của các cảng cá để phục vụ tốt cho tàu thuyền của ngư
dân. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các DN đầu tư vào phần diện
tích đất của giai đoạn 2 và bến cá mỏ Ó để hoạt động sản xuất,
kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá.
“Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra tàu
thuyền về hoạt động chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(Iuu). Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thay đổi, nâng cao ý
thức của ngư dân trong hoạt động khai thác hải sản, góp phần
tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (Ec) cho thủy sản Việt
Nam”, ông Phạm Văn hứa chia sẻ.n
BQL Cảng cá Trần Đề đã thành lập Văn phòng chống khai
thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy
định (gọi tắt là tổ IUU) nhằm kiểm tra tàu thuyền cập cảng và
rời cảng; đảm bảo tính công bằng, khách quan giữa tàu trong
tỉnh và ngoài tỉnh. Cán bộ của Ban tuyên truyền trực tiếp với
các chủ tàu về các quy định hiện hành để tháo gỡ thẻ vàng cũng
như các quy định khi tàu vào cảng và rời cảng phải thực hiện
theo đúng quy định của Luật Thủy sản và của EC.

Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc
Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Tài nguyên và môi trường. Thời
gian qua, Trung tâm đã có nhiều nỗ lực
trong công tác tạo lập, phát triển, quản lý,
khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh, đặc
biệt là tổ chức thực hiện các phương án
bồi thường, giải phóng mặt bằng (gPmB)
và hỗ trợ, tái định cư các dự án sử dụng
đất đã được tỉnh phê duyệt.
ngọC Hương giang

Đ

ến nay, tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01
giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 phòng
chuyên môn (Phòng hành chính - Tổng
hợp; Phòng Quản lý - Phát triển quỹ đất và
kỹ thuật; Phòng Bồi thường và gPmB) với
tổng số 34 viên chức, người lao động.
Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh thu
hút đầu tư các dự án công nghiệp, đô thị, giao thông…,
do đó, công tác bồi thường, gPmB được tỉnh đặc biệt
quan tâm. Nắm rõ khâu quan trọng này, với chức năng,
nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã quyết liệt bám sát chỉ
đạo của uBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường đồng
thời phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan,
ban ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương có dự án
lên phương án, triển khai có hiệu quả công tác bồi
thường, gPmB.
một số dự án quan trọng của tỉnh do Trung tâm thực
hiện công tác gPmB như: khu công nghiệp Trần Đề
(huyện Trần Đề); cụm công nghiệp châu Thành (huyện
châu Thành); mở rộng cảng cá Trần Đề (huyện Trần
Đề); khu tái định cư thị trấn an Lạc Thôn (huyện kế
Sách); khu Văn hóa tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng; Đường
mạc Đĩnh chi - Trần Đề qua địa bàn huyện mỹ Xuyên,
Trần Đề và TP.Sóc Trăng; mở rộng QL1a và tuyến tránh
TP.Sóc Trăng trên địa bàn TP.Sóc Trăng; mở rộng nâng
cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng…
Ông châu Văn Vũ - giám đốc Trung tâm Phát triển
quỹ đất tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Xác định công tác bồi
thường, gPmB là nhiệm vụ nặng nề, tác động lớn đến
tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án, do vậy Trung tâm
luôn quán triệt các quy định của pháp luật, đồng thời làm
tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân. Bên cạnh

Dự án Cải tạo, nâng cấp QL1A, đoạn từ TP.Ngã Bảy (Hậu Giang)
đến huyện Châu Thành (Sóc Trăng) là công trình đang được
tỉnh tập trung thực hiện công tác GPMB

đó, hoạt động liên quan đến đất đai với nhiều quy định
phức tạp nên hoạt động của Trung tâm vẫn còn gặp nhiều
khó khăn.
cụ thể, giá đất bồi thường chưa tương xứng với giá đất
thực tế trên thị trường, việc xây dựng và ban hành giá đất
cụ thể của từng dự án để áp giá bồi thường về đất thường
chậm so với tiến độ gPmB của dự án. Đơn giá bồi thường
về nhà, công trình ban hành từ năm 2016, đến nay không
còn phù hợp nên trong quá trình thực hiện phải mất
nhiều thời gian vận động, thuyết phục người dân.
một số dự án điện gió trên địa bàn tỉnh thực hiện
chậm tiến độ do một số người dân yêu cầu bồi thường với
giá cao hơn rất nhiều (không có cơ sở) so với quy định.
Tuy đa số người dân khi bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện
gPmB có ý thức chấp hành tốt, nhưng vẫn có một số
trường hợp lợi dụng chủ trương, chính sách của Nhà nước
để trục lợi cá nhân, có tâm lý kì kèo, khiếu nại chậm bàn
giao mặt bằng để được hỗ trợ thêm từ đơn vị thi công.
Để khắc phục khó khăn, trong thời gian tới, Trung
tâm sẽ tăng cường phối hợp cùng với địa phương tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu
và chấp hành tốt chủ trương, chính sách quy định của
Nhà nước, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện gPmB các
dự án. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập
huấn công tác chuyên môn để mỗi viên chức tham gia
thực hiện công tác gPmB có ý thức, trách nhiệm cao
nhằm hoàn thành tốt công việc được giao.
“chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành ban hành
quyết định về giá đất bồi thường cần phải nhanh chóng,
kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là yếu tố
quan trọng tạo sự đồng thuận của người dân, giúp công
tác bồi thường gPmB được thuận lợi, nhanh chóng”, ông
châu Văn Vũ kiến nghị.n
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Trung Tâm Dịch vụ việc Làm Tỉnh Sóc Trăng

Tăng cường hỗ trợ người lao động
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc
làm (DVVL) tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện
nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động
trên địa bàn tỉnh bị nghỉ việc do dịch
covid-19, như: kịp thời chi trả bảo hiểm
thất nghiệp (BhTN); tư vấn, giới thiệu
việc làm mới... Đồng thời, đẩy mạnh hỗ
trợ doanh nghiệp (DN) tuyển dụng việc
làm, qua đó, tiếp tục phát huy tốt vai trò
cầu nối giữa DN với người lao động.
ViếT naM

T

rung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động tư
vấn việc làm, học nghề; giới thiệu việc làm cho
người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo
yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập,
phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị
trường lao động; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
về lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao
động; tiếp nhận, giải quyết chính sách BhTN và thực hiện
nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Trung tâm đã tổ chức có hiệu quả hoạt động tư
vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động làm việc tại: Sóc
Trăng, TP.cần Thơ, Long an, TP.hồ chí minh, Bình Dương,
Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, với những ngành nghề như:
may mặc, giày da, chế biến gỗ, điện tử, cơ khí, xây dựng, chế
biến thủy sản, bảo vệ - vệ sĩ, giúp việc nhà,…
Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch số 128/kh-uBND ngày
17/8/2021 của uBND tỉnh Sóc Trăng về đưa người lao động
tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Trung
tâm đã kịp thời triển khai công tác tư vấn, tuyển chọn và cung
cấp thông tin về điều kiện tuyển dụng, chi phí dịch vụ cho
người lao động khi có nhu cầu.
Song song với đó, Trung tâm thường xuyên tổ chức các phiên

giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; định kỳ tổ chức các
phiên giao dịch việc làm tại các địa phương. Từ đó, phát huy tốt
mối quan hệ cung - cầu lao động trên địa bàn, góp phần vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, nhiều lao động
trên địa bàn tỉnh đã bị ngừng việc, nghỉ việc. Do đó, Trung tâm
cũng đã tiếp nhận, giải quyết chính sách BhTN theo quy định
của Luật Việc làm. Trong năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận
9.117 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; tham mưu,
trình giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký, ban
hành 7.878 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền
chi trả trợ cấp thất nghiệp: 113.908.583.967 đồng; tiếp nhận,
tham mưu trình giám đốc Sở ký, ban hành 342 quyết định học
nghề, với số tiền chi hỗ trợ 2.245.750.000 đồng, tăng 627% so
với cùng kỳ năm 2020 (tăng 295 người).
Theo ông Nguyễn Ngọc Phương - giám đốc Trung tâm
DVVL tỉnh Sóc Trăng, chính sách BhTN là chính sách của thị
trường lao động, với mục tiêu giúp người lao động không may bị
mất việc sớm quay lại thị trường lao động, có việc làm và thu nhập
để trang trải cuộc sống. Do đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động
sớm có việc làm trở lại, Trung tâm đã tăng cường các hoạt động
như: đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào
công tác lao động việc làm; kết nối, tư vấn giới thiệu việc làm
trong và ngoài nước bằng cách trực tiếp hoặc trực tuyến qua mạng
xã hội; tư vấn, đào tạo nghề, kỹ năng tìm việc, kỹ năng làm việc...
“chúng tôi đã chú trọng xây dựng, cải tiến nội dung và hình
thức tư vấn, giới thiệu việc làm; thường xuyên cập nhật thông tin
trên các trang mạng xã hội của đơn vị. Từ đó, người lao động
được tiếp cận thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời;
đồng thời, DN đưa thông tin tuyển dụng được nhanh chóng và
hiệu quả, hạn chế tiếp xúc trực tiếp”, ông Phương cho biết.n
thông tin liên hệ:
trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh sóc trăng
Địa chỉ: Số 133 đường mạc Đĩnh chi, phường 4,
TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại:
(0299) 3822.834 - 3826.177 - 3624.736 - 3621.159
Zalo: TruNg TÂm DỊch VỤ VIỆc LÀm SÓc TrĂNg
Website: www.vieclamsoctrang.vn

Những năm qua, Trung tâm DVVL tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa DN với người lao động
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văn Phòng đăng Ký đấT đai Tỉnh Sóc Trăng

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ
Văn phòng Đăng ký đất đai
(VPĐkĐĐ) tỉnh Sóc Trăng là đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên
và môi trường tỉnh Sóc Trăng, tự
đảm bảo chi thường xuyên. Những
năm qua, đơn vị đã nỗ lực nâng cao
chất lượng phục vụ, hướng đến sự
hài lòng của người dân, doanh
nghiệp (DN), góp phần vào sự phát
triển kT-Xh địa phương.
THanH giang
Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng

Nỗ lực giảm hồ sơ trễ hạn

hiện), chuyển 13 hồ sơ sang năm 2022 thực hiện (không có
hồ sơ trễ hạn).
VPĐkĐĐ tỉnh Sóc Trăng hiện có 181 viên chức, người
Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các
lao động, được bố trí làm việc tại 03 phòng chuyên môn
huyện,
thành phố, thị xã đã tiếp nhận và chuyển cho các
(Phòng hành chính - Tổng hợp, Phòng Đăng ký và cấp giấy
chi
nhánh
VPĐkĐĐ cấp huyện 49.509 hồ sơ. kết quả giải
chứng nhận, Phòng kỹ thuật địa chính) và 11 chi nhánh tại
quyết 47.562 hồ sơ, đạt 96,07% tổng số hồ sơ (trong đó có
các huyện, thị xã, thành phố.
111 hồ sơ trễ hạn); chuyển sang năm 2022 là 1.947 hồ sơ
Được sự quan tâm chỉ đạo của uBND tỉnh Sóc Trăng và
(trong đó có 67 hồ sơ trễ hạn). Nguyên nhân việc phát sinh
lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, thời gian qua,
hồ sơ trễ hạn là do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn đến
VPĐkĐĐ tỉnh luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được
việc cách ly của một số bộ phận, làm chậm thời gian thực
giao. Trong đó, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp
hiện của hồ sơ theo quy định.
khắc phục khó khăn, tăng cường đổi mới, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính (TThc) nhằm
nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, chỉ
đạo chi nhánh VPĐkĐĐ các huyện thị xã,
thành phố tập trung rút ngắn thời gian giải
quyết hồ sơ, thủ tục so với quy định được
ban hành.
hiện tại, VPĐkĐĐ tỉnh đang thực hiện
31 TThc đối với cấp tỉnh (trong đó có 22
thủ tục cấp giấy chứng nhận và 9 thủ tục
đăng ký giao dịch bảo đảm); 30 TThc đối
với cấp huyện (trong đó có 21 thủ tục cấp
giấy chứng nhận và 9 thủ tục đăng ký giao
dịch bảo đảm).
Trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận và
chuyển VPĐkĐĐ tỉnh thực hiện 357 hồ sơ
(trong đó có 28 hồ sơ năm 2020 chuyển
sang). kết quả giải quyết trong năm đạt 344
Nhờ đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB (do VPĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng thực hiện),
hồ sơ (đạt 96,36% tổng hồ sơ cần thực
dự án Nhà máy điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (nhà máy điện gió số 6 tại
thị xã Vĩnh Châu) đảm bảo tiến độ triển khai và đi vào vận hành
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ENTERPRISE
Ngoài ra, các chi nhánh VPĐkĐĐ cấp huyện đã tiếp nhận
F 56.572
hồ sơ đo đạc, dịch vụ cấp giấy chứng nhận, cung cấp

thông tin (trong đó có 1.051 hồ sơ của năm 2020 chuyển sang).
kết quả đã giải quyết 55.817 hồ sơ (đạt 98,67% tổng số hồ sơ),
chuyển sang năm 2022 là 755 hồ sơ.
Trước tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, VPĐkĐĐ
tỉnh và các chi nhánh cấp huyện đã chủ động thực hiện tiếp
nhận và trả kết quả thực hiện TThc của tổ chức, cá nhân qua hệ
thống bưu điện, nhằm kịp thời giải quyết hành chính, nỗ lực
giảm tối đa hồ sơ tồn đọng trong thời gian giãn cách xã hội.

Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ
người dân, dN
Để có những kết quả trên, lãnh đạo VPĐkĐĐ tỉnh Sóc
Trăng đã thường xuyên quán triệt cán bộ, viên chức hướng
dẫn tận tình, cụ thể, rõ ràng các thủ tục về đất đai, tạo thuận
lợi, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân khi thực hiện
TThc. Đội ngũ tiếp nhận, trả kết quả từng bước chuyên
nghiệp, nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ. Trong trường
hợp hồ sơ bị chậm trễ, cán bộ phụ trách chủ động gọi điện
thông báo nguyên nhân, giải thích cụ thể và xin lỗi nhằm tạo
hài lòng cho các tổ chức, cá nhân.
Theo giám đốc VPĐkĐĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Đời,
với tinh thần phục vụ tốt người dân, DN trong giải quyết thủ
tục đất đai, đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc nêu cao tinh thần, thái
độ phục vụ nhân dân, DN lịch sự, tôn trọng; có tinh thần hợp
tác; tác phong khiêm tốn; không hách dịch, cửa quyền, gây khó
khăn, phiền hà đối với nhân dân, DN. Xử lý nghiêm những
hành vi vi phạm của viên chức và người lao động.
Bên cạnh đó, VPĐkĐĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TThc
cũng như các công việc được giao. Đơn vị bám sát định hướng:
“Tác nghiệp chuyên môn - hệ thống hóa cơ sở dữ liệu - Tích
hợp và chia sẻ thông tin - Từng bước tiến đến tự động hóa hệ
thống” trong suốt quá trình hoạt động. mặt khác, phối hợp chặt
chẽ các đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ đất đai…
“Ngoài ra, Văn phòng chú trọng nâng cao trách nhiệm
người đứng đầu trong công tác quản lý và điều hành; tiếp tục
quán triệt nắm bắt tư tưởng, thái độ phục vụ trong việc giải
quyết TThc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ
của viên chức, người lao động. Song song với đó, thường xuyên
kiện toàn, tinh gọn về tổ chức bộ máy; thực hiện chuyển đổi vị
trí việc làm, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm trong thực thi
nhiệm vụ”, ông Nguyễn Văn Đời nhấn mạnh.
Đặc biệt, từ tháng 3/2021, đã thiết lập đường dây nóng để
tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ
chức về thái độ cũng như thời gian, chất lượng thực hiện nhiệm
vụ của viên chức, người lao động của đơn vị. Trong năm 2021,
đơn vị đã tiếp nhận và chuyển giám đốc các chi nhánh xác
minh 71 trường hợp phản ánh, kiến nghị, kết quả có 46 trường
hợp người dân phản ánh đúng. giám đốc VPĐkĐĐ tỉnh đã có
văn bản phê bình 11 cá nhân đồng thời yêu cầu giám đốc các
chi nhánh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.
Những nỗ lực, quyết tâm trên đã đem lại hiệu quả rõ rệt
trong giải quyết công việc của đơn vị; giúp nâng cao tinh thần
trách nhiệm của viên chức, người lao động; tạo sự hài lòng của
người dân và DN đồng thời cho thấy hiệu quả triển khai thực
hiện VPĐkĐĐ một cấp tại Sóc Trăng.n
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vnPT Sóc Trăng

Góp phần xây dựng
chính quyền điện tử
Thực hiện các nội dung thỏa thuận
hợp tác giữa uBND tỉnh Sóc Trăng
và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông
Việt Nam, Viễn thông tỉnh Sóc Trăng
(VNPT Sóc Trăng) đã triển khai
đồng bộ, có hiệu quả các chương
trình về viễn thông - công nghệ
thông tin (VT-cNTT), xây dựng
chính quyền điện tử, chuyển đổi số
(cĐS), đô thị thông minh… theo 4
trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số,
kinh tế số và xã hội số.
giang dương

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
Sau 14 năm thành lập (kể từ năm 2008), VNPT Sóc
Trăng đã phát huy tối đa lợi thế mạng lưới rộng khắp và
thường xuyên được đầu tư mở rộng về quy mô; các sản
phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng ngày càng được
nâng cao. hoạt động sản xuất kinh doanh (SXkD) của
đơn vị đạt kết quả khả quan với doanh thu, lợi nhuận và
thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng.
Đặc biệt, VNPT Sóc Trăng đã chủ động cung cấp
dịch vụ viễn thông công ích, với mạng lưới phủ khắp
100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đóng góp
quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và
công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Đơn
vị tăng cường đầu tư nâng cấp mở rộng hạ tầng mạng
cáp quang và vùng phủ sóng mạng di động, nhất là sóng
4g để cung cấp dịch vụ internet băng rộng cố định và di
động đến mọi khu vực trong tỉnh. Tính đến nay, VNPT
Sóc Trăng có trên 350 trạm di động Vinaphone, phủ
sóng rộng trong toàn tỉnh.
Những kết quả trên là nền tảng để VNPT Sóc Trăng
tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong
thời gian tới; đồng thời khẳng định vị thế là doanh
nghiệp chủ lực trong việc phát triển hạ tầng, cung cấp
các dịch vụ VT-cNTT ở Sóc Trăng và luôn gắn kết, phát
triển bền vững tại địa phương.

Trung tâm IOC Sóc Trăng được khánh thành và đưa vào
hoạt động vào ngày 01/01/2022

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử,
chuyển đổi số
Từ năm 2016 đến nay, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa
Tập đoàn và uBND tỉnh, VNPT Sóc Trăng đã đẩy mạnh triển
khai các dịch vụ thuộc nhóm chính quyền số; phối hợp và đồng
hành với các sở, ngành, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
thực hiện cung cấp các dịch vụ, giải pháp cNTT
theo lộ trình triển khai chính phủ điện tử. Theo
đó, các dịch vụ như: Văn phòng điện tử (VNPT
ioffice); cổng thông tin điện tử (VNPT Portal); hệ
thống báo cáo kTXh (VXr) của tỉnh; hội nghị
truyền hình trực tuyến (VNPT-metting); Phần
mềm quản lý trường học (vnEdu); Phần mềm
Quản lý y tế (VNPT - hIS);... do VNPT cung cấp
luôn hoạt động thông suốt, hiệu quả.
VNPT Sóc Trăng cũng đã triển khai phần
mềm dạy và học trực tuyến (VNEdu LmS) cho
131 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ
nhập dữ liệu tiêm chủng vaccine ngừa covid-19
cho tỉnh…
Năm 2020, VNPT Sóc Trăng đã trúng thầu
thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm xử lý, điều
hành thông tin tập trung, đa nhiệm (Ioc Sóc
Trăng) nhằm phục vụ chính quyền điện tử và đô
thị thông minh tỉnh Sóc Trăng, với các hạng
mục: mua sắm thiết bị hạ tầng và xây dựng nền
tảng hệ thống phần mềm điều hành thông minh.
Từ tháng 9/2021 đơn vị đã bắt tay vào triển khai,
sau hơn 3 tháng thi công, Trung tâm Ioc Sóc
Trăng đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra và đưa
vào hoạt động vào ngày 01/01/2022.
Trung tâm Ioc Sóc Trăng đã và đang thực
hiện thu thập, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan
các hệ thống thông tin thuộc 10 lĩnh vực như:
(1) hệ thống giám sát hành chính công; (2)
giám sát cổng thông tin điện tử; (3) Quản lý
văn bản điện tử; (4) Lĩnh vực y tế; (5) Lĩnh vực
giáo dục; (6) Lĩnh vực du lịch; (7) Thông tin Tài
nguyên và môi trường; (8) hệ thống điều hành

chỉ tiêu kinh tế - xã hội; (9) hệ thống phản ánh
kiến nghị; (10) camera giám sát.
có thể nói, hiệu quả từ dịch vụ số và cNTT
do VNPT cung cấp đã đóng góp tích cực trong
thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ
thống chính quyền điện tử của tỉnh Sóc Trăng;
hướng đến mục tiêu chính quyền số, kinh tế số,
xã hội số của chính phủ.
Ông Nguyễn khắc Phùng, giám đốc VNPT
Sóc Trăng cho biết: hiện tỉnh Sóc Trăng đang
đẩy mạnh cĐS, xây dựng chính quyền điện tử.
Bám sát chủ trương này, VNPT Sóc Trăng sẵn
sàng đồng hành thực hiện các chương trình hành
động thúc đẩy cĐS trên địa bàn. cụ thể là: Tham
gia, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, chương trình, Đề
án về cĐS tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định
hướng năm 2030; Tham gia triển khai các dự án
về hạ tầng VT-cNTT: mạng TSL, mạng maN,
IPv6, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu, Trung tâm
Dữ liệu dự phòng; Triển khai nền tảng định danh
điện tử, xây dựng kho dữ liệu và các dịch vụ
dùng chung, cổng dữ liệu mở, các ứng dụng chuyên
ngành,…; Triển khai các dự án trọng điểm trong lộ trình
xây dựng đô thị thông minh (Nền tảng IoT, aI camera,
lắng nghe mạng xã hội,…); các dự án cĐS chuyên ngành
ưu tiên của tỉnh mà VNPT có thế mạnh gồm: Y tế, giáo
dục, Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường… n
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hiệP hội Doanh nghiệP Tỉnh Sóc Trăng

Nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ hội viên
Phát huy vai trò “cầu nối” giữa doanh
nghiệp (DN) với các cấp chính quyền địa
phương, hiệp hội doanh nghiệp (hhDN)
tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đóng góp trong
việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm hỗ
trợ DN đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp
phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
PHong Vân

h

hDN tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo
Quyết định số 140/QĐTc-cTuBND ngày
11/04/2013 của chủ tịch uBND tỉnh Sóc
Trăng. hiệp hội hiện có 127 hội viên đang
sinh hoạt; 03 Ban trực thuộc và 01 câu lạc
bộ (cLB), gồm: Ban tư vấn doanh nghiệp, Ban tài chính,
Ban hội viên và cLB nữ doanh nhân tỉnh. Ban chấp hành
hiệp hội có hai người là đại biểu hĐND tỉnh nhiệm kỳ
2021-2026, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của
cử tri và DN để phản ánh trong các kỳ họp hĐND tỉnh.
Trong gần 10 năm hoạt động, hhDN tỉnh Sóc Trăng
đã hoàn thành tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy cải thiện chỉ
số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI), góp phần tạo môi
trường kinh doanh ngày càng thuận lợi.
Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức với
nền kinh tế nói chung và cộng đồng DN tỉnh Sóc Trăng
nói riêng. hhDN tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết,
chia sẻ lẫn nhau, vượt khó, thực hiện mục tiêu kép, từng
bước khôi phục sản xuất trong trạng thái bình thường
mới. Từ đó, góp phần ổn định việc làm cho người lao
động, bảo đảm an sinh xã hội; giúp cho mục tiêu phát
triển kinh tế của tỉnh đạt kết quả tích cực.
hiệp hội đã kịp thời triển khai đến các hội viên các
chính sách vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Đặc biệt là, tổ chức tư vấn miễn phí cho 62 DN, hộ kinh
doanh và 2 cá nhân khởi nghiệp; gửi Email, Zalo với 63
văn bản về các nghị quyết, quyết định, thông tư, văn bản
cho trên 5.400 lượt DN, giúp DN tiếp cận các chính sách
và giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh
doanh, lưu thông hàng hóa, cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn,
miễn giảm tiền thuế, phí...
cũng trong năm qua, hhDN tỉnh Sóc Trăng đã tổ
chức chương trình “cà phê kết nối - hội nhập Doanh
nghiệp 2021” với chủ đề: “Làm thế nào để nâng cao năng
suất lao động trong Doanh nghiệp?” và “kinh nghiệm
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linh hoạt - thích ứng để giúp duy trì và phát triển doanh
nghiệp bền vững”.
Phát huy vai trò cầu nối giữa các DN và chính quyền
địa phương, hiệp hội thường xuyên theo dõi, khảo sát
tình hình hoạt động, quá trình sản xuất, kinh doanh của
DN hội viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng
mắc phát sinh để tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của
DN đến các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ những nút
thắt, hỗ trợ DN. hiệp hội cũng đã chủ động phối hợp với
các ban ngành chức năng tham mưu cho uBND tỉnh,
VccI… xây dựng các cơ chế chính sách, đồng thời đề
xuất các giải pháp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh, trong đó đã gửi báo cáo đánh giá độc lập cho
VccI theo tinh thần Nghị quyết 02/cP của chính phủ.
Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, hoạt động sản
xuất kinh doanh khó khăn, xác định DN càng phải tương
trợ, liên kết với nhau hơn, hiệp hội đã đưa yêu cầu này
vào mục tiêu, kế hoạch để tạo cơ chế khuyến khích các
hội viên thực hiện.
Bà mã Thị Thanh, Phó chủ tịch hhDN tỉnh Sóc
Trăng cho biết, thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ
các DN duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn
thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. hiệp hội sẽ có thêm
nhiều hoạt động để lắng nghe, chia sẻ, đề xuất tháo gỡ kịp
thời khó khăn cho DN; tăng cường liên kết giữa các DN
để hình thành phát triển chuỗi cung ứng, trao đổi công
nghệ, kinh doanh. chủ động phối hợp triển khai việc
đánh giá, xếp hạng chỉ số DDcI; đồng hành cùng chính
quyền địa phương nhằm cải thiện hơn nữa chỉ số PcI;
thúc đẩy phong trào sáng tạo, khởi nghiệp…n

Chương trình “Kết nối và Hội nhập doanh nghiệp 2021" do HHDN
tỉnh Sóc Trăng tổ chức thu hút nhiều DN tham dự

Phát huy vai trò, hiệu quả
nguồn vốn tín dụng chính sách
Nguồn vốn tín dụng chính sách
(TDcS) những năm qua đã góp
phần đắc lực cho công tác giảm
nghèo và phát triển kinh tế, xã hội
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; chất
lượng, hiệu quả của nguồn vốn
ngày càng được nâng cao. Những
kết quả trên còn cho thấy sự phát
triển, không ngừng lớn mạnh của
chi nhánh Ngân hàng chính sách
xã hội (NhcSXh) tỉnh Sóc Trăng
sau 20 năm thành lập.
THanH BìnH
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng triển khai chương trình tín dụng
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

“Bà đỡ” của người nghèo
Thực hiện Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4/10/2002
về thành lập NhcSXh Việt Nam, theo đó chi nhánh
NhcSXh tỉnh Sóc Trăng cũng được thành lập và chính thức
đi vào hoạt động từ ngày 14/1/2003. Với trọng trách khởi
nghiệp cùng người nghèo, chi nhánh đã nỗ lực tăng trưởng
dư nợ cho vay để người nghèo có thêm cơ hội tiếp cận với
nguồn vốn chính sách, phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đến nay, chi nhánh NhcSXh tỉnh Sóc Trăng đang triển khai
15 chương trình TDcS, tổng dư nợ đạt 4.000 tỷ đồng với hơn
149.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác
còn dư nợ. riêng năm 2021, chi nhánh đã giải ngân tương đương
1.200 tỷ đồng đến hơn 39 ngàn khách hàng để đầu tư vốn vào sản
xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
Trong gần 20 năm qua, đã có trên 596 ngàn lượt hộ nghèo và
các đối tượng chính sách khác thuộc 109 xã, phường, thị trấn trên
toàn tỉnh được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt trên 9.249
tỷ đồng. Nguồn vốn TDcS đã góp phần giúp trên 218 ngàn hộ
nghèo của tỉnh vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư
sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 55 ngàn lao động,
trong đó có gần 2 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước
ngoài; giúp gần 62 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 128 ngàn công trình
nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng hơn 30
ngàn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách…
Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình TDcS đã góp
phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguồn vốn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giai đoạn
2011-2015 từ 22,68% xuống 8,88% (theo chuẩn nghèo giai
đoạn 2011 - 2015); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 17,89%
(năm 2016) xuống còn 1,64% (năm 2020).

thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế
Ông Nguyễn Văn Xinh, Phó giám đốc chi nhánh
NhcSXh tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2021, đại dịch covid-19
đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến
sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.
Để góp phần tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, chi nhánh
NhcSXh tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu triển khai kịp thời các
hoạt động hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân được tiếp
Năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng được
trung ương giao chỉ tiêu thực hiện nguồn vốn địa phương ủy
thác 15 tỷ đồng, phấn đấu vượt tối thiểu 5 -10% kế hoạch
giao; Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân; huy động từ
tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện đạt
100% kế hoạch giao trở lên; Chất lượng tín dụng: tỷ lệ nợ
quá hạn và nợ khoanh giảm tối thiểu 5% so với 31/12/2021;
trong đó: tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức 0,5%. Ngoài ra, 100%
các huyện, thị xã, thành phố có chất lượng tín dụng đạt từ
loại khá trở lên, trong đó có 70% xếp loại Tốt.
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Chi nhánh luôn song hành với công tác an sinh xã hội tại địa phương

F

cận nguồn vốn TDcS để từng bước khắc phục khó khăn và khôi
phục sản xuất, phát triển kinh tế.
Theo đó, chi nhánh và các phòng giao dịch huyện, thị xã đã
chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tích cực tuyên
truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành, các
doanh nghiệp, các đối tượng người lao động thuộc diện được
vay vốn. Đồng thời, đa dạng hóa các chương trình TDcS, hỗ trợ
lãi suất, giải quyết thủ tục cho vay nhanh gọn, minh bạch… Qua
đó, góp phần giúp các đối tượng dễ tiếp cận vốn vay, hỗ trợ
người sử dụng lao động và người lao động nỗ lực vượt qua khó
khăn, ổn định cuộc sống, duy trì sản xuất.
mặt khác, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-cP của chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19, chi nhánh
NhcSXh tỉnh đã giải ngân cho 17 lượt người sử dụng lao động
với số tiền 3,62 tỷ đồng để trả lương cho 1.076 lượt người lao
động gặp khó khăn do đại dịch covid-19.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn TDcS, trong giai
đoạn tới, theo Phó giám đốc chi nhánh Nguyễn Văn Xinh, đơn vị
sẽ bám sát chỉ đạo của Tổng giám đốc và tập trung thực hiện đồng
bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín
dụng, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả chỉ thị số 40-cT/TW
và công văn số 198-cV/Tu ngày 25/7/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc triển khai kết luận số 06-kL/TW của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDcS xã hội, huy động
mọi nguồn lực, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo và
các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hiệu quả.
Trong đó tập trung vào các chương trình TDcS như: cho vay theo
Nghị định 100 về nhà ở xã hội để người lao động làm việc tại các
kcN ở địa phương, nhà ở cho người thu nhập thấp; cho vay
chuyển đổi nghề nghiệp, mô hình sản xuất nâng cao thu nhập;
cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-cP…
Đặc biệt, chi nhánh đã tham mưu cho uBND tỉnh triển khai
thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-cP ngày 30/01/2022 của chính phủ
về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, chi
nhánh NhcSXh tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tham mưu uBND tỉnh
tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua
NhcSXh và nguồn vốn trung ương, theo các dự án để tập trung cho
vay các chương trình TDcS giúp hộ nghèo và các đối tượng chính
sách vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế.
“Năm 2022, chi nhánh NhcSXh tỉnh Sóc Trăng bước sang năm
thứ 20 xây dựng và phát triển. Phát huy những kết quả đạt được suốt
gần 2 thập kỷ song hành với nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo và các
chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, đơn vị sẽ đẩy mạnh
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
để đủ sức đảm đương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông
Nguyễn Văn Xinh cho biết thêm.n
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MobiFone

đóng góp TíCh CựC vào
Chương Trình Chuyển
đổi Số quốC gia
chuyển đổi số là một quá trình dài
lâu, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của
nhiều bên. Với thế mạnh về viễn
thông, công nghệ thông tin (VTcNTT), mobifone đã và đang đồng
hành cùng chương trình chuyển đổi
số quốc gia với nhiều giải pháp công
nghệ số và những hoạt động chuyển
đổi về mặt nhận thức nổi bật.
THế BắC

Đại diện Mobifone tỉnh phát biểu tại Hội thảo “Giới thiệu,
chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng”

Chuyển đổi số khối hành chính sự nghiệp
Nổi bật là nền tảng giáo dục trực tuyến mobiEdu,
đã góp phần tích cực cho ngành giáo dục khắc phục khó
khăn trong giai đoạn đại dịch covid-19 năm 2021 vừa
qua. riêng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, mobifone đã
triển khai cung cấp và hỗ trợ miễn phí giải pháp cho 20
trường với hơn 326 giáo viên và 4.833 học sinh cùng sử
dụng nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học trong thời
gian giãn cách xã hội.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, với việc là tỉnh ven
biển (có 72km bờ biển) đã giúp Sóc Trăng có thế mạnh

về nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản, do đó, mobifone đã
cung cấp hệ thống cảnh báo nhiễm mặn, giải pháp IoT giám
sát các thông số kỹ thuật của ao nuôi thủy sản.
Bên cạnh đó, mobifone ứng dụng trí tuệ nhân tạo aI để
phát triển các giải pháp công nghệ khác phục vụ cho công
tác quản lý nhà nước như: Truyền thanh thông minh, hệ
thống thông tin nguồn, aI camera ứng dụng cho giám sát
giao thông, nền tảng aIoT và phân tích Big Data. Du lịch
thông minh sử dụng công nghệ Vr và ar cũng được kỳ
vọng sẽ là giải pháp góp phần hỗ trợ tỉnh nhà vực dậy ngành
du lịch sau đại dịch.

Chuyển đổi số khối doanh nghiệp
Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển doanh nghiệp
(DN) Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất
nước. cùng DN giải bài toán chuyển đổi về quy trình, công
nghệ và con người chính là mục tiêu xuyên suốt của
mobifone trong hành trình chuyển đổi số.
Sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng DN
hiện nay là bộ giải pháp hóa đơn điện tử mobifone Invoice
và chữ ký số mobica, do thời điểm bắt buộc sử dụng hóa
đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-cP đang cận kề.
Để tinh gọn bộ máy, tối ưu chi phí quản lý và giúp DN
nhanh chóng thích ứng với những thách thức mới của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, mobifone cũng đã hoàn thiện
và thương mại hóa thành công hai bộ giải pháp mang tính
chuyển đổi số toàn diện cả về mặt quản trị nội bộ và nâng
cao trải nghiệm khách hàng. cụ thể:
- Bộ giải pháp Smartoffice bao gồm các thành phần: Tự
động hóa văn phòng, phòng họp trực tuyến, quản lý hội
nghị/hội thảo, quản lý lịch họp, đào tạo nội bộ…
- Bộ giải pháp SmartSales bao gồm các thành phần: Tổng
đài di động đa kênh hợp nhất 3c (bao gồm aI call center);
hệ thống crm với các nhóm chức năng gồm quản lý dữ liệu
khách hàng, quản lý lịch sử tiếp cận và chăm sóc khách hàng,
triển khai các chiến dịch digital marketing, hợp đồng điện
tử, quản lý kênh phân phối…

thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức
cộng đồng
Nhận thức và sự hưởng ứng của người dân ở mọi thành
phần trong xã hội đóng vai trò then chốt, quyết định mức độ
thành công của chương trình chuyển đổi số.
Bên cạnh những giải pháp công nghệ đặc thù theo từng
lĩnh vực, phát huy thế mạnh của DN viễn thông, mobifone
còn đầu tư quyết liệt vào lĩnh vực kinh tế số, với mong muốn
mọi người dân ở mọi miền Tổ quốc đều có thể tiếp cận và
thụ hưởng những giá trị do chuyển đổi số mang lại. cụ thể,
mobifone đã triển khai thành công dịch vụ Ví điện tử
mobifone Pay và đã bắt đầu cung cấp dịch vụ Tiền di động
mobile money ra thị trường từ quý I/2022.
Ngoài ra, mobifone còn liên tục phối hợp cùng các cơ
quan, tổ chức, trường học trên địa bàn Sóc Trăng tổ chức các
chương trình tập huấn như: Tập huấn dạy và học trực tuyến
cho đội ngũ giáo viên; tập huấn về hóa đơn điện tử cho DN
vừa và nhỏ; tập huấn về truyền thanh thông minh cho cán
bộ truyền thanh từ cấp xã, phường trở lên. Những hoạt động
sâu và rộng này đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên
trên địa bàn có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm công nghệ
mới, qua đó góp phần nâng cao khả năng thích ứng công
nghệ cho mọi người.n

Sản phẩm “Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice” đang thu hút sự
quan tâm của cộng đồng DN hiện nay

Bộ giải pháp “MobiFone SmartOﬃce” là công cụ hỗ trợ đắc lực việc
chuyển đối số toàn diện cho DN

Theo định hướng chuyển đổi số của chính phủ,
mobifone được tham gia 15/35 nền tảng phục vụ cho
công tác chuyển đổi số quốc gia, theo thứ tự 35 nền tảng
chuyển đổi số quốc gia gồm:
- (6) Nền tảng học trực tuyến thế hệ mới
cho cơ quan nhà nước
- (7) Nền tảng dạy học trực tuyến
- (8) Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (moocS)
- (9) Nền tảng hóa đơn điện tử
- (10) Nền tảng định danh người dân
- (11) Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp
- (12) Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản
- (15) Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
- (17) Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)
- (18) Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)
- (19) Nền tảng bảo tàng số
- (20) Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
- (21) Nền tảng điện toán đám mây DN (Egc)
- (24) Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới
- (30) Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch
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NHà MÁY ĐIệN GIó Số 7

Nỗ lực vượt đại dịch, về đích đúng tiến độ
Ngày 15/2/2022, giai đoạn 1 Dự án
Nhà máy điện gió số 7 - công trình
điện gió đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng
được khánh thành và đưa vào vận
hành thương mại. Vượt qua nhiều
khó khăn, dự án đã hoàn thành đúng
tiến độ, là công trình ý nghĩa thiết thực
chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Sóc
Trăng (tháng 4/1992 - tháng 4/2022).
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và Công ty Cổ phần
Năng lượng Sóc Trăng nhấn nút khánh thành
giai đoạn 1 Dự án Nhà máy điện gió số 7

D

ự án Nhà máy điện gió số 7 do công ty cổ
phần Năng lượng Sóc Trăng làm chủ đầu
tư, với quy mô gần 90ha tại khu vực ven
biển và khoảng 3ha đất liền thuộc xã Vĩnh
hải (thị xã Vĩnh châu, tỉnh Sóc Trăng). Dự
án có tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng, tổng công suất
thiết kế 120mW; trong đó: giai đoạn 1 có công suất
30mW, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng (gồm 7 tua
bin). Tổng sản lượng giai đoạn 1 là 105 gWh/năm; giai
đoạn 2 là 312 gWh/năm.
Dự án Nhà máy điện gió số 7 được khởi công vào ngày
25/9/2020. Sau hơn 1 năm thi công, dự án đã hoàn thành
100% các hạng mục theo đúng tiến độ, với tiêu chuẩn kỹ
thuật cao nhất và hòa lưới điện quốc gia vào ngày
24/10/2021, đúng kế hoạch đề ra.
Ông Tô Duy, chủ tịch hĐQT công ty cổ phần Năng
lượng Sóc Trăng chia sẻ: Quá trình thi xây dựng Nhà máy
điện gió số 7 với toàn bộ sự nỗ lực của nhà đầu tư và đội
ngũ nhà thầu. Tổng thời gian thi công của dự án là 274
ngày để hoàn thành 07 tuabin gió và 7,4km cầu dẫn, trạm
biến áp 110kV và nhà điều hành. Dự án đã huy động gần
400 nhân sự của chủ đầu tư và các nhà thầu, tập trung thi
công khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, nhưng
công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiều hạng
mục công trình trên biển nhưng quá trình thi công luôn
đảm bảo an toàn, không phát sinh tai nạn lao động.
Năm 2021 là thời gian đầy khó khăn thách thức do dịch
bệnh covid-19 lan rộng, trong đó thị xã Vĩnh châu là một
điểm nóng. Tuy nhiên, công trường Nhà máy điện gió số 7
vẫn bám đuổi mục tiêu về tiến độ, tiến hành thi công trong
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ngọC Tùng

điều kiện 3 tại chỗ. Trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 diễn
biến phức tạp, các chính sách, hướng dẫn và phối hợp kịp
thời từ phía các ban ngành tỉnh Sóc Trăng đã góp phần quan
trọng đưa Nhà máy hoàn thành vượt kế hoạch về tiến độ.
Vượt qua nhiều khó khăn, dự án hoàn thành hòa vào
lưới điện quốc gia ngày 24/10/2021. Đây là nhà máy điện
gió đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được đưa vào vận hành
thương mại và cũng là công trình được uBND tỉnh chọn
làm công trình dự án trọng điểm để chào mừng 30 năm
tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4/1992 - tháng 4/2022).
Tại sự kiện khánh thành dự án Nhà máy điện gió số 7,
Phó chủ tịch Thường trực uBND tỉnh Sóc Trăng - ông
Lâm hoàng Nghiệp đã đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu
tư; hoàn thành công trình theo các mục tiêu đề ra, góp
phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và
an ninh năng lượng của cả nước.
Với những nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và
thành tích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án Nhà máy
điện gió số 7, góp phần chào mừng kỷ niệm 30 năm tái
lập tỉnh, công ty cổ phần Năng lượng Sóc Trăng vinh dự
nhận Bằng khen của chủ tịch uBND tỉnh Sóc Trăng. Ông
Tô Duy, chủ tịch hội đồng quản trị và ông Nguyễn Bá
Tiến, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Năng lượng
Sóc Trăng được chủ tịch uBND tỉnh Sóc Trăng tặng
Bằng khen cá nhân xuất sắc.
Việc đầu tư xây dựng và vận hành thành công Nhà
máy điện gió số 7 cũng một lần nữa khẳng định công ty
cổ phần Năng lượng Sóc Trăng luôn tiên phong xây dựng
và phát triển ngành công nghiệp điện gió không chỉ riêng
ở Sóc Trăng mà với các địa phương trong cả nước. n

WIND FARM 7

EFFORT TO OVERCOME PANDEMIC TO
BE COMPLETED ON SCHEDULE
on february 15, 2022, Phase 1 of Wind
farm 7 - the first wind power project in
Soc Trang province - was inaugurated
and put into commercial operation.
overcoming many difficulties, the project
was completed on schedule, a meaningful
and practical work for the 30th
anniversary of Soc Trang province
reestablishment (april 1992 - april 2022).
ngoC Tung

W

ind farm 7, invested by Soc Trang Energy
joint Stock company, was built on nearly
90 ha in the littoral area and 3 ha in Vinh
hai commune (Vinh chau town, Soc
Trang province). costing nearly
VND5,700 billion, the project has a total designed capacity of
120mW. consisting of seven turbines, the first phase of
30mW costs more than VND1,400 billion. The facility
generates 105 gWh of electricity a year in the first phase and
312 gWh in the second phase.
Wind farm 7 was kicked off on September 25, 2020. after
more than one year of construction, the project was 100% on
schedule, with the highest technical standards and fed into the
national grid on october 24, 2021 as planned.
mr. To Duy, chairman of the Board of Directors of Soc
Trang Energy joint Stock company, said the investor and
contractors spared no effort on construction of Wind farm 7.
It took 274 days to complete seven wind turbines and 7.4km of
conductive bridges, 110kV substations and operation
buildings. Nearly 400 workers of the investor and contractors
worked on the project safely. many constructions at sea were
completed safely, without any labor accidents recorded.
2021 was a difficult and challenging year due to the
spreading contagion of coVID-19 epidemic and Vinh chau
Town was a local epicenter. however, construction progress of
Wind farm 7 still was guaranteed, with adaptive measures.
amid complicated coVID-19 epidemic development, timely
policies, instructions and coordination from Soc Trang
agencies importantly helped the wind power project to
continue ahead of schedule.
overcoming many difficulties, the project was completed
and connected to the national grid on october 24, 2021,
becoming the first wind power plant in Soc Trang province
to be put into commercial operation. The project was chosen

by the Provincial People's committee as a milestone for
celebration of the 30th anniversary of Soc Trang province
(april 1992 - april 2022).
at the inauguration ceremony of Wind farm 7, Standing
Vice chairman of Soc Trang Provincial People's committee,
mr. Lam hoang Nghiep, highly appreciated the efforts of the
investor for completing its goals to contribute to local
socioeconomic development and the country’s energy security.
With its effort to speed up construction progress of
Wind farm 7 to celebrate the 30th re-establishment
anniversary of the province, Soc Trang Energy joint Stock
company received the certificate of merits from the
chairman of Soc Trang Provincial People's committee. mr.
To Duy, chairman of the Board of Directors, and mr.
Nguyen Ba Tien, Deputy general Director of Soc Trang
Energy joint Stock company, were awarded the certificates
of merit by the chairman of Soc Trang Province.
The successful investment in construction and operation
of Wind farm 7 reaffirms that Soc Trang Energy joint Stock
company is always a leading constructor and developer of
wind energy in Soc Trang province and other localities
across the country as well. n

Seven wind turbines and 7.4km of conductive bridges built on the sea

110kV substation of Wind Farm 7 - Phase 1 in Soc Trang province a place with great potential for renewable energy
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bệnh viện chuyên Khoa Sản - nhi Sóc Trăng

“Địa chỉ đỏ” về khám chữa bệnh
và chăm sóc sức khỏe

L

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc Bệnh viện
Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm
sóc sức khỏe ngày càng cao của
nhân dân, Bệnh viện chuyên
khoa Sản - Nhi Sóc Trăng luôn
dành ưu tiên hàng đầu cho
trau dồi y thuật gắn với nâng
cao y đức, trong đó đã thực
hiện thành công nhiều kỹ
thuật chuyên khoa khó.
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à tuyến chuyên môn
cao nhất của tỉnh về
khám, chữa bệnh trong
lĩnh vực sản phụ khoa
và nhi khoa, Bệnh viện
chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng
luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm
của mình đối với công tác chăm
sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên
địa bàn tỉnh. Từ khi đi vào hoạt
động đến nay, Bệnh viện luôn
dành ưu tiên hàng đầu cho việc
đầu tư nâng cấp hệ thống trang
thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám
chữa bệnh gắn với đa dạng hóa
các dịch vụ y tế, tạo điều kiện
thuận lợi cho bệnh nhân và người
nhà. chú trọng cải thiện, hoàn
chỉnh quy chế chuyên môn, quy
trình kỹ thuật; đẩy mạnh ứng
dụng các kỹ thuật chuyên khoa
mới trong công tác khám chữa
bệnh, nhất là phát triển các
chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu,
chẩn đoán điều trị cho bà mẹ và
trẻ em. Theo đó Bệnh viện đã thực
hiện được các xét nghiệm tầm soát
ung thư, xét nghiệm tầm soát
trước sinh, các xét nghiệm nội
khoa, phẫu thuật viêm ruột thừa
bằng phương pháp nội soi, sanh
không đau,…; sử dụng máy siêu
âm cao tần trong phẫu thuật nội

soi và mổ hở, giúp mổ nhanh, hạn
chế mất máu, hạn chế tai biến
trong phẫu thuật, hạn chế vật tư
tiêu hao, rút ngắn thời gian nằm
viện và giảm chi phí điều trị cho
người bệnh. Ngoài ra Bệnh viện
còn triển khai khu khám bệnh
theo yêu cầu; phòng tiêm ngừa
dịch vụ; phát triển các chuyên
khoa lẻ như: tai mũi họng, da liễu,
răng hàm mặt...; dịch vụ xông
toàn thân cho bà mẹ sau sinh,
massage cho trẻ...
cũng nằm trong mục tiêu
chung nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh, Ban lãnh đạo Bệnh
viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc
Trăng đặc biệt chú trọng đến công
tác đào tạo và tuyển dụng, từng
bước tuyển chọn kỹ lưỡng và xây
dựng đội ngũ y bác sĩ có trình độ
chuyên môn kỹ thuật cao. Đội ngũ
cán bộ y tế của Bệnh viện luôn
được tạo điều kiện nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ dưới
nhiều hình thức như: tổ chức hội
thi tay nghề cho cán bộ y tế; cử
cán bộ đi học, tham gia tập huấn
tại các bệnh viện tuyến trung
ương; mở lớp đào tạo, tập huấn
cho nhân viên y tế tuyến cơ sở…
Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi
Sóc Trăng còn là nơi thực tập lâm
sàng cho sinh viên của Trường

Đại học Y Dược cần Thơ, Trường Trung cấp
Y tế Sóc Trăng (nay là khoa Y - Dược); được
Bệnh viện tuyến trung ương - bệnh viện
chuyên khoa đầu ngành trong khu vực quan
tâm hỗ trợ theo Đề án 1816 hướng dẫn thực
hiện nhiều kỹ thuật mới; ký Biên bản ghi nhớ
hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Nhi Đồng
1 trong thời gian 5 năm nhằm giúp Bệnh viện
chuyên khoa Sản - Nhi phát triển hơn về lĩnh
vực Nhi khoa. Ngoài ra, Bệnh viện chuyên
khoa Sản - Nhi Sóc Trăng còn là bệnh viện vệ
tinh của Bệnh viện Từ Dũ, được Bệnh viện Từ
Dũ hỗ trợ triển khai đơn vị hiếm muộn cùng
với các gói kỹ thuật trọng điểm bao gồm: cấp cứu sản khoa;
chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú; chẩn đoán và điều trị
bệnh lý sàn chậu; nội soi nâng cao; kỹ thuật bơm tinh trùng vào
buồng tử cung, chẩn đoán và xử trí Pap`s mear bất thường; kỹ
thuật khoét chóp cổ tử cung; hồi sức sơ sinh tại phòng sanh…
Theo thời gian, trình độ đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng
khám, chữa bệnh của Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc
Trăng ngày càng được nâng cao, đã triển khai thực hiện thành
công nhiều kỹ thuật khó, cứu sống nhiều trường hợp nguy
kịch. hệ thống cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của nhân viên
và thái độ phục vụ bệnh nhân ngày càng được cải thiện. Bệnh
viện còn áp dụng công nghệ 4.0 trong khám, chữa bệnh, chỉ
đạo tuyến qua hình thức online góp phần tạo thuận lợi hơn
cho người bệnh, nhất là trong lúc dịch bệnh covid-19 hoành
hành, hạn chế đi lại.
riêng trong năm 2021 vừa qua, dù phải đối mặt với không
ít khó khăn do đợt tái bùng phát dịch covid-19 lần thứ tư song
hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục; nhiều
kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý
cũng đã được triển khai có hiệu quả. giám đốc Bệnh viện
chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng - bà Nguyễn Thị mỹ hà cho
biết trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi triển khai
công tác khám chữa bệnh, các biện pháp an toàn phòng chống
dịch luôn được Bệnh viện đặt lên hàng đầu. Theo đó Bệnh viện
chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng đã thành lập Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch covid-19 của riêng Bệnh viện; xây dựng và
triển khai thực hiện đầy đủ các quy trình phòng, chống dịch tại
Bệnh viện theo đúng định hướng và chỉ đạo từ Bộ Y tế, Sở Y tế
bao gồm: quy trình sàng lọc bước đầu, quy trình xử trí ca nghi
nhiễm; quy trình khám, chữa bệnh đối với ca nghi nhiễm…
Bệnh nhân và thân nhân khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh
viện đều được đo thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ và test
nhanh covid-19 tại khu vực sàng lọc dịch, sau khi có kết quả
âm tính mới làm thủ tục khám chữa bệnh tại quầy đón tiếp.
Bệnh viện cũng bố trí khu cách ly đầy đủ trang thiết bị cùng
đội ngũ nhân viên y tế trực 24/7 sẵn sàng thăm khám và điều
trị cho bệnh nhân có yếu tố dịch tễ hoặc đến từ vùng có dịch.
cùng với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19, Bệnh
viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cũng thành lập Đội đáp
ứng nhanh của Bệnh viện, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Sóc
Trăng, với mục đích đồng hành cùng các trung tâm y tế tuyến
huyện, luôn sẵn sàng tăng cường nhân lực, hỗ trợ chuyên môn,
cứu chữa kịp thời những ca nguy hiểm giữa bối cảnh dịch bệnh
covid-19. Ngoài ra, Bệnh viện còn tổ chức thực hiện 8 đợt tiêm
vaccine covid-19 cho đối tượng phụ nữ mang thai và phụ nữ
đang cho con bú với tổng số 3677 lượt tiêm; thành lập và đưa

vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 1 kể từ ngày 2/11/2021
với quy mô 2 khu, tổng cộng 600 giường bệnh chuyên điều trị
bệnh nhân covid-19 nhẹ và không triệu chứng; duy trì công
tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về dịch bệnh trên
các kênh truyền thông chính thức của Bệnh viện.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Bệnh viện chuyên khoa
Sản - Nhi Sóc Trăng còn chú trọng nâng cao y đức, tinh thần
trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ; không ngừng đổi mới phong
cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; yêu
thương, chăm sóc bệnh nhân như người thân trong gia đình.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình tri ân
khách hàng với nhiều quà tặng thiết thực, hữu ích (trung bình
mỗi tháng có 1 chương trình mới); qua đó vừa tạo dựng bầu
không khí phấn khởi, tươi vui vừa bày tỏ sự quan tâm, chăm lo
về mặt tinh thần của Bệnh viện đối với bệnh nhân, thân nhân những khách hàng trọng điểm. các chương trình đều nhận
được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng, qua đó củng
cố thêm niềm tin yêu và lòng trung thành của khách hàng đối
với Bệnh viện, góp phần đưa Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi
Sóc Trăng trở thành "địa chỉ đỏ" về khám chữa bệnh của người
dân trong tỉnh cũng như các khu vực lân cận.n
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công Ty Tnhh mTv Xổ Số Kiến ThiếT Sóc Trăng

Không ngừng nâng sức cạnh tranh,
mở rộng thị trường

chặng đường 30 năm phát triển, công ty
TNhh mTV Xổ số kiến thiết (XSkT) Sóc
Trăng đã đạt được những thành tựu rất
đáng khích lệ. công ty không ngừng phát
triển và mở rộng thị trường mới, đóng
góp quan trọng vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội
trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu
phát triển bền vững.
ĐứC BìnH

thị trường rộng mở, sức cạnh tranh ngày
càng tăng
công ty XSkT Sóc Trăng được thành lập ngày
29/04/1992 theo Quyết định số 47/QĐ.uBT.92 và chuyển đổi
thành công ty TNhh mTV XSkT Sóc Trăng theo Quyết
định số 556/QĐTc-cTuBND ngày 17/12/2009 của chủ tịch
uBND tỉnh Sóc Trăng. ra đời trong hoàn cảnh của một tỉnh
mới tái lập, cơ sở vật chất nghèo nàn, nguồn nhân lực, mạng
lưới đại lý, thị trường hạn chế… nên hoạt động kinh doanh
của XSkT Sóc Trăng bước đầu gặp không ít khó khăn, thử
thách. Bên cạnh đó những biến động của nền kinh tế, tình
hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cạnh tranh
trong hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng gay gắt, đặc biệt
là sự xuất hiện của các loại hình xổ số mới, các trò chơi có
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thưởng đã tác động không nhỏ đến hoạt
động kinh doanh của công ty.
Tuy nhiên bằng nỗ lực phấn đấu của tập
thể người quản lý, người lao động công ty;
sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh; sự hỗ trợ của các sở ban
ngành; đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ của đại lý
xổ số, thị trường của XSkT Sóc Trăng không
ngừng được mở rộng, sức cạnh tranh và thị
phần ngày một tăng. công ty luôn quan tâm,
sâu sát tình hình diễn biến của thị trường, đề
ra giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu của
từng thị trường và đại lý ở từng thời điểm;
giải quyết kịp thời, hợp lý các vướng mắc,
khó khăn của đại lý, tạo điều kiện thuận lợi
cho đại lý phát triển và tiêu thụ vé xổ số Sóc
Trăng. Đồng thời hoàn thiện các khâu, quy
trình công tác có liên quan đến hoạt động
kinh doanh xổ số đúng theo quy định; tăng
cường công tác quản lý và nâng cao khả năng quản trị; tạo
điều kiện thuận lợi cho người quản lý, người lao động phát
huy hết khả năng, năng lực công tác, giáo dục tinh thần trách
nhiệm tận tâm phục vụ khách hàng, đại lý nhằm nâng cao uy
tín của công ty đối với khách hàng và đại lý. công ty cũng cố
gắng tìm mọi biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tổ
chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra, hiệu quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn
năm trước, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, đời
sống người quản lý, người lao động ngày càng được nâng cao.
Theo ghi nhận của chủ tịch công ty TNhh mTV XSkT
Sóc Trăng - ông Lê Văn khanh, có được thành công như
hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh
ủy, uBND tỉnh, hội đồng giám sát XSkT, các sở ban ngành
có liên quan; đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy
công ty đã đưa ra những quyết sách, đúng đắn, kịp thời; sự
thống nhất ý chí và hành động, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết
của tập thể người quản lý, người lao động công ty để vượt
qua mọi khó khăn, vượt lên chính mình hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.
XSkT Sóc Trăng cũng thường xuyên quan tâm, củng cố
mối quan hệ và cộng tác chặt chẽ với các đại lý xổ số, tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho các đại lý ổn định, đủ năng lực để
khai thác, mở rộng tiêu thụ vé số Sóc Trăng, từ đó tạo lòng tin
và uy tín của công ty đối với đại lý xổ số và khách hàng. công
ty không ngừng củng cố và ổn định thị trường đã có, thâm
nhập, phát triển và mở rộng thị trường mới, tìm mọi biện
pháp để nâng cao doanh số tiêu thụ, thường xuyên nghiên cứu
cải tiến mẫu mã tờ vé xổ số ngày càng phù hợp với thị hiếu
người mua; xây dựng kế hoạch in vé xổ số sát với nhu cầu của
thị trường, quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng nguồn vốn kinh

doanh luôn có hiệu quả, vòng vốn quay nhanh, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí.
Thời gian tới, với lĩnh vực XSkT cả nước nói chung, khu
vực miền Nam nói riêng, sự cạnh tranh tiếp tục diễn ra mạnh
mẽ, quyết liệt, dưới nhiều góc độ khác nhau; thiên tai, dịch
bệnh vẫn hiện hữu; tình hình kinh tế - xã hội đang từng bước
phục hồi nhưng thu nhập của người dân chưa được cải thiện
so với trước dịch… phần nào tác động đến hoạt động kinh
doanh của XSkT Sóc Trăng. Để vượt qua khó khăn, công ty
quyết tâm nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, tận dụng và phát
huy tối đa mọi ưu thế, thuận lợi; đồng thời nhanh chóng khắc
phục những khó khăn, thách thức, nâng cao uy tín, tạo ấn
tượng tốt trong hoạt động kinh doanh. Song song đó, công ty
xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, đề ra những giải
pháp thực hiện có hiệu quả để không ngừng ổn định và phát
triển vé số Sóc Trăng một cách vững chắc, nâng sức cạnh
tranh và đứng vững trên thị trường.

Phát triển vì mục tiêu phục vụ con người,
phục vụ xã hội
Từ nguồn thu XSkT, tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư xây dựng
nhiều công trình công cộng, phúc lợi xã hội và các công trình
y tế, giáo dục... để phục vụ cho cộng đồng, mang lại những lợi
ích thiết thực, góp phần cải thiện và nâng cao mức thụ hưởng
phúc lợi xã hội cho nhân dân trong tỉnh. một số công trình
tiêu biểu như: Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, nhà văn hóa các xã;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi
tỉnh; các công trình xây dựng trạm y tế, các trung tâm cụm xã
và hàng chục trường học trong tỉnh. hoạt động XSkT còn tạo
điều kiện giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng
nghìn người thuộc diện chính sách xã hội, người già, người tật
nguyền, người thất nghiệp không có việc làm…
Ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh
doanh hàng năm được uBND tỉnh và Bộ Tài chính giao,
đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, công ty
TNhh mTV XSkT Sóc Trăng luôn quan tâm thực hiện tốt
công tác an sinh xã hội, từ thiện ở địa phương và các tỉnh,
xem đây là trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng xã
hội. Nổi bật có thể kể đến các hoạt động: đóng góp Quỹ vì
người nghèo, Quỹ học bổng Lương Định của; xây dựng
nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, đóng góp tài trợ thông

qua Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ
nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc Trăng; tài trợ học bổng,
tập học sinh cho sinh viên, học sinh các trường trong và
ngoài tỉnh; tài trợ thiết bị y tế, các hoạt động văn hoá-xã
hội, thể dục thể thao ở địa phương…Trong 2021 công ty
đã đóng góp tài trợ thông qua Ban chỉ đạo vận động hỗ trợ
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Sóc
Trăng 240 căn với trị giá 12 tỷ đồng cho 240 hộ nghèo trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng. công ty kết hợp với Ủy ban mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức chương trình hỗ
trợ cho 6.815 người trực tiếp bán vé XSkT lẻ trên địa bàn
tỉnh (5 đợt) với tổng số tiền trên 10,2 tỷ đồng.
Ông khanh cho biết công tác an sinh xã hội, từ thiện là
một trong những hoạt động không thể thiếu, là một nét
đẹp trong Văn hóa XSkT Sóc Trăng. chủ trương của công
ty phát triển không chỉ vì mục tiêu doanh thu, vì lợi nhuận
mà còn vì mục tiêu phục vụ con người, phục vụ xã hội và
phát triển quê hương đất nước phồn vinh, giàu đẹp. Với
định hướng đó, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục tham gia
các hoạt động xã hội, từ thiện giàu ý nghĩa, chung tay góp
sức cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền
vững và xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà.n
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PvcL
Chặng đường 15 năm và dấu ấn
từ những công trình nâng tầm đô thị

hòa cùng với niềm vui chào mừng kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, công
ty cP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí
cửu Long (PVcL) cũng chào mừng kỷ
niệm 15 năm thành lập công ty. 15 năm
qua, PVcL đã đồng hành triển khai thành
công nhiều dự án trọng điểm, nổi bật có
thể kể đến khu đô thị 5a (tên thương mại
mekong centre) - dự án tạo điểm nhấn
cho diện mạo đô thị TP.Sóc Trăng trong
công cuộc chuyển mình hội nhập. Để
hiểu thêm về những thành tựu này, phóng
viên đã có cuộc trao đổi với Tổng giám
đốc PVcL - ông dương thế Nghiêm.
Công Luận thực hiện.
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Ông có thể khái quát đôi nét về chặng
đường 15 năm phát triển của PVCL, những
cột mốc đáng nhớ cũng như những thành
tựu nổi bật đạt được?
Nếu như những ngày đầu đi vào hoạt động,
vốn điều lệ của PVcL chỉ vào khoảng 250 tỷ
đồng thì đến nay, con số này đã tăng lên hơn
474 tỷ đồng. PVcL cũng là một trong 2 công ty
cổ phần đầu tiên tại tỉnh Sóc Trăng chính thức
niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng
khoán vào ngày 03/03/2011.
chặng đường 15 năm hình thành và phát
triển, bên cạnh những thành tựu đạt được,
PVcL cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn,
nhất là lực lượng nhân sự còn non trẻ, thiếu
kinh nghiệm; vướng mắc về các thủ tục pháp lý.
Tuy nhiên Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ
công nhân viên (cBcNV) công ty đã nỗ lực
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm
xây dựng nên hình ảnh một khu đô thị đáng
sống nhất tại TP.Sóc Trăng và góp phần đưa
TP.Sóc Trăng phát triển lên đô thị loại 2.
riêng dự án khu đô thị mekong centre
(tổng diện tích trên 110,92ha) do PVcL làm
chủ đầu tư đã được khai thác đầu tư kinh
doanh trên 50% diện tích với những công
trình nhà ở đa dạng cùng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật hoàn chỉnh. chúng tôi tự hào vì đã đầu
tư xây dựng nên khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên
đẹp nhất, hoàn thiện nhất, hiện đại nhất tại
tỉnh Sóc Trăng và hy vọng với các công trình
tiện ích mà công ty đang đầu tư tại dự án sẽ
góp phần thiết thực vào quá trình vươn lên đô
thị loại 2 của TP.Sóc Trăng.
Đến với khu đô thị mekong centre, quý
khách hàng sẽ được trải nghiệm tổ hợp các
công trình tiện ích từ giáo dục, vui chơi giải
trí, thể dục thể thao… Trong năm 2021, dù
gặp rất nhiều khó khăn về kinh doanh và tài
chính, thiếu hụt nhân công xây dựng do dịch
bệnh covid-19 nhưng PVcL vẫn cố gắng duy
trì hoạt động và ưu tiên đầu tư các công trình
tiện ích nhằm nâng cao giá trị dự án mekong
centre, qua đó vừa thu hút khách tham quan,
các nhà đầu tư đến TP.Sóc Trăng vừa để phục

vụ cộng đồng dân cư
9/2021), chúng tôi gặp
có nơi vui xuân ngay
rất nhiều khó khăn do
dịp Tết nguyên đán
lượng công nhân thiếu
2022, sau thời gian bị
hụt, khó khăn trong
ảnh hưởng bởi dịch
vận chuyển nguyên vật
bệnh. Nổi bật có thể kể
liệu, giá cả vật tư tăng
đến: công trình cổng
cao…; hậu quả là hoạt
chào hoa viên mekong
động kinh doanh và các
centre nổi đầu kênh
công trình xây dựng
Nhân Lực; công trình
cũng bị đình trệ làm
Bờ kè kênh Nhân Lực
chậm tiến độ.
dài hơn 2km, đã hoàn
chưa kể mekong
thành được 50% chiều
centre là một dự án
dài kênh Nhân Lực đến
lớn trong tỉnh Sóc
đoạn cầu trục đường 16
Trăng, công ty phải
được gắn đèn led trang
nộp tiền sử dụng đất
Phối cảnh kênh Nhân Lực tại dự án Mekong Centre
trí suốt tuyến kênh rất
trước, phải đầu tư cơ
đẹp mắt; công trình
sở hạ tầng hoàn chỉnh
cầu trục đường 12 có tải trọng 30 tấn, rộng 10,5m với 02 làn trước khi xây nhà để bán, khiến cho vốn đầu tư ban đầu
đường, tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng bắt qua kênh Nhân
quá lớn, trong khi ưu đãi tín dụng và sức mua của người
Lực được thông xe ngày 30/01/2021; công trình cầu trục
dân cũng có hạn, do đó cũng gặp nhiều khó khăn trong
đường 16 có tải trọng 35 tấn, rộng 14m với 02 làn đường,
vấn đề cân đối tài chính.
tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng bắt qua kênh Nhân Lực
Tuy nhiên Ban lãnh đạo PVcL đã cố gắng duy trì hoạt
chạy thẳng ra hướng đường Lý Thường kiệt, ngay khán đài
động và vượt qua khó khăn đó. Trong năm 2021 vừa qua, nhờ
đua ghe ngo cũng kịp hoàn thành và thông xe ngày
phương châm "vừa thực hiện các phương án phòng chống
26/01/2022... Đặc biệt 2 công trình quảng trường lớn
dịch covid, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh
(Quảng trường mekong; Quảng trường maspero) cũng đã
doanh" nên kết quả hoạt động tương đối khả quan. cụ thể
hoàn thành cùng với các tiện ích như: Đài phun nước theo
năm 2021 PVcL đạt tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ trên
nhạc; 2 ghe ngo trang trí dọc tuyến đường 16 hướng ra khán
976,2 tỷ đồng (năm 2020 là 892,3 tỷ đồng), tăng trưởng 9,4%
đài đua ghe ngo; Tháp chiếc lá...; góp phần phục vụ nhu cầu
và thực hiện kế hoạch năm 2021 đạt 97,62%. Lợi nhuận sau
vui chơi giải trí của cư dân TP.Sóc Trăng ngay dịp Tết
thuế cả năm 2021 đạt 78 tỷ đồng (năm 2020 là 69,8 tỷ đồng),
nguyên đán 2022.
tăng trưởng 11,7% và thực hiện kế hoạch năm 2021 là 100,9%.
một điều đặc biệt nữa là trong dịp Tết nguyên đán 2022
vừa qua đã thu hút được nhiều du khách, ngay cả khách từ các
Ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển của
tỉnh bạn như cần Thơ, hậu giang, Bạc Liêu đến tham quan
PVCL trong năm 2022 này?
và ghi hình ảnh quảng bá về khu mekong centre của TP.Sóc
hy vọng trong năm 2022, khi tình hình dịch bệnh đã được
Trăng. Với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực xây dựng,
kiểm soát tốt, mọi hoạt động sẽ trở lại trạng thái bình thường
PVcL luôn cố gắng đổi mới, hoàn thiện bản thân để đem đến
và hoạt động sản xuất chế biến xuất khẩu tăng cao sẽ thúc đẩy
cho khách hàng những điều tốt đẹp nhất. chúng tôi rất vinh
hoạt động đầu tư bất động sản phát triển theo, tạo nền tảng
hạnh khi nhận được sự tin tưởng của quý khách hàng trong
vững chắc cho tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.
thời gian qua, góp phần khẳng định thương hiệu mekong
hiện nay mekong centre thu hút rất nhiều công ty và các
centre là khu đô thị đáng sống nhất tại TP.Sóc Trăng.
nhà đầu tư ngoài tỉnh đến dự án; đồng thời góp phần giải
Ban lãnh đạo PVcL hy vọng những tiện ích hiện hữu tại
quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân tham gia
mekong centre sẽ mang đến những giá trị đích thực cho
hoạt động tại đây từ các công ty xây dựng và các nhà thầu nhỏ
khách hàng, các nhà đầu tư đúng như thông điệp đã đề ra: "cơ
lẻ. Trong năm bản lề này, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bờ
hội đầu tư - an cư lạc nghiệp".
kè kênh Nhân Lực đến giáp đường Lý Thường kiệt; xây dựng
cầu đi bộ Nhật Nguyệt trên tuyến kênh Nhân Lực; cải tạo lại
trong 2 năm (2020 - 2021), đại dịch Covid - 19 đã tác
khu chợ 5a; kết hợp với đối tác xây dựng mô hình trường học
động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhất
anh Ngữ đạt chuẩn quốc tế; tích cực tìm kiếm đối tác xây
là doanh nghiệp ngành bất động sản. Với PVCL thì sao,
dựng khu thương mại siêu thị, khu vui chơi thể thao….
thưa ông?
Với hình ảnh một khu đô thị hiện đại, được đầu tư
hai năm qua, dịch bệnh covid -19 hoành hành đã phủ
đồng bộ, đầy đủ các công trình tiện ích như hiện nay, hy
bóng đen lên nền kinh tế, đặc biệt là ngành bất động sản vì
vọng khu đô thị mekong centre sẽ góp phần xứng đáng
ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý đầu tư của khách hàng. Về
vào việc đưa TP.Sóc Trăng vươn lên đô thị loại 2 trong
phía PVcL cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, thị trường bất
năm 2022, qua đó lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30
động sản ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gian xảy ra dịch bệnh
năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.
cũng trầm lắng lại, do tâm lý của khách hàng không dám
trân trọng cảm ơn ông!
mạnh dạn đầu tư. Suốt gần 3 tháng giãn cách xã hội (tháng 7 -
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vieTcombanK Sóc Trăng

Ngân hàng xanh
vì cộng đồng

chặng đường hơn 15 năm xây dựng và
phát triển (2006 - 2022), Ngân hàng TmcP
Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sóc
Trăng (Vietcombank Sóc Trăng) đã có
những bước trưởng thành vững mạnh. Với
vị thế ngân hàng hàng đầu, Vietcombank
Sóc Trăng đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong
khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương
thông qua việc cung ứng nguồn vốn với lãi
suất ưu đãi cho doanh nghiệp (DN) và cá
nhân, đóng góp thiết thực vào công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Công Luận

Quyết liệt vào cuộc, sẻ chia khó khăn
hiện nay Vietcombank Sóc Trăng có tổng số gần 100 cán
bộ nhân viên (cBNV), 3 Phòng giao dịch và 24 máy aTm
trải khắp địa bàn TP.Sóc Trăng, TX.Vĩnh châu, huyện
Thạnh Trị, huyện Trần Đề cùng hệ thống máy PoS tại 168
đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ. Với tinh thần trách nhiệm
cao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và quyết tâm vượt
khó của toàn thể cBNV, tính đến 31/12/2021, Vietcombank
Sóc Trăng đạt gần 6.000 tỷ đồng dư nợ tín dụng, huy động
vốn đạt gần 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 200 tỷ đồng,
phục vụ hơn 107.000 khách hàng, trong đó có hơn 1.600 DN
ở đa dạng các lĩnh vực: thương mại, sản xuất, xây dựng hạ
tầng khu công nghiệp (kcN)…
Theo chia sẻ của giám đốc Vietcombank Sóc Trăng ông Trần chí Luận, thời gian qua dịch bệnh covid-19 đã
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ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thể người dân và DN trên
địa bàn tỉnh, trong đó có Vietcombank Sóc Trăng. Tuy
nhiên thực hiện chỉ đạo của Vietcombank Trung ương và
chính quyền địa phương, Vietcombank Sóc Trăng đã có
những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo an
toàn sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt động kinh
doanh liên tục để cung cấp dịch vụ cho người dân và DN
trên địa bàn.
riêng đối với khách hàng, Vietcombank Sóc Trăng đã
hỗ trợ kịp thời cho khách hàng thông qua nhiều hình thức
như: giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên
nhóm nợ, tăng hạn mức cấp vốn… cụ thể từ năm 2020 đến
nay, Vietcombank Sóc Trăng đã triển khai 9 đợt giảm lãi
suất cho vay khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân và
DN: vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, có nguồn trả
nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với các khách hàng bị
tác động xấu của đại dịch covid-19 có văn bản đề nghị cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, chi nhánh tiến hành đánh giá tính
hiệu quả của phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để
tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ
cho khách hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà
nước (NhNN) trong từng thời kỳ.
Trong những tháng gần đây, khi tình hình dịch bệnh cơ
bản được kiểm soát, Vietcombank Sóc Trăng cũng đã thực
hiện đánh giá lại tổng thể các khách hàng, về tài sản bảo
đảm, về khả năng quản trị, điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh và đã có những điều chỉnh kịp thời như: tăng
hạn mức cấp vốn, áp dụng các gói sản phẩm cho vay phù
hợp với từng khách hàng, từng loại hình kinh doanh khác
nhau với lãi suất ưu đãi.
Song song với hỗ trợ lãi suất, chính sách miễn giảm phí
dịch vụ bao gồm dịch vụ chuyển tiền, thanh toán lương, bảo
lãnh, thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử, phí mở thẻ tín
dụng, … cho khách hàng được Vietcombank Sóc Trăng triển
khai xuyên suốt từ năm 2020 đến nay. Việc áp dụng đồng
thời chính sách miễn giảm lãi và phí của Vietcombank Sóc
Trăng đã góp phần đáng kể cho khách hàng tiết kiệm chi phí,
giúp khách hàng an tâm vượt qua khó khăn do dịch bệnh.
Ngoài ra trong thời gian dịch bệnh hoành hành, với tinh
thần luôn sát cánh cùng cả nước trong công tác phòng
chống dịch bệnh, Vietcombank đã hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng ủng
hộ Quỹ phòng chống covid-19 của tỉnh Sóc Trăng và hỗ
trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo trên địa
bàn tỉnh. Ngoài ra tập thể cBNV Vietcombank Sóc Trăng
cũng đã đóng góp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để
ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh. "Với những
biện pháp kịp thời, đồng bộ và quyết liệt phù hợp với diễn
biến mới của dịch bệnh covid - 19, Vietcombank Sóc Trăng

mong muốn được đồng hành sẻ chia khó khăn với khách
hàng, chung tay cùng cộng đồng và chính quyền tỉnh vượt
qua đại dịch, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế, đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn" - ông Luận nhấn mạnh.

Phát huy vai trò chủ đạo trong hỗ trợ nguồn
vốn
Với vị thế của ngân hàng số 1 Việt Nam, là chi nhánh
đóng tại địa phương, Vietcombank Sóc Trăng đã tích cực
đồng hành cùng tỉnh nhà, đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong
khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương (các lĩnh vực
công nghiệp, sản xuất, thương mại, kcN…) thông qua việc
cung ứng nguồn vốn với lãi suất ưu đãi cho DN và cá nhân,
tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn
và các dịch vụ ngân hàng.
Bằng kinh nghiệm đầu tư với đội ngũ tư vấn giàu kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại và thanh toán
quốc tế, Vietcombank nói chung - Vietcombank Sóc Trăng
nói riêng đã và đang đồng hành với tỉnh Sóc Trăng trong
tiến trình xúc tiến, quảng bá kêu gọi đầu tư; hỗ trợ tỉnh nhà
trong định hướng xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lập thành tích
chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.
hiện tại danh mục khách hàng của Vietcombank Sóc
Trăng rất đa dạng như các cá nhân và DN kinh doanh thu
mua lúa gạo, nguyên liệu thủy hải sản; các công ty chế biến
thủy hải sản xuất khẩu, các công ty xây dựng công trình,
công ty sản xuất bao bì, may mặc, kinh doanh hàng tiêu
dùng…có được thành công này là do Vietcombank nói
chung - Vietcombank Sóc Trăng nói riêng đã có những
chính sách và sản phẩm kịp thời, đa dạng, đáp ứng nhu cầu
của khách hàng như: cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu
vốn lưu động; cho vay khách hàng cá nhân tiêu dùng: mua
nhà, mua xe…; cho vay khách hàng tổ chức đầu tư tài sản
cố định, nhà xưởng, phương tiện vận tải phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh…

Đối với các DN có quy mô lớn về nhân sự,
Vietcombank Sóc Trăng có giải pháp hỗ trợ khách hàng
quản lý dòng tiền, thanh toán online đối với khách hàng
bán buôn (sản phẩm cash up), ứng dụng VcB DigiBiz
dành cho khách hàng SmE; gói sản phẩm dịch vụ, áp
dụng cho toàn thể cán bộ - công chức - viên chức, lãnh
đạo của DN. các gói sản phẩm này được thiết kế riêng
biệt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau
và khi sử dụng, khách hàng sẽ được ưu đãi về lãi suất vay
vốn DN, phí chi lương nhân viên, ưu đãi lãi suất cho vay
tín chấp người lao động của DN, hạn mức thấu chi, miễn
phí chuyển tiền, sử dụng ứng dụng Digibank và các sản
phẩm dịch vụ khác từ Vietcombank.
Thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo
trong hỗ trợ nguồn vốn cho DN phát triển, đóng góp vào
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh,
Vietcombank Sóc Trăng tập trung tìm kiếm, tài trợ vốn
cho các dự án theo chính sách ưu tiên chuyển dịch cơ cấu,
tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. chú
trọng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, có chính sách lãi
suất cho vay, chính sách tỷ giá và các sản phẩm phù hợp
với từng loại hình DN tại địa phương.
Song song đó chi nhánh sẽ bám sát theo định hướng
chung của hệ thống, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin
vào quá trình phát triển, triển khai nhiều đề án công nghệ
trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, qua đó vừa
rút ngắn quá trình thẩm định và cho vay vừa gia tăng khả
năng quản trị, quản lý rủi ro cho ngân hàng. "Với định
hướng phát triển trở thành ngân hàng xanh vì cộng đồng,
Vietcombank Sóc Trăng cam kết đồng hành cùng cộng
đồng DN và tỉnh Sóc Trăng, có đóng góp xứng đáng vào
công cuộc phát kinh tế - xã hội của tỉnh để sớm đưa Sóc
Trăng trở thành một trong những tỉnh phát triển của vùng
đồng bằng sông cửu Long và cả nước" - người đứng đầu
Vietcombank Sóc Trăng khẳng định đầy quyết tâm.n
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VIeTTeL SóC TRăNG

Đồng hành với địa phương
thúc đẩy chuyển đổi số

Ký kết hợp tác giữa Viettel và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Những năm qua, Viettel
tỉnh Sóc Trăng đã tích
cực phối hợp với chính
quyền tỉnh triển khai các
giải pháp xây dựng
chính quyền số, góp
phần từng bước phát
triển nền kinh tế số, xã
hội số… Qua đó, tiếp tục
khẳng định vị thế là nhà
mạng viễn thông hàng
đầu, đóng góp quan
trọng vào sự phát triển
của địa phương.
THànH Đô

20 năm không ngừng phát triển
Viettel có mặt tại Sóc Trăng từ tháng
11/2003, đầu tiên là kinh doanh dịch vụ
điện thoại đường dài với mã số tiết kiệm
“178”, đã phá thế độc quyền về viễn thông
tại địa phương. Năm 2005, Viettel Sóc
Trăng khai trương mạng di động với đầu
số di động “098” và bước vào cuộc cạnh
tranh toàn diện về viễn thông. Đến nay,
sau gần 20 năm xây dựng và phát triển,
đơn vị luôn giữ vững vị trí số 1 về hạ tầng
kỹ thuật và cung cấp các sản phẩm dịch vụ
viễn thông – công nghệ thông tin (cNTT).
Là doanh nghiệp luôn tiên phong,
đổi mới, ứng dụng các công nghệ mới
như aI, Big Data, Blockchain, Icloud,..
Viettel Sóc Trăng đã không ngừng mở
rộng các loại hình dịch vụ, sản phẩm để
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cụ thể:
Internet di động (mạng 4g), internet
cáp quang (mạng gPoN), trung tâm lưu
trữ dữ liệu (cloud computing), cung cấp
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nền tảng bảo mật thông tin (Soc), cung
cấp nền tảng trung tâm điều hành thông
minh (Ioc), và các nền tảng về chuyển
đổi số cho hầu hết các lĩnh vực của đời
sống xã hội…
hiện tại, mạng internet di động của
Viettel Sóc Trăng đã phủ sóng 4g đến
100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh với tốc
độ trên 10mbps; mạng truyền dẫn cáp
quang với tốc độ truyền ghép bước sóng
DWDm lên đến hơn 10gbps; Trung tâm
lưu trữ dữ liệu (Datacenter Viettel IDc)
xây dựng với quy mô hơn 17.000 máy
chủ có năng lực lưu trữ trên 30.000
Terabyte dữ liệu với diện tích phòng
máy là 25.000m2 đáp ứng mọi hạ tầng về
công nghệ…
Những năm qua, mặc dù chịu tác
động từ đại dịch covid-19 nhưng
Viettel Sóc Trăng vẫn hoàn thành tốt
các mục tiêu đề ra, trong đó, thị phần
viễn thông (di động và cáp quang

internet) tiếp tục dẫn đầu địa bàn tỉnh.
Với triết lý kinh doanh gắn liền trách
nhiệm xã hội, Viettel Sóc Trăng được sự
hỗ trợ của Tập đoàn đã thực hiện nhiều
hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh. Điển
hình như: chương trình “Sóng và máy
tính cho em”, Viettel Sóc Trăng đã trao
tặng 12.785 máy tính bảng kèm sim 4g hỗ
trợ học sinh học trực tuyến; chương trình
“Vì em hiếu học”, hàng năm đơn vị đã trao
học bổng trị giá 500 triệu đồng cho học
sinh nghèo hiếu học; triển khai gói miễn
phí gói ưu đãi (Data + thoại) cho hơn 3000
người thuộc lực lượng tuyến đầu chống
dịch giá trị hơn 2 tỷ đồng; cập nhật thông
tin tiêm chủng để cấp thẻ xanh cho người
dân với gần 800 ngàn người… Những hoạt
động ý nghĩa trên của Viettel đã góp phần
tích cực vào sự đổi thay của tỉnh.

Viettel tỉnh Sóc Trăng là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc
tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương

Bám sát mục tiêu chuyển đổi số
hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc
Trăng đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/Tu về “chuyển
đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm
2030” nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số (cĐS) đồng
bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Tỉnh Sóc Trăng xác định đây là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là động lực quan trọng
để xây dựng chính quyền số, xã hội số và phát triển kinh tế
số, nâng cao đời sống người dân.
Đồng hành với mục tiêu này của tỉnh, Viettel Sóc Trăng
đã tích cực tham mưu cho uBND tỉnh kế hoạch triển khai
với các nội dung quan trọng. Năm 2018, đơn vị đã ký kết với
uBND tỉnh về việc hỗ trợ và thúc đẩy một số lĩnh vực quản
lý nhà nước, doanh nghiệp thông minh, y tế, giáo dục và
nông nghiệp. Sau 2 năm, dự án bước đầu đã đạt một số
thành công đáng ghi nhận, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị
trên địa bàn tỉnh hoạt động, cải cách hành chính…
không chỉ vậy, Viettel Sóc Trăng còn được uBND
thành phố Sóc Trăng lựa chọn triển khai dự án Trung tâm
điều hành, giám sát thông minh (Ioc) thành phố Sóc
Trăng. Đúng như tên gọi, Ioc thành phố sẽ hỗ trợ công tác
điều hành, giám sát thông minh các vấn đề về môi trường,

Thượng tá Phạm Trí Dũng, Giám đốc Viettel Sóc Trăng trao tặng
học bổng cho học sinh hiếu học trên địa bàn tỉnh

chiếu sáng, an ninh - trật tự, giao thông… trên địa bàn
thành phố, góp phần xây dựng thành phố Sóc Trăng trở
thành đô thị loại 2 theo hướng đô thị thông minh.
Với năng lực đầu tư hiện tại, hệ thống Ioc thành phố sẽ
đáp ứng các nhu cầu như: Phòng họp thông minh không
giấy tờ (ecabinet), Phòng điều hành trung tâm để giám sát
các hoạt động như: các điểm nóng về môi trường (rác thải
người dân), thông tin hiện trường để tương tác giữa người
dân và Ioc thông qua app trên Smartphone. cùng với đó
là khả năng nhận diện khuôn mặt nhằm góp phần vào công
tác quản lý trật tự xã hội tốt hơn.
Viettel Sóc Trăng đã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến
độ và sẽ đưa vào vận hành trong dịp chào mừng kỷ niệm 30
năm tái lập tỉnh (1992-2022). Đơn vị cũng đang được giao
nghiên cứu xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm Ioc
tại huyện Trần Đề. Ngoài ra, Viettel Sóc Trăng hiện đang phối
hợp với chính quyền thành phố Sóc Trăng triển khai các giao
dịch không dùng tiền mặt trên địa bàn.
Thượng tá Phạm Trí Dũng, giám đốc Viettel Sóc Trăng
cho biết, theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ-Tu, thời gian
tới đơn vị sẽ tham gia cùng với Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh xây dựng Đề án cĐS tỉnh Sóc Trăng đến năm
2025 định hướng đến năm 2030; tham gia thực hiện
các dự án cĐS thí điểm của các sở, ngành, địa
phương trong tỉnh. Đặc biệt, hiện Tỉnh ủy Sóc Trăng
đang đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép
cho Viettel xây dựng và tổ chức phát sóng 5g tại
thành phố Sóc Trăng góp phần vào công cuộc cĐS
của tỉnh.
“Viettel luôn đồng hành với chính quyền tỉnh Sóc
Trăng và sẵn sàng thực hiện một cách triệt để, hiệu
quả nhất các dự án trong lĩnh vực cĐS, tạo sức bật để
tỉnh hoàn thành sớm, toàn diện cả 3 trụ cột về cĐS,
gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông
qua đó, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi
nhọn của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân, giảm tác động môi trường, tăng tính hiệu
quả và minh bạch của chính quyền; mặt khác, tiếp tục
khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của Viettel một doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông tại địa
phương”, ông Phạm Trí Dũng chia sẻ.n
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BIDV SóC TRăNG

Đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển của nền kinh tế
Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn khi
dịch bệnh covid -19 tác động tiêu cực
đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh
tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng. Tuy nhiên được sự hỗ
trợ của Ngân hàng Nhà nước (NhNN)
tỉnh Sóc Trăng; sự chỉ đạo sát sao của
ban lãnh đạo BIDV cùng sự đoàn kết, nỗ
lực cao của tập thể cán bộ nhân viên
(cBNV) đã giúp BIDV Sóc Trăng hoàn
thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh
doanh đề ra, góp phần cùng hệ thống
các ngân hàng trên địa bàn đóng góp
vào tăng trưởng grDP của tỉnh.
duy anH

Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
Nhìn chung trong năm qua các chỉ số tăng trưởng của
BIDV Sóc Trăng vẫn duy trì ở mức khá với dư nợ hơn 5.100 tỷ
đồng, hoàn thành kế hoạch được giao năm 2021, tăng trưởng
19% so với năm 2020, luôn giữ vững thị phần tín dụng trên
10%. chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo theo đúng quy
định của NhNN, BIDV. cụ thể cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu
của chi nhánh dưới 1%, thu nợ hạch toán ngoại bảng vượt
200% chỉ tiêu đề ra, lợi nhuận năm 2021 đạt 110% kế hoạch,
góp phần cùng hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đóng góp
vào tăng trưởng grDP của tỉnh, đạt mục tiêu kép vừa ngăn
chặn đẩy lùi dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh doanh.
Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, thực hiện chỉ đạo
của BIDV và chính quyền địa phương, thời gian qua BIDV
Sóc Trăng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách
hàng gặp khó khăn trong kinh doanh như: giảm lãi suất (từ
0.5 - 2%) cho khách hàng với dư nợ hơn 600 tỷ đồng, cơ cấu
đối với các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid19…. Ngoài ra BIDV còn triển khai các gói tín dụng với lãi
suất ưu đãi để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch
bệnh vượt qua khó khăn như: gói 20.000 tỷ đồng đối với
khách hàng cá nhân, gói 30.000 tỷ đồng đối với khách hàng
doanh nghiệp…; triển khai cho vay đối với cán bộ y tế tuyến
đầu chống dịch, miễn giảm phí đối với các dịch vụ chuyển
tiền tại quầy và trên app BIDV Smartbanking.
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Song song đó, chi nhánh đẩy mạnh công tác truyền
thông, tăng cường tổ chức hội thảo về các chương trình hỗ
trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 kết
hợp giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ hiện đại, chuyên
nghiệp của BIDV phù hợp với tình hình của khách hàng, đặc
biệt là các hình thức bán hàng từ xa, bán hàng không tiếp
xúc, các sản phẩm thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại
giúp khách hàng duy trì các hoạt động kinh doanh, giao dịch
bình thường trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần đồng hành
cùng tỉnh Sóc Trăng và cả nước trong việc thực hiện thành
công mục tiêu kép của chính phủ.
Về định hướng phát triển trong năm 2022, giám đốc
BIDV Sóc Trăng - ông Nguyễn hữu Thành cho biết nền kinh
tế Sóc Trăng đang phát triển đa dạng, trong đó nông nghiệp,
công nghiệp, thương mại, xây dựng, xuất khẩu… là những
lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Với mục tiêu đa dạng hóa
các sản phẩm - dịch vụ phục vụ yêu cầu phát triển của nền
kinh tế, trong năm 2022 này BIDV Sóc Trăng triển khai hàng
loạt các gói sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho từng đối
tượng khách hàng và từng lĩnh vực kinh doanh như: các gói
tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn lãi suất ưu đãi, với quy mô
lên đến 100.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân; các gói tín
dụng quy mô VNĐ lên đến 200.000 tỷ đồng, uSD lên đến
800 triệu uSD dành cho khách hàng doanh nghiệp (doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất
nhập khẩu, doanh nghiệp khởi nghiệp)

Đi tiên phong trong
hiện đại hóa ngân hàng
Với vị thế của một ngân
hàng sở hữu nền tảng công
nghệ hiện đại và đang số hóa
mạnh mẽ, BIDV có nhiều lợi
thế trong ứng dụng công nghệ
tiên tiến vào xử lý tự động các
dịch vụ ngân hàng, phát triển
các sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng điện tử dựa trên nền tảng
công nghệ cao. hiện BIDV
đang phát triển mạnh ứng dụng
BIDV Smartbanking trên các
dòng điện thoại thông minh,
trên ứng dụng khách hàng có
thể thanh toán hóa đơn tiền
điện, nước, nạp tiền điện thoại, viễn thông, truyền hình, nộp
thuế, bảo hiểm xã hội… và rất nhiều dịch vụ khác. không gian
giao dịch công nghệ số cùng các dịch vụ ngân hàng số đa tiện
ích đã, đang và sẽ giúp BIDV tiếp tục thu hút đông đảo khách
hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói
quen thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng.
kế thừa các tiện ích đó của hệ thống BIDV, BIDV Sóc
Trăng cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề hiện đại hóa, tăng
cường ứng dụng trong hoạt động của mình, coi đây là khâu
đột phá để mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất
lượng dịch vụ và phong cách phục vụ nhanh chóng, tiện ích.
BIDV Sóc Trăng cũng là ngân hàng tiên phong cung cấp giải
pháp thanh toán trực tuyến và dịch vụ thu hộ, thanh toán
hóa đơn điện nước, thu ngân sách nhà nước…; qua đó mang
lại sự tiện lợi cho người dân, tiết kiệm chi phí xã hội, góp
phần vào công cuộc cải cách hành chính, nâng cao năng lực
cạnh tranh của tỉnh nhà.
Đối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt,
kể từ cuối năm 2019 cổng thông tin dịch vụ công quốc
gia đã được Thủ tướng chính phủ cắt băng khánh thành
và BIDV cũng đã chính thức triển khai thanh toán trực
tuyến các dịch vụ công trên cổng thông tin dịch vụ công
quốc gia kể từ ngày 1/7/2020, bao gồm 725 loại phí và lệ

phí của các bộ, ngành địa
phương (phí phạt giao thông,
nộp bảo hiểm xã hội…).
Người đứng đầu BIDV
Sóc Trăng cho biết thời điểm
dịch bệnh covid-19 bùng
phát, nhiều người đã lựa
chọn kênh mua sắm online.
Người dân đã dần tiếp cận
các phương thức thanh toán
không dùng tiền mặt qua
ngân hàng, nhận thức của
người dân và doanh nghiệp
về việc thanh toán qua ngân
hàng đối với dịch vụ công
ngày càng được nâng cao. Tại
tỉnh Sóc Trăng, BIDV Sóc
Trăng cũng là ngân hàng
được uBND tỉnh đồng ý chấp thuận cung cấp các dịch vụ
thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt với hình thức
thanh toán qua PoS và Internet banking. hiện BIDV Sóc
Trăng đã lắp đặt hơn 90 máy PoS cho hơn 20 đơn vị, với
tổng doanh số giao dịch năm 2021 tăng trưởng 17% so với
năm 2020. Đặc biệt BIDV đang triển khai chương trình
ưu đãi miễn toàn bộ phí giao dịch trên BIDV
Smartbanking bao gồm phí chuyển tiền trong và ngoài hệ
thống, phí duy trì dịch vụ, phí quản lý 1 tài khoản, phí tin
nhắn oTT. khách hàng có thể đăng ký sử dụng BIDV
Smartbanking mọi lúc mọi nơi với tính năng đăng ký qua
app theo hình thức ekYc hoặc mã PIN thẻ aTm BIDV,
hoặc đăng ký trực tuyến trên website BIDV. “Từ nền tảng
những kết quả ban đầu đạt được, thời gian tới BIDV Sóc
Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh
toán không dùng tiền mặt, nhất là tại các bệnh viện,
trường học…trên địa bàn tỉnh. Với sự đồng thuận và ủng
hộ của các cơ quan ban ngành, chúng tôi tin tưởng sẽ còn
mang tới nhiều dịch vụ tiện ích vượt trội hơn nữa cho
người dân Sóc Trăng, góp phần gia tăng tiện ích, nâng
cao trải nghiệm khách hàng, giúp nâng cao chất lượng đời
sống người dân” - ông Thành nhấn mạnh.n
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bưu điện Tỉnh Sóc Trăng

năng động, đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động
Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng
dịch vụ; tập trung nguồn lực triển khai
kinh doanh có trọng tâm; nâng cao hoạt
động, hiệu quả kinh doanh tại các điểm
Bưu điện văn hóa xã (BĐ-VhX)... là
những giải pháp đang được Bưu điện tỉnh
Sóc Trăng đẩy mạnh thời gian qua. Nỗ lực
đó không chỉ đem lại hiệu quả kinh doanh
cho đơn vị mà còn đóng góp tích cực cho
mục tiêu cải cách hành chính, phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh.
ngọC Tùng

“Cánh tay nối dài” của
cơ quan nhà nước
Sau 30 năm tái lập tỉnh,
Bưu điện Sóc Trăng đã từng
bước đổi mới toàn diện,
hướng tới nền bưu chính hiện
đại và chuyên nghiệp. Với thế
mạnh về mạng lưới, Bưu điện
tỉnh cung cấp các sản phẩm,
dịch vụ với ba trụ cột chính là
Bưu chính chuyển phát, Tài
chính Bưu chính và Phân
phối truyền thông. Năm 2021,
vượt qua những khó khăn,
thách thức của đại dịch
covid-19, Bưu điện tỉnh Sóc
Trăng đã cơ bản hoàn thành

các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Tổng doanh thu đạt hơn
161,8 tỷ đồng; doanh thu tính
lương đạt hơn 65,6 tỷ đồng.
Thực hiện Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg của Thủ
tướng chính phủ, Bưu điện
tỉnh đã chủ động phối hợp với
các sở, ngành và uBND các
huyện, thị xã, thành phố triển
khai tiếp nhận và chuyển phát
kết quả giải quyết thủ tục hành
chính (TThc) qua dịch vụ
bưu chính công ích (BccI),
thu hút đông đảo người dân và
doanh nghiệp tham gia.
hiện tại, tất cả các điểm

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã góp phần quan trọng trong công tác cải các h TTHC và xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương
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Nhân viên Bưu điện tỉnh trực tiếp thay thế công chức của 8 sở,
ngành tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC
tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Luôn tạo dựng và gửi trọn niềm tin của khách hàng

phục vụ thuộc Bưu điện tỉnh đều thực hiện cung cấp dịch vụ
chức hơn 100 điểm bán hàng bình ổn giá nhằm chia sẻ gánh nặng
tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TThc, niêm
khan khiếm hàng hóa với địa phương trong mùa dịch.
yết, công khai quy trình tiếp nhận, mức giá; tuyên truyền để
người dân sử dụng. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Góp phần chuyển đổi số ngành nông nghiệp
tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp triển khai giải pháp tiếp nhận
Bên cạnh những hoạt động thường xuyên, Bưu điện Sóc
nhu cầu chuyển phát - thu phí tại nhà thông qua mã Qr
Trăng đã thực hiện mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, hỗ trợ đưa
code, giúp hạn chế thời gian chờ đợi của người dân. Đơn vị
các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ
cũng đã bố trí 3 nhân viên trực tiếp thay thế công chức của 8
hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử (TmĐT). kết quả đã
sở, ngành (Sở khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và
cập nhật, rà soát 26.729 hộ sản xuất nông nghiệp (thuộc lĩnh vực
Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và
trồng trọt); kết nối 78 sản phẩm của 44 nhà
Du lịch, Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Tài
cung cấp, với 65 sản phẩm đạt chuẩn
chính, Sở giao thông Vận tải, Sở công
Toàn tỉnh Sóc
ocoP là các đặc sản đặc trưng của Sóc
Thương, Sở Lao động - Thương binh và
Trăng như gạo ST25, ST24, lạp xưởng, bánh
Trăng hiện có hơn
Xã hội) để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ
pía, hành tím, nhãn xuồng, bưởi Năm roi…
giải quyết TThc, giúp giảm áp lực biên
100 điểm giao dịch của
Thực hiện Đề án 1034 của Bộ Thông
chế và nâng cao hiệu quả công việc.
tin và Truyền thông, hiện 100% BĐ-VhX
Bưu
điện
tỉnh
áp
dụng
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh
152/QĐ-BĐVN-hĐTV về “Phát triển Bưu
dịch vụ BCCI thực hiện
kinh doanh online qua gian hàng số trên
điện - văn hóa xã gắn với hoạt động phục vụ
sàn TmĐT Postmart.vn. Năm 2021, thông
tiếp
nhận
hồ
sơ
của
các
cộng đồng”, Bưu điện Sóc Trăng đã hoàn
qua sàn TmĐT Postmart, đã có hơn 33.8
thành 72/72 điểm BĐ-VhX (51 điểm mh4;
cơ quan như: Bảo hiểm
tấn vải thiều Bắc giang, 12 tấn hành tím,
10 điểm thường, 11 điểm khó khăn) có
11 tấn nhãn xuồng, thanh nhãn, 3,7 tấn
Xã
hội
tỉnh,
Sở
Tư
pháp,
người phục vụ, đạt 100%. Qua đó, phục vụ
bưởi da xanh và gần đây nhất là khoảng 1
Sở Giao thông Vận tải
tốt người dân địa phương về các dịch vụ
tấn táo hồng được Bưu điện tiêu thụ trong
BccI và Tài chính hàng hóa bán lẻ. Đơn vị
nội tỉnh. Tại các điểm giao dịch của Bưu
và
mới
đây
là
Sở
Nông
cũng đẩy mạnh xây dựng điểm BĐ-VhX là
điện còn triển khai gian hàng nông sản
nghiệp và Phát triển
cấp bưu điện thứ 3 tại địa phương, có khả
trong và ngoài tỉnh như: bưởi da xanh kế
năng trực tiếp tham gia tiếp nhận, xử lý hồ
nông thôn…
Sách, nhãn xuồng, thanh nhãn Vĩnh
sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã,
châu, táo hồng châu Thành...
thông qua đó phát huy vai trò của các điểm
Theo bà Nguyễn Ngọc Thơ, giám
BĐ-VhX, đặc biệt là thực hiện dịch vụ
đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng, với phương châm quyết liệt
BccI. mô hình này không chỉ giúp các cơ quan hành chính nhà
hành động và khát vọng phát triển, năm 2022, đơn vị sẽ
nước giảm tải công việc, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất mà còn
phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra với tổng
đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi
doanh thu bằng 108,5% so với năm 2021; tiền lương bình
cho người dân. Thông qua đây, Bưu điện tỉnh đã góp phần đẩy
quân bằng 109,7% so với năm 2021.
mạnh cchc, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” và là bộ mặt của
“Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới, không ngừng
cơ quan nhà nước trong tiếp nhận, giải quyết TThc. Trong năm
nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng công tác đào tạo, bồi
2021, số lượng hồ sơ có phát sinh qua dịch vụ BccI là 580.433 hồ
dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là xây dựng thái độ, tinh thần
sơ, trong đó tiếp nhận 18.841 hồ sơ và trả kết quả là 561.592 hồ sơ.
phục vụ của nhân viên phục vụ, phát huy hình ảnh thân thiện, tận
Song song với đó, Bưu điện tỉnh đã phối hợp chuyển phát
tâm của ngành Bưu điện. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi
480.000 căn cước công dân đến tay người dân; triển khai cấp phát
số, thương mại điện tử với lợi thế của hệ thống bưu điện phủ
thẻ BhYT hộ gia đình cho các đối tượng ngưng nhận hỗ trợ theo
rộng… Qua đó, giữ vững vai trò chủ đạo và vị thế của đơn vị trong
Quyết định số 861/QĐ-TTg… Đặc biệt, trong giai đoạn phòng
việc cung cấp các dịch vụ công ích, đáp ứng mọi nhu cầu của
chống dịch bệnh, đơn vị đã tổ chức thu gom, đóng túi 15.000 phần khách hàng nói riêng và góp phần vào sự phát triển của tỉnh nói
quà (hàng hóa thiết yếu) trong chương trình “Tấm lòng mùa dịch,
chung”, bà Nguyễn Ngọc Thơ chia sẻ.n
san sẻ yêu thương” do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai; tổ
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agribanK Sóc Trăng

Góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế

N

Ông Phan Văn Bá, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

ổi bật trong năm qua, agribank Sóc Trăng đã
triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ
trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid19, quyết liệt đồng hành cùng chính quyền các
cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.
khép lại năm 2021, agribank Sóc Trăng hoàn thành
4/6 chỉ tiêu do Trụ sở chính giao (hoàn thành tốt nhiệm
vụ kinh doanh); đảm bảo đầy đủ lương, thưởng theo quy
định cho tất cả cBcNV nhằm nâng cao đời sống kinh tế
vật chất lẫn tinh thần, giúp người lao động an tâm công
tác và cống hiến hết mình, góp phần thắng lợi cho sự phát
triển chung của agribank.
Tính đến 31/12/2021, tổng dư nợ của agribank Sóc
Trăng là 11.854 tỷ đồng, trong đó dư nợ VND là 11.569 tỷ
đồng; uSD là 12,500 nghìn uSD, chiếm tỷ trọng 24,9% so
với tổng dư nợ của tất cả các tổ chức tín dụng trong phạm vi
tỉnh Sóc Trăng. Với lợi thế mạng lưới rộng khắp, agribank
Sóc Trăng luôn đồng hành với người dân và doanh nghiệp.
Toàn tỉnh có 19 điểm giao dịch được bố trí ở tất cả các
huyện, riêng địa bàn TP.Sóc Trăng có 4 điểm nhằm tạo điều
kiện thuận lợi và hiệu quả nhất cho khách hàng địa phương
đến giao dịch. Dù còn nhiều khó khăn song agribank Sóc
Trăng luôn thể hiện vai trò tiên phong, là ngân hàng hoạt
động hiệu quả, làm tròn nhiệm vụ chính trị, chủ lực trong
đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là ngân
hàng đi đầu về ưu đãi lãi suất, giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ
khách hàng và nền kinh tế, luôn đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ
kịp thời, đầy đủ cho khách hàng khi cần vốn phục vụ sản
xuất, kinh doanh hay các nhu cầu thiết yếu khác...
có thể thấy dịch bệnh covid-19 hoành hành đã ảnh

Đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4
trong năm 2021 khiến hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chi
nhánh tỉnh Sóc Trăng (agribank
Sóc Trăng) gặp không ít khó khăn.
Song nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban
giám đốc cùng nỗ lực vượt khó của
toàn thể cán bộ công nhân viên
(cBcNV) đã giúp chi nhánh đạt
nhiều kết quả khả quan.
Công Luận
Ông Phan Văn Bá - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng
(bên phải) trao 1,5 tỷ đồng cho bà Khưu Đăng Phượng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
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hưởng không nhỏ đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế,
xã hội, gây ra những tổn thất nặng nề đến nhiều ngành
nghề và làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Trong bối
cảnh đó, ngành Ngân hàng nói chung - agribank Sóc
Trăng nói riêng vừa thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch đảm bảo an toàn cho khách hàng và người lao động,
vừa phải thực hiện nhiệm vụ kinh doanh nhằm đảm bảo
các giao dịch của khách hàng được thông suốt, không bị
gián đoạn.
giám đốc agribank Sóc Trăng - ông Phan Văn Bá cho
biết để đáp ứng 2 mục tiêu trên, chi nhánh dành ưu tiên
cho việc gia tăng tiện ích, cung cấp các sản phẩm ngân hàng
hiện đại giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sử dụng nhanh
chóng, an toàn và hiệu quả, hạn chế sự lây lan của dịch
bệnh. Đồng thời chủ động triển khai đồng bộ, sâu rộng các
giải pháp hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đảm bảo các đối tượng
khách hàng, doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng
nguồn vốn vay ưu đãi từ chi nhánh; hỗ trợ khách hàng
khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo
an sinh xã hội. các giải pháp cụ thể agribank Sóc Trăng đã
thực hiện trong thời gian qua bao gồm: cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới
với lãi suất ưu đãi, hạ lãi suất cho vay… chi tiết điều chỉnh
giảm lãi số tiền 38,2 tỷ đồng (49.822 khách hàng); chính
sách tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi covid-19
với dư nợ 192 tỷ đồng, lãi ưu đãi 1 tỷ đồng.
cũng nằm trong mục tiêu chung hỗ trợ khách hàng vượt
qua khó khăn do dịch bệnh, khuyến khích khách hàng sử
dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, agribank Sóc
Trăng đã triển khai thực hiện các chính sách: miễn phí
chuyển tiền trong nước trong và ngoài hệ thống trên tất cả
các kênh thanh toán của agribank, riêng chuyển tiền ra
ngoài hệ thống agribank khách hàng được miễn phí khi sử
dụng các kênh thanh toán điện tử như: aTm, E-mobile
Banking, Internet Banking, mobile Banking...; miễn phí phát
hành thẻ ghi nợ nội địa (thẻ chíp) đối với khách hàng trả
lương qua agribank khi khách hàng chuyển đổi từ thẻ từ còn
hiệu lực sang thẻ chíp và đối tượng khách hàng còn lại khi
thẻ hết hạn hiệu lực hoặc thẻ bị hỏng. kể từ ngày 15/7/2021,

chi nhánh thực hiện giảm 10% so lãi suất
cho vay đang áp dụng đối với dư nợ ngắn
hạn có lãi suất từ 5% trở lên và dư nợ trung,
dài hạn có lãi suất từ 7% trở lên; đối với
khoản vay phát sinh trong thời gian từ
15/7/2021 đến 31/12/2021 xem xét giảm tối
đa 2% so với mặt bằng lãi suất đối với từng
đối tượng, lĩnh vực mà chi nhánh đang áp
dụng tại thời điểm giải ngân.
hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban mặt
trận Tổ quốc Việt Nam về phát động toàn
dân chung tay phòng, chống dịch, trong
năm qua agribank Sóc Trăng đã ủng hộ số
tiền gần 2 tỷ đồng (đợt 1: 25 triệu đồng; đợt
2: 91 triệu đồng; đợt 3: 434 triệu đồng; đợt 4:
350 triệu đồng; Trụ sở chính chuyển 1,066
tỷ đồng). Tập thể người lao động chi nhánh
với tổng cộng 341 lao động cũng tự nguyện
không nhận quỹ hỗ trợ bảo hiểm thất
nghiệp để ủng hộ công tác phòng, chống
dịch bệnh với tổng số tiền 1,028 tỷ đồng.
Bước sang năm 2022, để tạo đà tăng trưởng kinh doanh,
hỗ trợ nền kinh tế phục hồi ngay từ đầu năm, agribank
Sóc Trăng đã chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh
phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh; chú trọng
nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả hoạt
động; tăng trưởng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho
vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, triển khai thực hiện các
chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của agribank kịp
thời, hiệu quả nhằm mang đồng vốn ưu đãi đến các đối
tượng khách hàng đủ điều kiện, tối đa hóa lợi nhuận cho
khách hàng. Đồng thời tiếp tục quan tâm triển khai các
chính sách, chương trình cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch covid-19 một cách nhanh chóng, kịp thời
theo quy định của agribank và Ngân hàng Nhà nước. "Dù
còn nhiều khó khăn song toàn hệ thống agribank Sóc
Trăng quyết tâm tập trung mọi nguồn lực hoàn thành
thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022, đẩy mạnh hoạt
động kinh doanh, phòng chống dịch bệnh và tích cực thực
hiện nhiệm vụ chính trị của ngân hàng thương mại hàng
đầu, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế tỉnh nhà trong
điều kiện bình thường mới" - ông Bá nhấn mạnh.n
Trong năm 2022, Agribank Sóc Trăng sẽ khai
trương, đưa vào hoạt động các máy gửi, rút tiền tự động
CDM (Cash Deposit Machine) hay còn gọi là ATM đa
chức năng. Những giao dịch ngân hàng thông thường
của khách hàng sẽ được thực hiện ngay trên máy CDM
mà không phải trực tiếp vào bên trong quầy giao dịch
gặp giao dịch viên.
Ngoài các tính năng như máy ATM thông thường,
CDM còn được trang bị thêm những tính năng nổi bật
như: gửi tiền mặt vào tài khoản, mở tài khoản tiền gửi
trực tuyến. Số tiền tối đa khách hàng có thể nộp tiền
mặt vào tài khoản là 100 triệu đồng/lần, tối thiểu
50.000 đồng/lần và không giới hạn về số lần giao dịch và
hạn mức gửi. Số dư của tài khoản nhận tiền được ghi
nhận ngay sau khi giao dịch hoàn thành.
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ENTERPRISE

công Ty Sông hậu

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo chất lượng thi công

Công ty Sông Hậu thi công trải thảm bê tông nóng
tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng

Với phương châm “uy tín - chất lượng Phát triển”; lấy chữ tín với khách hàng và
hiệu quả các công trình làm đầu, công ty
TNhh Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông hậu
(gọi tắt là công ty Sông hậu) luôn được
các chủ đầu tư tin tưởng, đánh giá cao.
THiên THanH

c

ông ty Sông hậu được thành lập ngày
26/10/2005, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư
vấn và thi công xây dựng các công trình: dân
dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng
kỹ thuật, nước thải, môi trường…
Thế mạnh của công ty là thi công các công trình giao
thông, đặc biệt là thảm bê tông nhựa nóng. hiện tại, doanh
nghiệp có 01 trạm trộn bê tông nhựa nóng với công suất 50
tấn/giờ (đặt tại số 17 cao Thắng, phường 8, TP.Sóc Trăng).
Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư đầy đủ trang thiết bị cần thiết
để phục vụ cho hoạt động thảm bê tông nhựa nóng như: máy
rải bê tông nhựa, xe tưới nhựa, xe lu bánh thép, lu bánh hơi,...
Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân được đào tạo
chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm và các giải pháp tối
ưu nhất nên sản phẩm và hoạt động thi công của công ty luôn
đảm bảo chất lượng, tiến độ. Nhờ đó, những năm gần đây,

108 ViEtNam BUsiNEss ForUm aPr 1 - 14, 2022

đơn vị đã tham gia một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.
Tiêu biểu như: Tham dự với tư cách là thành viên liên danh,
đảm nhận 15,5% giá trị trong liên danh (tương đương 28,251
tỷ đồng) tại Dự án Đường trục phát triển hướng đông của
TP.Sóc Trăng (đường vào khu hành chính tỉnh Sóc Trăng), thi
công và hoàn thành trong năm 2018 - 2019; Dự án “Thảm
nhựa đường N2 kcN an Nghiệp, thi công và hoàn thành
trong năm 2019; Dự án “cải tạo, nâng cấp thảm nhựa đường
Tôn Đức Thắng, phường 5, phường 6, TP.Sóc Trăng” (đoạn từ
đường Nguyễn chí Thanh đến uBND phường 5), thi công và
hoàn thành trong năm 2020…
mới đây, công ty Sông hậu cũng triển khai một số dự án
quan trọng, góp phần xây dựng TP.Sóc Trăng trở thành đô thị
loại II và chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. cụ thể,
tham gia với tư cách là thành viên liên danh (đảm nhận giá trị
9,774 tỷ đồng) tại Dự án “Nâng cấp, sửa chữa cầu c247 TP.Sóc
Trăng”, thi công và hoàn thành cuối năm 2021, đầu năm 2022;
Đang thực hiện Dự án “cải tạo, nâng cấp đường 30/4” (đoạn
Lê Duẩn đến thị trấn mỹ Xuyên), TP.Sóc Trăng, khởi công
ngày 12/01/2022, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng trước ngày 30/4/2022.
Năm 2021, doanh thu của công ty Sông hậu đạt gần 80 tỷ
đồng, chủ yếu từ hoạt động tư vấn và thi công xây dựng công
trình. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển
các lĩnh vực thế mạnh; đầu tư thêm trang thiết bị mới và tập
trung đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát
triển trong tình hình mới.
giám đốc công ty Sông hậu - ông Trần Thanh kiệt chia
sẻ: Trong năm 2021, Sóc Trăng là một trong những tỉnh chịu
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19. Đặc biệt, trong khoảng
thời gian áp dụng chỉ thị 16/cT-TTg của Thủ tướng chính
phủ, hoạt động thi công xây dựng phải tạm dừng, ảnh hưởng
lớn đến tiến độ, kế hoạch giải ngân vốn. Trước tình hình trên,
lãnh đạo tỉnh, thành phố hết sức quan tâm tìm mọi giải pháp,
tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp nhà thầu vẫn được
phép hoạt động thi công, trên tinh thần tuân thủ các quy định
của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động nặng
nề đến doanh nghiệp, khiến chi phí hoạt động tăng cao, hiệu
suất và hiệu quả công việc bị giảm sút; việc di chuyển, đi lại
của công nhân gặp khó khăn, cách ly giữa các địa phương dẫn
đến thiếu hụt nhân công lao động; máy móc, thiết bị, phương
tiện vận chuyển bị hạn chế, nguồn cung vật tư khan hiếm,
tăng giá... mặt khác, nhà thầu phải bố trí cho người lao động
ăn, ở trực tiếp tại công trình, phải trang bị dụng cụ, đồ bảo hộ,
kit xét nghiệm,… để đảm bảo công tác phòng chống dịch
covid-19 dẫn đến phát sinh chi phí.
“Đến nay, những khó khăn, vướng mắc về cơ bản đã được
tháo gỡ, giải quyết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn mong
tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo
tỉnh, các sở, ban, ngành nhằm duy trì hoạt động ổn định,
thuận lợi, từng bước vượt qua khó khăn chung sau dịch
covid-19” - ông Trần Thanh kiệt bày tỏ.n

beLoveD farm

Nơi bình yên giữa
cuộc sống xô bồ

Xuất phát từ tiêu chí :“an toàn sức
khỏe, thân thiện với môi trường”
Beloved farm đã đầu tư khép kín từ
trồng trọt - chăn nuôi - nhà hàng, bếp
ăn với nguyên tắc phụ phẩm trồng trọt,
nhà hàng, bếp ăn sẽ được chế biến làm
thức ăn chăn nuôi và phụ phẩm chăn
nuôi sẽ làm phân cho trồng trọt…
ĐứC BìnH

Ở

khâu dịch vụ nhà hàng, Beloved farm sử dụng
các sản phẩm hữu cơ để phục vụ khách hàng
(ly giấy, hộp xốp bằng bã mía, ống hút cỏ
bàng, ống hút cỏ lúa mì, ống hút bột gạo…)
thay thế các vật
dụng bằng nhựa vốn là mối
nguy hại lớn đối với môi
trường, qua đó vừa bảo vệ sức
khỏe người tiêu dùng vừa bảo
vệ môi trường xanh, sạch, đẹp
Từ những sản phẩm nông
nghiệp hữu cơ sạch và lành được
sản xuất khép kín ở trang trại
chế biến thành những món ăn
bổ dưỡng, chất lượng, thơm
ngon, tròn vị… đó là sự kết hợp
hoàn hảo cho phương châm
kinh doanh ẩm thực "Sạch từ
trang trại đến bàn ăn" của công
ty cổ phần Beloved farm mà
Nhà hàng Beloved farm luôn cố
gắng làm hài lòng thực khách.
anh Lê Quang Dũng - giám đốc công ty cổ phần
Beloved farm cho biết thêm, Trang trại Beloved farm chính
thức đi vào hoạt động năm 2015 với tổng diện tích hơn 4ha,

trong đó khoảng ¼ diện tích sử dụng cho các dịch vụ nhà
hàng, giải trí và ½ diện tích dùng cho hoạt động sản xuất. các
khu vực chăn nuôi - trồng trọt cũng được phục vụ cho công
tác vui chơi dã ngoại, trao đổi, học tập kinh nghiệm… Thời
gian qua, Trang trại đã tiếp đón rất nhiều khách tham quan
ăn uống vui chơi trong và ngoài tỉnh, hầu hết du khách rất hài
lòng và thường quay lại mỗi khi có dịp.

Khởi nghiệp từ mối duyên lành
chia sẻ về cơ duyên đưa mình tới quyết định đầu tư Trang
trại - Nhà hàng Beloved farm, anh Dũng cho biết thời điểm mở
Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ (42 hùng Vương, TP.Sóc
Trăng), mong muốn của vợ chồng anh là mỗi ngày đều đem đến
những bữa ăn thật chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát
triển của các con. Thế nhưng nỗi sợ cứ đeo bám mãi bởi thực
phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, dù đã cố lựa chọn nguồn
hàng tốt nhưng làm sao kiểm soát và đảm bảo được chất lượng
thực phẩm vẫn là bài toán khó. "Ngày nào sau buổi ăn cũng nơm
nớp lo sợ, nghe báo đài đưa tin về những ca ngộ độc thực phẩm,
nhất là trong trường học là vợ chồng tôi lại trằn trọc không ngủ
được. chúng tôi - những người sáng lập Beloved farm đã chứng
kiến không biết bao nhiêu cảnh đời bất hạnh từ những bệnh
viện đầy ắp bệnh nhân, những gia đình tán gia bại sản vì những
căn bệnh quái ác, trong đó có cả người thân của mình. khi nhận
tin anh trai bệnh, chúng tôi quyết định dấn thân vào con đường
này, không hẳn vì lợi nhuận mà xuất phát từ tâm huyết, nỗi lo và
cả mong muốn được phát triển nguồn thực phẩm sạch, thân
thiện với môi trường. Nỗ lực này trước hết là để bảo vệ gia đình,
người thân, sau là chia sẻ cho
bạn bè hiểu và tin mình. Beloved
farm ra đời từ đó. Thật lòng mà
nói, từ đầu chúng tôi cũng
không nghĩ Beloved farm có
được hình ảnh như ngày hôm
nay… nhưng bằng sự động viên,
tin tưởng của quý phụ huynh,
khách hàng, sự hỗ trợ thiết thực
từ chính quyền địa phương, đặc
biệt là sự giúp đỡ tận tình của
Phòng kinh tế thành phố Sóc
Trăng, hiệp hội Doanh nghiệp...
chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư,
mở rộng thêm.”
“Vợ chồng tôi tâm nguyện
cho dù tương lai đô thị hóa khu
vực này, những công trình rồi sẽ mọc lên quanh đây… nhưng
các thế hệ gia đình chúng tôi sẽ mãi giữ cho Beloved farm luôn
xanh tươi và tràn đầy tình yêu thương như một chốn mát lành
trong lòng thành phố”- giám đốc Beloved farm cho hay.n
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công Ty cP công Trình đô Thị Sóc Trăng

Song hành với sự văn minh,
hiện đại của địa phương

Ông Lâm Hữu Tùng, Chủ tịch HĐQT nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
trao tặng Công ty CP Công trình đô thị Sóc Trăng,
theo Quyết định số: 2356/QĐ-CTN ngày 26/12/2019 của Chủ tịch nước

Đ

ể có được những thành quả này là cả quá trình
nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền tỉnh và
thành phố trong công tác quy hoạch, phát triển,
chỉnh trang đô thị; giải quyết các vấn đề xã hội,
môi trường... Bên cạnh đó, không thể không
nhắc đến những đóng góp của công ty cP công trình Đô thị
Sóc Trăng với nhiệm vụ quản lý, vận hành các công trình về
môi trường, thu gom xử lý rác thải; thoát nước; công viên cây
xanh; chiếu sáng đô thị, nghĩa trang nhân dân...

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao
chia sẻ về chặng đường hình thành và phát triển, Tổng
giám đốc công ty cP công trình Đô thị Sóc Trăng - ông
Đậu Đức hiển cho biết: Tiền thân của đơn vị là công ty
Quản lý công trình đô thị thị xã Sóc Trăng (đơn vị kinh tế
sự nghiệp), được thành lập vào năm 1989. cùng với việc tái
lập tỉnh Sóc Trăng (năm 1992) và sau nhiều lần chuyển đổi
mô hình hoạt động, đến ngày 08/1/2018, doanh nghiệp đã
hoàn thành thực hiện phương án cổ phần hóa, chính thức
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên giao dịch
là công ty cP công trình Đô thị Sóc Trăng.
hơn 30 năm đồng hành với sự phát triển của địa phương,
công ty luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp
phần cùng chính quyền, nhân dân xây dựng TP.Sóc Trăng
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Về TP.Sóc Trăng những ngày này,
dễ dàng bắt gặp các con đường rợp
bóng cờ hoa, vỉa hè, công viên sạch
sẽ tấp nập người qua lại. Đêm
xuống, những tuyến phố, cây cầu
lại bừng sáng ánh đèn, tô thêm vẻ
đẹp của phố thị… Tất cả như hòa
chung không khí phấn khởi của
thành phố chào mừng kỷ niệm 47
năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/04/1975 30/04/2022); 30 năm tái lập tỉnh
(4/1992-4/2022) và trở thành đô
thị loại II trực thuộc tỉnh.
ngọC Tùng

ngày càng đổi mới, phát triển, văn minh, “ Sáng - Xanh - Sạch
- Đẹp”. Từ chỗ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thiếu thốn, kinh
phí hạn hẹp khi mới thành lập, đến nay, công ty đã không
ngừng phát triển, tạo việc làm ổn định cho gần 400 cán bộ
công nhân viên, doanh thu hàng năm đều tăng.
Đi đôi với các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty
cũng luôn quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường làm
việc, hướng tới chuyên nghiệp hóa, tăng năng suất, hiệu quả
lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng cao,
đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện. Đơn
vị luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và bảo
đảm các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp cho người lao động.
Bên cạnh việc thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ công ích
về môi trường, công ty còn chủ động mở rộng phạm vi hoạt
động sang các lĩnh vực đầu tư khác, góp phần tăng doanh thu
như: Thiết kế, thi công xây dựng; cơ khí; sản xuất gạch lát vỉa
hè Terrazo; chiếu sáng; nghĩa trang an Viên Thiên Đường...
Đặc biệt, với năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh
môi trường, thoát nước, công ty đã được uBND tỉnh tin
tưởng giao làm chủ đầu tư 02 dự án oDa: Dự án Đầu tư xây
dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng
(giai đoạn 1&2) và Dự án “Xây dựng nhà máy xử lý chất thải
rắn TP.Sóc Trăng và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng”.
các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần giải

quyết tình trạng ngập úng cho thành phố trong mùa mưa,
triều cường; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ
sức khỏe của người dân, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II.
có thể nói, quá trình kiến thiết, xây dựng cảnh quan đô thị
và hình thành nếp sống văn minh của người dân có phần đóng
góp không nhỏ của tập thể người lao động công ty cP công
trình đô thị Sóc Trăng.

Hướng tới phát triển bền vững
Tỉnh Sóc Trăng đang trên đà phát triển, tốc độ đô thị hoá
diễn ra mạnh mẽ. Tỉnh chủ trương phát triển đô thị theo
hướng xanh, sạch và văn minh, hiện đại, phát triển bền vững
về kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.
Bám sát định hướng này, đặc biệt là mục tiêu xây dựng
TP.Sóc Trăng phát triển bền vững theo tiêu chí đô thị loại
II và hướng đến đô thị thông minh, công ty cP công trình
Đô thị Sóc Trăng sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng
hoạt động; phát huy vai trò tích cực trong việc giữ gìn diện
mạo và môi trường đô thị. Qua đó, góp phần vào sự phát
triển hiện đại, văn minh trên địa bàn tỉnh.
Song song với đó, đơn vị sẽ tập trung khai thác có hiệu
quả 03 dự án: công viên nghĩa trang an Viên Thiên
Đường; xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn TP.Sóc Trăng
và các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng; đầu tư xây dựng
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng. Đây
là các công trình quan trọng trong lĩnh vực vệ sinh môi
trường nhằm đảm bảo cho TP.Sóc Trăng hoàn thành tiêu
chí đô thị loại II và xa hơn nữa là đô thị loại I.
Trong đó, công viên nghĩa trang an Viên Thiên Đường
đã hoàn thành, đáp ứng việc mai táng trên địa bàn TP.Sóc
Trăng và các vùng lân cận của huyện mỹ Tú, châu Thành.
Với mô hình khép kín và giữ được bản sắc, phong tục tập
quán các dân tộc tại địa phương, nơi đây thực hiện các dịch
vụ cải táng và chăm sóc mộ phần một cách tận tâm, chu
đáo và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng văn
minh đô thị, thân thiện với môi trường.
Về chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị, Tổng giám
đốc Đậu Đức hiển cho biết: Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng
cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn, lĩnh vực hoạt

Công ty CP Công trình Đô thị Sóc Trăng đã có những đóng góp quan
trọng vào sự phát triển văn minh, hiện đại của tỉnh sau 30 năm tái lập

động nhằm tăng doanh thu, giải quyết việc làm, tăng thu
nhập cho người lao động. Trong đó tập trung vào các
nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường (thoát nước và xử lý nước
thải; xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông
thường, và nguy hại …), công viên cây xanh, chiếu sáng,
công trình hạ tầng kỹ thuật… để góp phần chung tay cùng
chính quyền địa phương trong chỉnh trang đô thị, xây dựng
đô thị Sóc Trăng phát triển văn minh, hiện đại.
Bên cạnh đó, hướng đến sự hiện đại, thuận tiện, phù
hợp với xu thế chuyển đổi số, công ty đã tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thanh toán không
dùng tiền mặt và số hóa trong hoạt động, giúp doanh
nghiệp tăng cường tính minh bạch và đa dạng hóa phương
thức giao tiếp với khách hàng. Đây cũng chính là một trong
những yêu cầu phát triển bền vững của đơn vị.
“Thành công của công ty không chỉ được đánh dấu bởi
các dự án, công trình mà tự hào hơn là những nỗ lực của
chúng tôi đều hướng tới mục đích xây dựng, giữ gìn và bảo
vệ môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Ðây cũng là tiền đề để
các đô thị của tỉnh Sóc Trăng sánh ngang với các địa
phương khác trong cả nước và hội nhập với quốc tế”, ông
Đậu Đức hiển cho biết. n

Với những đóng góp trong
suốt hơn 30 năm qua, Công ty
CP Công trình Đô thị Sóc
Trăng đã nhận được nhiều
bằng khen, giải thưởng cao
quý như: Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ năm 2010,
Huân chương Lao động hạng
Nhất năm 2019, bằng khen
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các
hiệp hội… Đặc biệt, doanh
nghiệp được bình chọn là
“Thương hiệu Xây dựng Quốc
gia” năm 2017 của Báo Xây
dựng; Cờ của Hiệp hội Môi
trường giai đoạn 2015-2020…
Công viên nghĩa trang An Viên Thiên Đường
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Du lịch Sóc Trăng và
dấu ấn 30 năm đổi mới, hội nhập
Sau 30 năm tái lập tỉnh, ngành Du lịch Sóc Trăng đã có bước chuyển mình mạnh
mẽ với nhiều thành tựu lớn và được xem là bước phát triển vượt bậc so với ngày
đầu tái lập. giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – ông trần minh Lý cho
biết đây sẽ là tiền đề quan trọng để Sóc Trăng huy động các nguồn lực phát triển
du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030. Công Luận thực hiện.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự chuyển mình của
du lịch sóc trăng trong 30 năm qua?
Nếu như trước đây du lịch Sóc Trăng với thế mạnh là du
lịch tâm linh thì hiện nay đã phát triển mạnh mẽ với nhiều
loại hình phong phú như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng,
du lịch biển, tham quan các công trình điện gió tại TX.Vĩnh
châu. Đặc biệt, Sóc Trăng có tuyến tàu cao tốc từ Trần Đề đi
côn Đảo thu hút lượng lớn du khách.
cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trong 30 năm qua
phát triển đồng bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tỉnh
đã quan tâm bố trí ngân sách nhà nước đầu tư, nâng cấp cơ sở
hạ tầng du lịch, sửa chữa đường vào điểm tham quan du lịch
và hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí 562,68 tỷ
đồng để đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu di tích Đền thờ
Bác hồ, khu Văn hóa Tín ngưỡng Sóc Trăng (Thiền viện Trúc
Lâm), khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, khu Văn hóa tín
ngưỡng giếng Tiên… công tác tôn tạo, nâng cấp các di tích
lịch sử và điểm tham quan luôn được tỉnh quan tâm, đặc biệt
là công trình Tượng đài bác sĩ nông học Lương Định của người con ưu tú của quê hương Sóc Trăng. Tỉnh đã hỗ trợ
nâng cấp các điểm tham quan, với tổng kinh phí 3,88 tỷ đồng;
đồng thời hằng năm, từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể
thao và du lịch, tỉnh đã hỗ trợ nâng cấp các dịch vụ du lịch tại
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các điểm tham quan du lịch; theo đó, đã bố trí 1.925 tỷ đồng
đầu tư và nâng cấp nhiều công trình tỉnh lộ, huyện lộ quan
trọng để phát triển du lịch; hệ thống đường thủy đa dạng với
634 tuyến, dài 3.282km.
công tác xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch đạt được
nhiều kết quả tích cực; đã có trên 10 dự án, hạng mục công
trình xã hội hóa được triển khai với tổng kinh phí trên 863
tỷ đồng; trong đó, có 4 dự án triển khai và đưa vào phục vụ
du khách cùng nhiều dự án, công trình đang triển khai thực
hiện. Tỉnh đã đưa vào danh mục 13 dự án thu hút đầu tư về
phát triển du lịch giai đoạn 2017-2020, chấp thuận chủ
trương đầu tư cho 4 dự án phát triển du lịch, với tổng vốn
đầu tư 164 tỷ đồng. Nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà hàng,
khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, siêu thị tổng
hợp, chợ đầu mối nông sản cấp quốc gia, cửa hàng tiện lợi
tại các huyện, thị xã, thành phố đang kêu gọi đầu tư với
tổng vốn đầu tư 520 tỷ đồng.
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
tiếp tục phát triển về số lượng, chất lượng được nâng lên.
Toàn tỉnh hiện có 1 khách sạn 3 sao, 11 khách sạn 2 sao, 21
khách sạn 1 sao và 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn
phục vụ du khách. công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã đạt
được nhiều kết quả đáng khích lệ... hoạt động liên kết, hợp
tác phát triển du lịch ngày càng hiệu quả, tỉnh đã ký hợp tác
phát triển du lịch với hà Nội, TP.hồ chí minh và các tỉnh
hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh hóa, Nghệ an, Bà rịa - Vũng
Tàu; tham gia cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía
Tây đồng bằng sông cửu Long (ĐBScL); đồng thời ký kết
thỏa thuận hợp tác chương trình liên kết phát triển du lịch
giữa TP.hồ chí minh và 13 tỉnh, thành ĐBScL.
Sự chuyển mình tích cực nhất của du lịch Sóc Trăng trong
30 năm qua chính là tư duy làm du lịch đã thay đổi. Từ chỗ
người dân, doanh nghiệp ít chịu làm du lịch hoặc có tham gia
nhưng với quy mô nhỏ lẻ, manh mún, ít quan tâm đến việc
bảo vệ tài nguyên môi trường,... thì hiện nay, nhận thức và tư
duy của cộng đồng doanh nghiệp, người dân địa phương đã
bắt kịp xu thế quốc tế, hội nhập. các hộ làm du lịch cũng cạnh
tranh lành mạnh, liên kết cùng nhau để xây dựng chuỗi giá trị
phục vụ du khách và chia sẻ lợi ích thu được. 3 cụm du lịch
tiêu biểu do người dân tự làm du lịch của tỉnh gồm: cụm du
lịch tại ấp Phương an 3, xã hưng Phú, huyện mỹ Tú; cụm du
lịch cộng đồng cồn mỹ Phước, xã Nhơn mỹ, huyện kế Sách;
cụm du lịch cộng đồng huyện cù Lao Dung.

Qua 2 năm dịch bệnh Covid-19, ngành
du lịch sóc trăng đã và đang từng bước
khôi phục thị trường du lịch phù hợp với
trạng thái bình thường mới. Xin ông chia sẻ
cụ thể hơn về nỗ lực này?
Trước những khó khăn của doanh nghiệp và
người lao động trong tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp, ngành Du lịch tham mưu uBND
tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ 11
hướng dẫn viên du lịch theo Nghị định số
68/NĐ-cP ngày 01/7/2021 của chính phủ với
tổng số tiền 40.810.000 đồng; phê duyệt kế
hoạch phòng, chống dịch covid-19 cho 20 cơ sở
lưu trú trên địa bàn TP.Sóc Trăng; tổng hợp
danh sách gửi Điện lực Sóc Trăng hỗ trợ giảm
giá điện, giảm tiền điện cho 70 cơ sở lưu trú với
tổng số tiền 1,116 tỷ đồng; cấp 6 thẻ hướng dẫn
viên du lịch giảm 50% phí thẩm định.
Toàn ngành đã và đang nỗ lực từng bước khôi phục thị
trường du lịch phù hợp với trạng thái bình thường mới với
nhiều giải pháp thiết thực như: Đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền; thường xuyên tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư để
tìm giải pháp, cơ chế kích cầu du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp cận, xúc tiến bán sản phẩm, kết nối lại và tiếp tục mở
rộng thị trường du khách, trước mắt là kích cầu thị trường
du lịch trọng điểm TP.hồ chí minh, các tỉnh Đông Nam bộ
và các tỉnh, thành ĐBScL; khẩn trương tiếp tục phối hợp với
các ngành có liên quan, uBND các huyện, thị xã, thành phố
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các điểm đến,
cơ sở dịch vụ du lịch.
Song song đó toàn ngành cũng quan tâm đẩy mạnh
công tác tuyên truyền quảng bá du lịch Sóc Trăng, mở cửa
điểm đến, quy trình du lịch an toàn; đầu tư phát triển sản
phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị
trường; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
nghiệp vụ quản lý, điều hành, nghiệp vụ chuyên môn cho
đội ngũ nguồn nhân lực du lịch.
Bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch cũng
đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới, hướng đi mới. Với
du lịch sóc trăng, cụ thể những cơ hội mới, hướng đi
mới này là gì và toàn ngành chủ động khai thác những
cơ hội này ra sao, thưa ông?
Nguồn du khách nội địa là một trong những nguồn
khách trọng tâm mà du lịch Sóc Trăng tập trung hướng đến
giai đoạn sau đại dịch gắn với xây dựng các tour du lịch
khép kín, cho phép các điểm du lịch cùng một số dịch vụ
được đón khách nhưng phải đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn
trong phòng, chống dịch. Việc thu hút số lượng lớn nguồn
du khách nội địa được minh chứng khi trong dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, lượng khách nội địa
đến tỉnh tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Song song với việc tập trung phát triển thị trường du
khách nội địa, dựa trên cơ sở các chính sách hỗ trợ phát triển
du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền các điểm du lịch cộng động,
du lịch sông nước miệt vườn; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất
để phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi cho du
khách là các nhóm nhỏ, gia đình phù hợp với tình hình dịch
bệnh covid-19 với các dịch vụ bắt cá, chèo xuồng, đi cầu tre,
thưởng thức đặc sản… và các trải nghiệm dịch vụ homestay

Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Vườn trái cây trên Cồn Mỹ Phước

gần gũi với thiên nhiên. có thể kể đến các điểm du lịch tiêu
biểu trong loại hình du lịch này như: homestay chợ nổi Ngã
Năm, farmstay Sân Tiên, cù Lao Dung. Trong đợt cao điểm
Tết Nguyên đán 2022, các điểm du lịch này đón trung bình từ
100 đến 300 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú.
Bên cạnh những giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch theo
hình thức trực tiếp, ngành Du lịch Sóc Trăng cũng đang đẩy
mạnh quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà thông qua trang
thông tin điện tử của Sở VhTTDL
(http://sovhttdl.soctrang.gov.vn), trang thông tin điện tử du lịch
Sóc Trăng (http://www.dulichsoctrang.org), trang quảng bá du
lịch cộng đồng Sóc Trăng (http://dlcdst.soctrang.gov.vn) và các
trang mạng xã hội facebook, zalo; thực hiện số hóa dữ liệu, xây
dựng tủ sách điện tử (https://pubhtml5.com/) trên internet để
lưu các ấn phẩm du lịch Sóc Trăng và truyền tải trực tiếp đến du
khách thông qua các thiết bị di động. Đồng thời, Sở VhTTDL
cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin khi tham gia các
sự kiện về du lịch, các triển lãm thực tế ảo được các tỉnh, thành
tổ chức trên nền tảng trực tuyến. Đặc biệt chúng tôi đang đẩy
mạnh công tác triển khai Phần mềm hệ thống du lịch thông
minh với cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng du
lịch thông minh trên thiết bị di động để tăng sự kết nối, tương
tác giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và du khách.
trân trọng cảm ơn ông!
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TOURISM

SOC TRANG TOURISM MARKS 30 YEARS
OF INNOVATION AND INTEGRATION
In 30 years since provincial
reestablishment, Soc Trang tourism has
made robust progress with a lot of
impressive achievements to make a
significant leap from the first days. Director
of the Department of culture, Sports and
Tourism, mr. tran minh Ly, said that this
will be an important foundation for Soc
Trang to mobilize resources for developing
tourism into a spearhead economic sector
by 2030. Cong Luan reports.
Could you please tell us more details about
transformational changes of soc trang tourism in the
past 30 years?
In the past, Soc Trang was strong in spiritual tourism. at
present, the province has developed a variety of tourism forms
such as eco-tourism, community tourism, maritime tourism
and sightseeing at wind farms in Vinh chau Town. In
particular, it has a high-speed train route from Tran De to con
Dao that attracts a large number of tourists.
Tourism infrastructure has developed synchronously in

line with social development in the past 30 years. Soc Trang
province allocated its public budget to upgrade tourism
infrastructure, repair roads to tourist attractions and support
site clearance. It invested VND562.68 billion to upgrade
traffic routes to uncle ho's Temple, Soc Trang culture and
Belief area (Truc Lam Zen monastery), wartime base of Soc
Trang Party committee and gieng Tien cultural and Belief
area. The province always pays attention to restoring and
upgrading historical sites and attractions, especially Luong
Dinh cua monument in commemoration of agronomist
doctor Luong Dinh cua - an outstanding figure of Soc
Trang. The province spent VND3.88 billion to support
upgrading tourist attractions. It has also annually funded
cultural, sporting and tourism events. It allocated VND1,925
billion to upgrade many important traffic routes for tourism
development and diversify waterway traffic with 634 routes
stretching 3,282 km long.
Tourism socialization has produced many positive results.
more than 10 socialization projects have been launched with a
total budget of over VND863 billion, including four projects
put into service and the rest being underway. The province
included 13 tourism development investment projects in
2017-2020 and approved four tourism development projects
with a total investment value of VND164 billion. many
projects to build restaurants, high-class hotels, trade centers,
supermarkets, national agricultural wholesale markets and

Nga Nam Floating Market
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convenience stores in districts, towns and cities are calling for
investment totalling VND520 billion.
Local tourism service companies continued to grow in
number and quality. The province currently has one 3-star
hotel, 11 2-star hotels, 21 1-star hotels and five standard
tourist service providers. Tourism promotion has achieved
many encouraging results. Tourism cooperation is
increasingly effective. The province signed tourism
development cooperation agreements with hanoi, ho chi
minh city, ha Tinh, Quang Binh, Thanh hoa, Nghe an
and Ba ria - Vung Tau; joined joint tourism development
cooperation deals with the west of the mekong Delta; and
at the same time, inked a tourism development
cooperation agreement between ho chi minh city and 13
provinces and cities in the mekong Delta.
The most optimistic change of Soc Trang tourism in the
past 30 years is tourism thinking. Previously, people and
businesses did not want to do tourism business, or did it only
on a small scale, but now they have caught up with
international integration trends of tourism development.
Tourism businesses are staging fair competition and bolstering
cooperation to build tourism value chains and share tourism
benefits. Three tourist complexes built by the community
include a tourist site in Phuong an 3 hamlet, hung Phu
commune, my Tu district; community tourism complex in
con my Phuoc Islet, Nhon my commune, ke Sach district;
and community tourism complex in cu Lao Dung district.
after two years of the CoVid-19 epidemic, soc trang
tourism industry is entering a new normality. Could you
please tell more details about this effort?
Before difficulties faced by tourism businesses and workers
in the complicated epidemic development, the tourism sector
advised the Provincial People's committee to issue a decision
ratifying a financial support of VND40.81 million for 11 tour
guides as per Decree 68/ND-cP of the government dated july
1, 2021; approved coVID-19 epidemic prevention and
control plans for 20 accommodation facilities in Soc Trang
city; and made a list of beneficiaries to send to Soc Trang
Power for power bill reductions, valued VND1.116 billion, for
70 accommodation facilities; and slashed 50% assessment fees
of practice cards for six tour guides.
The tourism sector has made every effort to restore the
tourism market in the so-called new normalcy with many
practical solutions like speeding up information and
communication; organizing regular investor meetings to
seek solutions and policies to stimulate tourism demand;
supporting businesses to boost sales and expand the tourist
market, with the immediate focus placed on ho chi minh
city, Southeast and mekong Delta provinces; and urgently
working with relevant agencies and local authorities to
implement measures to ensure tourist safety at destinations
and service facilities.
at the same time, the sector is focusing on fostering
communication and promotion of Soc Trang tourism,
opening destinations, making new tourism products to
meet diverse and changing market needs, organizing
training courses to improve management, administration
and professional skills for tourist workers.

Om Bok is now a popular festival in Soc Trang

Beside negative impacts, the pandemic also brings in
many new opportunities and new approaches. For the soc
trang tourism sector, what are new opportunities, what
are new directions and how is the sector actively utilizing
these opportunities?
Domestic tourist sources are key to Soc Trang tourism in
the post-pandemic period. In addition, an important approach
is building package tours, allowing tourist attractions and
service providers to resume their operations with the highest
safety in the epidemic time. The 24% growth of tourist arrivals
during Tet 2022 is clear proof of this.
Beside developing the domestic tourist market, based on
the province’s policy on tourism development support, the
Department of culture, Sports and Tourism has promoted
information and communication on community tourist
attractions and countryside tourism; invested and upgraded
facilities to meet the needs of sightseeing, relaxation and
entertainment for tourists who have tended to go in small
groups and families in the coVID-19 epidemic time; and
improved tourist services such as fishing, boat rowing,
trekking, food and drink, and homestay with nature. Typical
tourist attractions include homestay at Nga Nam floating
market, farmstay San Tien and cu Lao Dung. During the
peak season of Tet 2022, these attractions served an average
of 100 - 300 visitors a day.
Together with tourism promotion solutions, the tourism
industry of Soc Trang province is also enhancing local tourism
images on the websites of the Department of culture, Sports and
Tourism (http://sovhttdl.soctrang.gov.vn), Soc Trang Tourism
agency (http://www.dulichsoctrang.org), Soc Trang community
Tourism Promotion agency (http://dlcdst.soctrang.gov.vn) and
social media networks like facebook and Zalo; digitizing data
and building an electronic bookcase (https://pubhtml5.com/) on
the internet to gather Soc Trang tourism publications and deliver
them directly to visitors via mobile devices. at the same time, the
department is also promoting information technology
application when attending online tourism events and virtual
reality exhibitions organized by provinces and cities. In
particular, we are carrying out the Smart Travel System Software
with a smart travel portal and smart travel application on mobile
devices to increase connectivity and interaction between
authorities, companies and tourists.
thank you very much!
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Chuyên cung cấp lúa giống;
Gạo thương phẩm các dòng lúa thơm ST
Tư vấn kỹ thuật canh tác;
Hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...
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