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Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ
tướng Chính phủ Việt Nam – ông
Phạm minh Chính đã có bài phát biểu
trước Quốc hội Việt Nam và đồng
bào, cử tri cả nước. 

Trong bài phát biểu, ông Phạm minh Chính
bày tỏ cảm kích khi được Quốc hội bầu giữ
chức Thủ tướng Chính phủ, khẳng định đây
là vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm
nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân

tin tưởng giao phó.
Tân Thủ tướng khẳng định Chính phủ và Thủ tướng

Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua đã tiếp tục khơi dậy tinh
thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt

được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh
vực. Trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng
quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ và đánh giá cao.

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ
công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13
của Đảng, Chính phủ, tân Thủ tướng nhận thức rõ trách
nhiệm phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết
quả đạt được qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian
tới với 5 mục tiêu cụ thể.

một là, xây dựng chương trình hành động để cụ thể
hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong đó
tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến
lược. 

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất
là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng,
cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân

5 mục tiêu trong nhiệm kỳ mới của
tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
chúc mừng các thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm
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after taking the oath of
office, newly-elected
Prime minister Pham
minh Chinh delivered a
speech to the National
assembly of Vietnam
and the people
nationwide.
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New Prime Minister Sets Five
Goals for New Term
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quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá
nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp,
các ngành.

hai là, tiếp tục đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đề cao tinh thần
thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. 

Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ
sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào
Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ
động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan
liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ,
chặt chẽ, hiệu quả. 

Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người
đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi
nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển
hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng
chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên
nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. 

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp
và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn
nữa để sản xuất kinh doanh phát triển. Chủ động
phòng, chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục
những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu,
ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch
Covid-19.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an
ninh và trật tự, an toàn xã hội. 

Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa
bình, hợp tác và phát triển. Chủ động và tích cực hội
nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành
viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để
phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở
thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển
kinh tế - xã hội; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất
lượng y tế, giáo dục và đào tạo; coi trọng phát triển
nguồn lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân
tài. 

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong
đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng
yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần của Nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm
no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

"Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang
hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế
thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu
của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ. Nỗ lực
cùng các đồng chí Thường trực Chính phủ, thành viên
Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt,
hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ
Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân
tộc", ông Phạm minh Chính nhấn mạnh.n

In his speech, mr. Pham
minh Chinh  expressed
his gratitude to the
legislative body for
electing him Prime

minister, saying that this is an
honor and also a heavy
responsibility entrusted to him
by the Party, the State and the
whole people.

he affirmed that the
Government and the Prime
minister of the last term
aroused the spirit of
innovation, the will and
aspirations to rise and
achieved many important and
inclusive results in all aspects.
Particularly, the effective
containment of the COVID-19
pandemic was highly
appreciated by the people and
the international community.

To further uphold
comprehensive and consistent
innovations in the spirit of the
Resolution of the 13th
National Party Congress of the Party, the Government
and the new Prime minister are clearly aware of the
responsibility to foster the legacy and deliver a vibrant
drive in the future with five following specific goals.

First, building an action plan to translate the
Resolution adopted at the 13th National Party Congress
into reality, with a focus on the following tasks:

Further improving the socialist-oriented market
economy institutions, mechanisms, and policies;
innovating growth models and restructuring the
economy; decentralizing the power, defining the
responsibility of organizations and individuals.

Second, continuing to step up the building of the state
of law, uphold the socialist-oriented rule-of-law state,
strengthening discipline across administrative agencies
and in the whole society.

Strongly reforming the national administration on the
basis of upholding the right to ownership of the people,
based on the people to supervise and control power;
actively preventing, resolutely and persistently stepping
up the fight against corruption, waste and bureaucracy
with strong, coherent and effective institutions,
mechanisms and solutions.

at the same time, mechanisms will be in place to
encourage and protect people who dare to think, dare to
change and dare to take responsibility for the common
good.

Third, mobilizing and effectively using all resources in
favor of national development; fostering strategic
infrastructure development; assigning importance to
national digital transformation and digital economy based
on science and technology development.

Creating more favorable environment and conditions

conducive to businesses; staying active and introducing
effective solutions to overcome negative impacts of
national calamities, climate change, environmental
pollution, and pandemics, especially the COVID-19
pandemic.

Fourth, resolutely and persistently safeguarding
national independence, sovereignty, territorial integrity;
ensuring national defense, security, social order and
safety.

Consistently pursuing the foreign policy of
independence, self-reliance, multi-lateralization and
diversification of external relations for peace, cooperation
and development as well as active and proactive
international integration, making Vietnam a responsible
and trusted member of the international community.

Fifth, building mechanisms and policies to promote
cultural and human values, serving as a driving force for
socio-economic development; taking measures to raise
the quality of healthcare, education and training; laying
emphasis on high-quality workforce development, and
attracting and using talents.

Developing an inclusive social welfare system, with a
focus on remote, border, island regions, ethnic-inhabited
areas, and vulnerable groups; taking care of the people's
material and spiritual life for them to live a prosperous,
happy, safe and civilized life.

"With the newly assigned responsibility, I vow to do
my best, overcome all difficulties and challenges; inherit
and promote the precious legacy of the Prime ministers
over time. I will work with my deputies and cabinet
members in the spirit of unity, integrity and action to
serve the fatherland, the people for the interest of the
Party, the nation and the people,” Prime minister Pham
minh Chinh stressed.n

Prime Minister Pham Minh Chinh takes the oath of office

Newly-elected Prime Minister Pham Minh Chinh presents flowers to 
President Nguyen Xuan Phuc
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Carrying out trade promotion in 2021, the
Trade Office of the Vietnamese Embassy
in India cooperated with the
Confederation of Indian Industry (CII)
and the Vietnam Chamber of Commerce
and Industry (VCCI) to organize the
online Vietnam - India Business meet
2021. The forum focused on three main
areas: Information technology and
electronics; automobile and motorbike and
supporting industries; and medicines and
medical equipment.
GianG Tu

In the information technology industry, hCL
Technologies Group, which currently ranks 6th in the
Top 10 global information technology service
companies, officially established a company in Vietnam
with a pledged investment fund of uS$650 million

which is expected to train about 10,000 high-tech engineers for
Vietnam in the next five years. The company leaders were very
pleased with the rapid development after only six months in
Vietnam. In a separate development, FPT Corporation opened
a representative office in hyderabad, India.

Regarding supporting industries for the automobile and
motorcycle industry, one of five key industries that the Trade
Office of the Vietnamese Embassy in India will accelerate
promotion in the future, the embassy recently launched an
investment - trade promotion program in Chandigarh City
and met with many automobile - motorcycle parts
manufacturers. Before that, the embassy coordinated with the
government of uttar Pradesh and the association of India

Industry to organize a trade exchange program on February
25, 2021.

Outstanding cooperation between Vietnam and India in
the supporting industry featured cooperation projects between
Tata Group of India and TmT motors Corporation, and an
investment project of minda Group in Vinh Phuc province.

Regarding medicine and medical equipment, ambassador
Pham Sanh Chau said, “The COVID-19 pandemic revealed
the importance of the health sector to global public health.
Recently, the embassy has actively worked with Indian vaccine
production centers such as Serum Institute of India and
Bharat Biotech to exchange information about the purchase of
India’s COVID-19 vaccines in the near future for Vietnamese
people, and proposed the two countries cooperate in vaccine
development in the coming time.” The embassy expects Indian
businesses to invest in modern technology production lines in
Vietnam, not merely processing and packaging. The
Government of Vietnam is committed to creating the best
conditions for drug and pharmaceutical manufacturers in
Vietnam.

as for the automobile manufacturing industry, mr. Bui
Trung Nghia, Deputy Secretary General of the Vietnam
Chamber of Commerce and Industry, said that Vietnam's
automobile manufacturing industry is developing rapidly but
the development of parts industries is slow. This presents an
opportunity for Indian auto parts manufacturers which are
already among top exporters in the world. The Government of
Vietnam is making every effort to create favorable conditions
for domestic and foreign enterprises with technology transfer
projects and to encourage the transfer of advanced
technologies to Vietnam, especially in the automotive
industry. In this regard, Vietnam also encourages domestic
and foreign companies to establish quality management and
environmental protection processes according to international
standards.

Representing the ministry of Industry and Trade of
Vietnam, ms. Le Thi mai anh, head of Southeast - South asia
and Regional Cooperation Bureau, asia - africa Department,
said that despite the severe impacts of the COVID-19
pandemic, Vietnam-India bilateral trade still achieved positive
results. The structure has changed significantly. Previously,
traded items were largely pharmaceuticals, inputs for animal
feed manufacturing, and aquatic products, but now the
categories have been expanded to mobile phones, electronics,
iron and steel, chemicals, agricultural products, inputs for
livestock, seafood and buffalo meat.

India is currently the third largest pharmaceutical supplier
to Vietnam after France and Germany. In 2020, Vietnam
imported uS$257 million worth medicines and
pharmaceuticals from India.n
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Opportunities for Trade and Investment
Cooperation between India-Vietnam Businesses

Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến
thương mại trong năm 2021, Thương vụ -
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp
cùng Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII),
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn kết nối
doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ “India –
Vietnam Business meet 2021” trực tuyến
vừa qua. Diễn đàn tập trung vào ba lĩnh vực
chính gồm công nghệ thông tin, điện tử;
phụ tùng ô tô xe máy, công nghiệp phụ trợ;
và chuyên đề về thuốc, dược phẩm và thiết
bị y tế…
GianG Tú

Với ngành công nghệ thông tin, Tập đoàn Công
nghệ hCL, hiện giữ vị trí thứ 6 trong Top 10
công ty dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu, đã
chính thức thành lập công ty tại Việt Nam. Tập
đoàn cam kết đầu tư khoảng 650 triệu uSD và dự

kiến đào tạo khoảng 10 nghìn kỹ sư, nhân lực công nghệ cao cho
Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Ban lãnh đạo công ty đã rất hài
lòng về sự phát triển nhanh chóng chỉ sau 6 tháng có mặt tại
Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Công nghệ FPT đã mở
văn phòng đại diện tại thành phố hyderabad (Ấn Độ).

Với ngành công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô – xe máy, đây
là một trong năm ngành hàng trọng điểm mà thương vụ - Đại sứ
quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tập trung thúc đẩy trong thời gian

tới. Đại sứ quán vừa thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư –
thương mại tại thành phố Chandigarh, gặp gỡ và tiếp xúc với
nhiều doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô – xe máy tại đây.
Trước đó, Đại sứ quán đã phối hợp với chính quyền bang uttar
Pradesh và hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ tổ chức chương trình
giao thương vào ngày 25/02/2021.

hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Ấn Độ trong ngành công
nghiệp phụ trợ là các dự án hợp tác giữa Tập đoàn Tata Ấn Độ
với Công ty cơ khí ôtô TmT, và dự án đầu tư của Tập đoàn
minda tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Với lĩnh vực thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế, Đại sứ Phạm
Sanh Châu cho biết: “Đại dịch Covid -19 đã cho thấy tầm quan
trọng của lĩnh vực y tế đối với sức khỏe người dân toàn cầu. Thời
gian gần đây, Đại sứ quán đang tích cực làm việc với các trung
tâm sản xuất vaccine của Ấn Độ như Serum Institute of India,
Bharat Biotech… để trao đổi thông tin về việc mua vaccine
Covid -19 của Ấn Độ trong thời gian sớm nhất để phục vụ người
dân Việt Nam đồng thời kiến nghị hai nước hợp tác phát triển
vaccine trong thời gian tới”. Đại sứ quán mong muốn doanh
nghiệp Ấn Độ đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất tại
Việt Nam chứ không chỉ đơn thuần là gia công, đóng gói. Chính
phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh
nghiệp sản xuất thuốc và dược phẩm tại Việt Nam.

Về ngành  công nghiệp sản xuất ô tô, ông Bùi Trung Nghĩa -
Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
cho biết, ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam đang
phát triển nhanh chóng, nhưng sự phát triển của các ngành công
nghiệp hỗ trợ cung cấp phụ tùng và bộ phận còn chậm. Điều
này mang lại cơ hội cho các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ,
những người đã nằm trong số những nhà xuất khẩu hàng đầu
trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực hết sức để tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có
các dự án chuyển giao công nghệ, khuyến khích chuyển giao
công nghệ tiên tiến vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công
nghiệp ô tô. Về lĩnh vực này, Việt Nam cũng khuyến khích các
công ty trong và ngoài nước thiết lập các quy trình quản lý chất
lượng và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện cho Bộ Công Thương Việt Nam, bà Lê Thị mai anh,
trưởng phòng Đông Nam Á – Nam Á và hợp tác Khu vực, Vụ
Thị trường châu Á – châu Phi cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng
nặng nề của đại dịch Covid -19 nhưng thương mại song phương
Việt Nam - Ấn Độ vẫn đạt kết quả tích cực. Cơ cấu ngành hàng đã
thay đổi đáng kể, nếu trước đây, chủng loại ngành hàng trao đổi
thương mại chỉ là dược phẩm, nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi,
thủy sản thì nay số lượng mặt hàng rất đa dạng như điện thoại di
động, đồ điện tử, sắt thép các loại, hóa chất, sản phẩm nông
nghiệp, nguyên vật liệu cho ngành chăn nuôi, thủy sản, thịt trâu… 

Ấn Độ hiện là nhà cung cấp dược phẩm lớn thứ ba cho Việt
Nam sau Pháp và Đức, trong năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu
257 triệu uSD thuốc và dược phẩm từ Ấn Độ.n
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Nhiều cơ hội hợp tác thương mại 
đầu tư giữa các DN Ấn Độ - Việt Nam  
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Trong nhiệm kỳ qua, nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu
tư, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức
nhiều hoạt động xúc tiến trong cũng như ngoài nước; đồng thời
thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh. Kết quả từ năm 2016 đến nay, xếp hạng Chỉ số PCI
của Tây Ninh liên tục cải thiện và thuộc nhóm Tốt (năm 2016
hạng 20/63; 2017 hạng 19/63; 2018 hạng 14/63; 2019 hạng
15/63). Ðây là một trong các "điểm nhấn" được các nhà đầu tư
chiến lược trong và ngoài nước đánh giá cao và đã đề xuất nhiều
dự án hợp tác với tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đầu tư trong và
ngoài nước tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Đến
năm 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước với vốn
đăng ký 77.943,06 tỷ đồng và 350 dự án FDI, vốn đăng ký 7,77
tỷ uSD.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh cũng chỉ đạo
các ngành, các cấp ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt các chính
sách an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành các chính sách về hỗ trợ
vốn sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp
lý..; duy trì vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Vì người
nghèo… Đã xây mới, bàn giao hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết
cho hộ nghèo. Thực hiện giảm nghèo bền vững, bình quân giảm
0,67%/năm, đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh không còn hộ
nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Để đưa tây ninh vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá
của vùng Đông nam bộ và cả nước vào năm 2030, Đảng bộ
tỉnh đề ra những giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Với quan điểm "Phát triển KT - Xh là nhiệm vụ trung tâm;
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền
tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là
nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", Đảng bộ, chính quyền tỉnh
Tây Ninh đã đề ra mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 -
2025, tầm nhìn 2030; phấn đấu đến năm 2025, GRDP theo giá
so sánh tăng bình quân trong 5 năm từ 7,5% trở lên và GRDP
bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả
nước, đạt từ 4.500 uSD trở lên; đến năm 2030, trở thành địa
phương phát triển khá của vùng Đông Nam bộ và cả nước. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, trong giai đoạn tới tỉnh
tập trung triển khai nhiều giải pháp. Thứ nhất, đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nhất là đẩy nhanh tiến độ các
dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng, các dự án có tính lan
tỏa, dẫn dắt phát triển KT - Xh. Thứ hai, phát triển nông
nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; nâng cao giá trị,
gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và xuất khẩu, tạo đột phá về
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản phẩm nông
nghiệp, nhất là gia tăng giá trị sản xuất trên 1ha, phấn đấu cao
hơn mức bình quân chung của cả nước. Thứ ba, khai thác mạnh
mẽ, có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch. Thứ tư, phát triển
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNh -
hĐh gắn với thực hiện cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ.
Thứ năm, tập trung tháo gỡ những bất cập, vướng mắc, nâng
cao chất lượng công tác quy hoạch theo hướng "động, mở", linh
hoạt, phục vụ tốt yêu cầu phát triển KT - Xh, thu hút đầu tư.
Thứ sáu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công
nghệ. Gắn hoạt động khoa học - công nghệ với đẩy mạnh ứng
dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ
bảy, nghiên cứu hình thành không gian phát triển mới, phá thế
"độc đạo" của địa phương; tạo hành lang phát triển, nhất là hình
thành trục động lực cụm ngành về hạ tầng, nông nghiệp, công
nghiệp, đô thị với các tỉnh, thành phố lân cận để tạo đà thúc đẩy
phát triển KT - Xh của tỉnh trong dài hạn.

nhằm triển khai có hiệu quả chương trình đột phá về
phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông
theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Xi phục vụ
phát triển Kt - Xh và thu hút đầu tư, tây ninh sẽ ưu
tiên triển khai đầu tư những công trình trọng điểm nào
trong giai đoạn 2021-2025?

Trong giai đoạn 2021-2025, Tây Ninh sẽ huy động, phân
bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tập trung đầu tư
phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; tập trung nguồn lực, đẩy
nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm kết nối
vùng, các dự án có tính lan toả, dẫn dắt phát triển KT - Xh;
phát triển trục hành lang đô thị, công nghiệp dọc tuyến cao
tốc TP.hồ Chí minh - mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa mát,
đường hồ Chí minh đoạn Chơn Thành - Đức hoà; hoàn
thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Ðất Sét - Bến Củi, dự
án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789; triển khai
Trung tâm logistic, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp Tây Ninh
tại xã hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng; đầu tư nâng cấp, đồng
bộ hoá hạ tầng, ngầm hoá hệ thống điện, viễn thông một số
tuyến đường trung tâm trọng điểm thành phốTây Ninh.

Đẩy mạnh phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025 với
mục tiêu thành phố Tây Ninh nâng lên đô thị loại II, thị xã
hòa Thành, thị xã Trảng Bàng nâng lên đô thị loại III; đô thị
Gò Dầu nâng lên đô thị loại IV, huyện Bến Cầu (thị trấn
Bến Cầu và khu đô thị mới mộc Bài) hình thành đô thị loại
IV; huyện Tân Biên (thị trấn Tân Biên) và huyện Tân Châu
(thị trấn Tân Châu) nâng lên đô thị loại IV. mở rộng không
gian các đô thị hiện hữu, khai thác lợi thế, tiềm năng, động
lực phát triển từ các khu du lịch, khu – cụm công nghiệp,
khu đầu mối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cảng sông và cảng
cạn ICD. Thu hút nhà đầu tư có năng lực phát triển các khu
đô thị mới, phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh,
hài hòa, bền vững.

năm 2021 - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển
Kt - Xh giai đoạn 2021-2025 mở ra nhiều thuận lợi
nhưng cũng không ít thách thức đối với tây ninh, nhất
là trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức
tạp. Ông có chia sẻ, cam kết nào gửi đến cộng đồng
doanh nghiệp (dn), nhà đầu tư đang và sẽ đồng hành với
sự phát triển của tỉnh?

Để giữ vững vị thế một trong những địa phương phát
triển kinh tế năng động của vùng Đông Nam bộ, Tây Ninh
luôn coi việc đồng hành cùng DN, nhà đầu tư là nhiệm vụ rất
quan trọng. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành,
ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung - hoạt động
sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN nói riêng thì sự hợp
tác giữa chính quyền và DN sẽ là động lực tháo gỡ khó khăn,
thúc đẩy sản xuất và phục hồi tăng trưởng.

Tôi muốn nhắn gửi tới cộng đồng DN rằng "trong lúc khó
khăn nhất lại là cơ hội tốt nhất"; Vì vậy, những năm tới sẽ tiếp
tục có vận hội, thời cơ lớn để chúng ta bứt phá mạnh mẽ hơn.
Tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho đầu tư phát triển
hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công
nghiệp...tạo tiền đề thu hút đầu tư; đồng thời lấy công nghệ
thông tin và đổi mới sáng tạo làm chìa khóa đi tới thành
công. Điều quan trọng là chính quyền tỉnh luôn sát cánh cùng
cộng đồng DN, nhà đầu tư để cùng nắm bắt và khai thác hiệu
quả mọi cơ hội có được, đồng hành cùng DN, nhà đầu tư đi
đến thành công

trân trọng cảm ơn ông!

www.vccinews.com  13

Ông có thể chia sẻ về những thành quả phát triển
kinh tế - xã hội (Kt-Xh) nổi bật của tỉnh tây ninh
trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của
tỉnh đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Quy
mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước.
Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; GRDP bình quân
đầu người năm 2020 đạt 3.147 uSD, cao gấp 1,51 lần so với
năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNh -
hĐh; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong
GRDP. 

Công nghiệp khẳng định vai trò trụ cột phát triển kinh
tế. Năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP đạt
37,8%, là bước tiến lớn so với mức 28% năm 2015; giá trị
sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 14,9%/năm.
Đặc biệt với 9 nhà máy điện năng lượng mặt trời đi vào
vận hành (tổng công suất 678 mWp) đã đưa Tây Ninh vào
nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về điện mặt trời. Sự
phát triển mạnh của sản xuất công nghiệp là nhân tố quyết
định đến sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, đạt 19
tỷ uSD, tăng bình quân 8%/năm; trong đó nhóm hàng
công nghiệp chiếm đến 81,8%.

Ngành nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá
trị; tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông
nghiệp sạch và xuất khẩu. Đến nay, tỉnh thu hút đầu tư
được 24 dự án nông nghiệp với tổng vốn đăng ký trên
1.652 tỷ đồng. Thị trường tiêu thụ được mở rộng, bên cạnh
thị trường truyền thống (Trung Quốc, aSEaN…), tỉnh
còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như mỹ, Eu…
Cùng với phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn, đời sống
văn hóa và tinh thần của người dân nông thôn cũng có
nhiều thay đổi, khởi sắc qua phong trào xây dựng Nông
thôn mới. Đến năm 2020, có 45/71 xã đạt chuẩn Nông
thôn mới, đạt 63,4%. 

Riêng lĩnh vực du lịch có bước tiến mới. Nhờ thực hiện
đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tỉnh đã thu hút được
nhiều nhà đầu tư chiến lược như: Tập đoàn Sun Group
đầu tư vào Khu du lịch Núi Bà Đen, xây dựng tuyến cáp
treo lên đỉnh núi được Guinness World Records công
nhận kỷ lục "Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới"; Tập đoàn
Vingroup đầu tư Trung tâm thương mại Shophouse và
khách sạn 5 sao Vinpearl… Để tạo điều kiện cho ngành du
lịch phát triển, tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư về hạ tầng
giao thông như: Nâng cấp đường 30/4, mở rộng đường Đất
Sét - Bến Củi... Từ đó, kết nối đồng bộ các sản phẩm du
lịch ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao
Đài Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng, Di tích quốc gia đặc biệt
Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Vườn quốc gia Lò Gò
Xa mát trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm nét
đặc trưng riêng có của địa phương. Xây dựng phát triển
thành phố Tây Ninh thành đô thị du lịch xanh, là trung
tâm vui chơi, giải trí, mua sắm quy mô, chất lượng, đáp
ứng các nhu cầu của du khách.
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Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh phát
triển khá của cả nước vào năm 2030

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dù phải đối mặt
với không ít khó khăn, nhất là ảnh

hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19
song với sự chung sức đồng lòng của cả
hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân

dân đã đưa Tây Ninh vươn lên thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

lần thứ X. Kinh tế phát triển nhanh,
tăng trưởng cao hơn mức bình quân
chung của cả nước; sức cạnh tranh,

tiềm lực và quy mô kinh tế được nâng
lên đáng kể. Bước vào nhiệm kỳ mới
2020 - 2025, Tây Ninh phấn đấu đạt

nhiều chỉ tiêu phát triển cao hơn mức
bình quân chung của cả nước, tự tin

vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá
của cả nước vào năm 2030. Cùng tìm

hiểu thêm những thành tựu và định
hướng phát triển của Tây Ninh thông

qua nội dung trao đổi với ông nguyễn
thanh ngọc, Chủ tịch uBND tỉnh.

công luận thực hiện.



region and the whole country.
To realize the above objectives, in the coming period, the

province will focus on carrying out many solutions. First, the
province will focus on transport and urban infrastructure
development investment, especially speeding up the progress of key
transport projects that connect regions, projects that produce strong
ripple effects on socioeconomic development. Second, the locality
will develop smart agriculture; improve value, align production with
preservation, processing and export to create breakthroughs in
productivity, quality, and output of agricultural products, especially
production yield per hectare, higher than the national average. Third,
Tay Ninh will strongly and effectively unlock tourism potential and
advantages. Fourth, the province will develop and improve the
quality of human resources to meet industrialization and
modernization requirements in line with comprehensive and
consistent administrative reform. Fifth, the locality will further deal
with inadequacies and problems, improving planning quality in a
dynamic, open and flexible direction, serve socioeconomic
development requirements and draw investors. Sixth, Tay Ninh will
advance scientific and technological application; apply achievements
of the Industrial Revolution 4.0. Seventh, it will study new
development spaces; and create development corridors, especially
the formation of motivational clusters for infrastructure, agriculture,
industry and urban areas with neighboring provinces and cities to
create momentum for long-term socioeconomic development.

in order to effectively make breakthroughs in infrastructure
development, especially transport infrastructure according to
the resolution of the 11th provincial party congress for
socioeconomic development and investment attraction, which
key projects will tay ninh province be prioritized for
development investment in 2021-2025?

In 2021-2025, Tay Ninh will mobilize, allocate and effectively use
resources; invest in transport and urban infrastructure development;
speed up investment in key transport projects that link regions and
influential projects that impact local socioeconomic development;
develop urban and industrial corridors along ho Chi minh City -
moc Bai Expressway, Go Dau - Xa mat Expressway, Chon Thanh -
Duc hoa section on ho Chi minh Road; complete upgrading and
expanding Dat Set - Ben Cui Road, traffic routes linking regions like

Roads N8-787B-789; launch the logistic centers, ICDs, Tay Ninh
General Port in hung Thuan commune, Trang Bang town; and
invest in upgrading and synchronizing underground electricity and
telecommunications systems in key central roads in Tay Ninh City.

To step up urban development in 2021 - 2025, the province will
upgrade Tay Ninh City to a second-grade city; hoa Thanh Town
and Trang Bang Town to third-grade urban areas; Go Dau urban
area, Ben Cau district (Ben Cau town and moc Bai new urban area),
Tan Bien district (Tan Bien town) and Tan Chau district (Tan Chau
town) to fourth-grade urban centers. It will expand the space of
existing urban areas, exploiting advantages, potentials and
development drivers from tourist areas, industrial zones, traffic
hubs, technical infrastructure, river ports and ICDs. It will draw
capable investors to develop new urban areas and develop urban
areas towards green, harmonious and sustainable growth.

2021 - the first year of implementing the Socioeconomic
Development Plan in 2021-2025 - is expected for Tay Ninh to open
up many advantages but the province will confront numerous
challenges, especially in the context of the complicated development
of the COVID-19 epidemic. Could you please describe the
province’s commitments to the business community and investors?

To maintain its position as a dynamic economic development
driver in the Southeast, Tay Ninh always considers siding with
enterprises and investors a very important task. In the context of the
COVID-19 epidemic contagion that adversely affects the economy
in general and performance of the business community in
particular, the cooperation between the government and enterprises
will be the driving force to solve difficulties, boost production and
restore growth.

I want to send a message to the business community that "there is
the best opportunity in the worst times". Therefore, the coming years
will continue to have great opportunities for us to make strong
breakthroughs. Tay Ninh province will continue to give priority to
investment in transport and industrial zone infrastructure systems to
provide premises for investors to locate their projects; use information
technology and innovation as the key to success. Importantly, the
provincial government always stands side by side with the business
community and investors to capture and realize all opportunities, and
accompany businesses and investors to success.

thank you very much!
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could you please briefly introduce outstanding
socioeconomic development achievements of tay ninh
province in the 2015 - 2020 term?

During the past term, the province's gross regional domestic
product (GRDP) rose by 7.2%, higher than the national average. The
economic size expanded by 1.68 times from the previous term.
Growth quality picked up; per capita GRDP reached uS$3,147 in
2020, up to 1.51 times higher than in 2015. Economic structure
shifted towards industrialization and modernization, with industry
and services accounting for 76.9% of the GRDP.

Industry has affirmed its leading role in economic development.
In 2020, the industry accounted for 37.8% of the GRDP, a big leap
from 28% in 2015. The average production value rose by 14.9% a year
in the 2016 - 2020 period. Especially with nine operational solar
power plants (total capacity of 678 mWp), Tay Ninh has been ranked
among leading solar power producers in the country. The strong
development of industrial production was decisive to increase the
province's export turnover to uS$19 billion, an average increase of 8%
a year, of which industrial goods accounted for 81.8%.

agricultural restructuring towards added value, smart agriculture,
organic and export-oriented agriculture. up to now, the province has
attracted 24 agricultural investment projects with a total registered
capital of over VND1,652 billion. The consumption market has been
expanded. Beside traditional markets like China and aSEaN, the
province also exported its products to demanding markets such as the
united States and the European union (Eu). along with economic
development, rural appearance, cultural and spiritual life of rural
people also made progress, driven by the new rural development
movements. By 2020, 45 out of 71 communes fulfilled new rural
development standards, reaching 63.4%.

Particularly, the tourism sector made headway. Thanks to
consistent and drastic implementation of many solutions, the province
attracted many strategic investors such as Sun Group that invested in
Nui Ba Den tourist site where it built a cable car to the top of the
mountain, recognized as “the largest cable car in the world” by the
Guinness World Records; Vingroup invested in a shophouse trade
center and a 5-star Vinpearl hotel. To facilitate tourism development,
the province has given priority to investment resources for traffic
infrastructure like upgrading 30-4 Road, expanding Dat Set - Ben Cui
road and other traffic routes to link to Ba Den mountain national

tourist area, Tay Ninh Cao Dai holy See, Dau Tieng Lake, Southern
Central Command National monument and Lo Go Xa mat National
Park to create attractive, distinctive tourist destinations. The province
also developed and built Tay Ninh City into a green tourist urban
center, an entertainment and shopping center to meet tourist needs.

During the past term, to enhance investment attraction efficiency,
the province focused on boosting investment promotion, organized
many domestic and overseas events; and implemented drastic
measures to improve the investment and business environment.
From 2016 up to now, Tay Ninh's Provincial Competitiveness Index
(PCI) rating has continuously risen to stand among good performers
(ranked No. 20 out of 63 provinces and cities in 2016; No. 19 in 2017;
No. 14 in 2018 and No. 15 in 2019). This highlight was highly
appreciated by domestic and foreign strategic investors which sought
many cooperation projects with the province. In the 2015-2020 term,
domestic and foreign investment will increase 2 times compared to
the period 2010-2015. as of 2020, the province had 552 domestic
investment projects with a registered capital of VND77,943.06 billion
and 350 FDI projects with uS$7.77 billion of registered capital.

along with economic development, the Provincial Party
Committee also directed branches and local authorities to prioritize
resources for social security policies. The province issued policies on
financial support for manufacturing, vocational training, employment
and legal assistance; continued to raise gratitude funds and funds for
the poor. Over 3,000 new houses were handed over to the poor. By
slashing the poverty rate by 0.67% a year, the province had no poor
households by the end of 2020. 

to make tay ninh a relatively developed province of the
southeast region and the whole country by 2030, what key
solutions does the provincial party committee adopt?

With the viewpoint "Socioeconomic development is a central
task; Party building is a key task; cultural development is the spiritual
foundation of the society; ensuring national defense and security is a
key regular task”, the Tay Ninh Provincial Party Committee and the
government set a development target for the 2020 - 2025 term, with a
vision to 2030: By 2025, the GRDP will increase 7.5% or more on
average in five straight years, and GRDP per capita growth is higher
than the national median, reaching from uS$4,500 uSD or more. By
2030, it will become a relatively developed locality in the Southeastern
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Tay Ninh: Striving to Become Fairly
Developed Province by 2030

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

In the 2015 - 2020 term, despite facing numerous difficulties, especially severe impacts caused by the
COVID-19 pandemic, with the unanimity of the entire political system and all classes of people, Tay
Ninh province rose to successfully realize the Resolution of the 10th Provincial Party Committee.
The economy developed rapidly - at a higher rate than the national median, and its economic
competitiveness, potential and scale were expanded significantly. Entering a new term of 2020 -
2025, Tay Ninh will strive to achieve many development targets, higher than the national average, to
confidently rise to become a relatively developed province by 2030. We have an exclusive interview
with mr. nguyen thanh ngoc, Chairman of the Provincial People's Committee, to learn more
about this effort. cong luan reports.



KT - Xh với nhiều tỉnh, thành và tổ chức trong cả nước. Sau thời
gian triển khai, các chương trình hợp tác toàn diện đạt được một
số kết quả ban đầu trong việc thiết lập các dự án, các đề xuất đầu
tư mới và phát triển thêm các tuyến giao thông kết nối liên vùng
có ý nghĩa quan trọng. Có nhiều dự án được nghiên cứu đề xuất
và thực hiện bởi các tên tuổi lớn (VinGroup, Sun Group, TTC
Group, Vinamilk, Saigon Co-op, Nafoods…) đã mở ra cơ hội và
động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và
tạo thêm nguồn thu ngân sách. 

cùng với thu hút đầu tư, trong nhiệm kỳ qua nhiệm vụ
phát triển dn và kinh tế tư nhân đạt được những kết quả
nổi bật nào, thưa ông?

Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số
19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia đạt được kết quả khả quan. Việc áp dụng cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong việc thành lập DN đã góp phần rút
ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục hành chính tại địa
phương, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ DN khởi
nghiệp có hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh. 

Giai đoạn 2016-2020, Tây Ninh có 2.800
DN đăng ký mới với vốn điều lệ 26.000 tỷ đồng;
qua đó nâng tổng số DN hoạt động trong nền
kinh tế lên khoảng 5.000 DN. Tỉnh luôn tạo mọi
điều kiện thuận lợi để thành phần kinh tế tư
nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là
trong thực hiện dự án đầu tư. Các quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, danh
mục dự án và chính sách hỗ trợ được công bố
công khai để DN, hộ kinh doanh tiếp cận một
cách dễ dàng. Triển khai hiệu quả Chương trình
kết nối Ngân hàng - DN kịp thời tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, giúp
DN và người dân có đủ vốn phục vụ sản xuất
kinh doanh. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ
trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; trong
đó ưu tiên cho các hợp tác xã trong việc hỗ trợ
ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ,

phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thuê đất; tạo điều kiện cho các
hợp tác xã sử dụng khai thác nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa
lý…

Đến nay Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác cổ phần
hóa DN nhà nước. Tỉnh đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn nhà
nước giai đoạn 2017 - 2020 tại các DN thuộc phạm vi quản lý;
thực hiện đầy đủ theo nội dung trong phương án cơ cấu lại DN,
kết quả tài chính hàng năm đạt lợi nhuận, nộp ngân sách nhà
nước năm sau cao hơn năm trước.

Để tiếp tục thu hút các nguồn vốn vào địa bàn, nhất là
vốn Fdi, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển Kt - Xh
tỉnh nhà theo hướng nhanh và bền vững, thời gian tới tây
ninh tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào? 

Tỉnh sẽ chú trọng đổi mới nội dung và cách thức tổ chức hoạt
động xúc tiến đầu tư, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành
chính mà trọng tâm là tạo bước đột phá về xây dựng chính quyền
điện tử theo hướng hiện đại và hiệu quả. hoàn thành mô hình
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung, hiện đại tại Bộ
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Ông có thể điểm lại những kết quả thu hút đầu tư nổi bật của tây
ninh trong nhiệm kỳ qua? tầm quan trọng cũng như những đóng góp
của các dự án đầu tư, nhất là các dự án Fdi vào công cuộc phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X xác định cần tạo
bước chuyển rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; thực
hiện nhất quán các chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường lành
mạnh, thông thoáng thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư. Từ định hướng
này, 5 năm qua hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của Tây Ninh đã có sự
tiến bộ rõ rệt và những bứt phá đầy khởi sắc. Theo đó tỉnh đã tham gia nhiều
hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước  để chủ động quảng bá, mời gọi đầu
tư. Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phần lớn tập trung
vào cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh
bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Từ
năm 2016 đến nay, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh có xu hướng tăng dần
trong nhóm khá, năm 2019 đạt thứ hạng 15/63 tỉnh, thành phố. 

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6.284 triệu
uSD, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, trong đó cấp mới 366 dự án
đầu tư trong và ngoài nước (với vốn đăng ký 2.867 triệu uSD của 129 dự án
FDI và 38.572 tỷ đồng của 237 dự án trong nước). Lũy kế đến 2020, trên địa
bàn tỉnh có 330 dự án FDI, vốn đầu tư đạt 7.570 triệu uSD, nằm trong nhóm
các tỉnh có tỷ lệ thu hút FDI cao; 565 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn
đăng ký 77.302 tỷ đồng. Nổi bật trong giai đoạn qua đã thu hút được 10 dự
án năng lượng mặt trời với vốn đăng ký 19.713 tỷ đồng và 1 dự án phát triển
du lịch với vốn đăng ký 3.840 tỷ đồng.

Các dự án đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các dự án FDI được xem là
nguồn lực quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo
hướng công nghiệp hoá; hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực như
sản xuất sợi, dệt vải, may mặc, giày dép, lốp xe... ; qua đó tạo động lực thúc
đẩy KT - Xh của tỉnh tăng trưởng cao trong thời gian qua. Ngoài ra việc thu
hút các dự án đầu tư cũng đã góp phần đáng kể vào giải quyết việc làm cho
lao động địa phương, đồng thời nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống
người dân.

nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian qua tỉnh tây
ninh đã có những nỗ lực như thế nào, thưa ông?

Để công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, Tây Ninh tập trung nguồn
lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đào tạo nguồn nhân
lực; kêu gọi đầu tư các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ
cao...Thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo môi trường
thuận lợi, minh bạch, thân thiện để thu hút các nhà đầu tư; đồng thời đẩy
mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp
nhũng nhiễu, tiêu cực. 

Các nhà đầu tư đến với tỉnh nhà đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ ở
mức cao nhất với các thủ tục đầu tư nhanh gọn và minh bạch; các vướng
mắc, khó khăn của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư cũng như triển khai dự
án đều được thực hiện theo cơ chế một cửa và trong trường hợp cần thiết,
được báo cáo trực tiếp và do Chủ tịch uBND tỉnh giải quyết. Nhờ tập trung
thu hút đầu tư theo hướng "tại chỗ", tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu
tư trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án; kịp thời tháo gỡ
khó khăn, đồng hành xuyên suốt cùng DN... mà nhiều nhà đầu tư đang hoạt
động đã mạnh dạn tăng vốn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh
doanh.

Ngoài ra tỉnh Tây Ninh cũng đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển
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Tăng cường thu hút đầu tư, tạo động
lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Khép lại nhiệm kỳ 2016 -
2020, cùng với thành tựu

trong phát triển KT - Xh,
tỉnh Tây Ninh cũng đạt được
những kết quả nổi bật trong

thu hút đầu tư, nhất là thu hút
dòng vốn FDI. Theo chia sẻ

của Giám đốc Sở Kế hoạch &
Đầu tư tỉnh – ông trịnh

ngọc phương, Tây Ninh ngày
càng "được lòng" các doanh
nghiệp (DN) không chỉ bởi

môi trường đầu tư thông
thoáng, minh bạch; chính

sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn
mà còn bởi lãnh đạo tỉnh rất
thân thiện, tận tâm, sẵn sàng

đồng hành cùng DN trong
mọi hoàn cảnh… duy anh

thực hiện.

F



Ông Võ hùng Việt 
Chủ tịCh hiệp hội DN tỉNh tây NiNh

Thời gian qua, môi trường đầu tư của Tây Ninh đã có cải thiện
đáng kể thông qua Chỉ số PCI của tỉnh ngày càng được tăng hạng,
chỉ số hài lòng của DN đối với chính quyền tỉnh ngày càng được
nâng cao. Cải cách thủ tục hành chính thường xuyên được uBND
tỉnh quan tâm góp phần tạo nhiều điều kiện tốt hơn cho DN về thời
gian và chi phí. Phí "bôi trơn" và các phiền hà, rắc rối cho DN ngày
càng bị triệt tiêu dần.

Trọng tâm trọng điểm của tỉnh Tây Ninh hiện nay là các chương
trình đột phá về: cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính. Đặc biệt
tỉnh đang dồn lực cho phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ
cao… Để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh này, lãnh đạo
tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cần gắn bó, gần gũi hơn nữa với
DN; đồng thời đẩy mạnh cải thiện, tạo môi trường đầu tư kinh
doanh thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN, tạo
cơ hội cho các DN tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu.

Bà ngUyễn thị thành 
Chủ tịCh UBND hUyệN tâN ChâU

Những năm qua, với nỗ lực của uBND tỉnh, các sở, ban ngành,
môi trường đầu tư kinh doanh, Chỉ số PCI của Tây Ninh đã được cải
thiện rõ rệt; năm 2019 xếp hạng 15/63 tỉnh, thành và nằm trong
nhóm Tốt. 

mặc dù điểm số PCI đang có sự cải thiện tích cực qua từng năm
nhưng vẫn còn những nội dung chi tiết bên trong các tiêu chí tỉnh
cần nỗ lực cải cách hơn (rút ngắn thực chất thời gian giải quyết thủ
tục đăng ký DN; số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; công khai minh bạch thông tin mời thầu; cung
cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin cho DN khi có yêu cầu…).
Đồng thời cần tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và DN để
nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình hỗ trợ đồng hành cùng
DN.

Ông Võ Văn sự 
Giám đốC VietComBaNk tây NiNh

Với quyết tâm khai thác và phát huy triệt để mọi tiềm năng lợi
thế sẵn có, thu hút đầu tư vào Tây Ninh đã đạt được những kết quả
rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, để tiếp tục thu hút đầu tư mạnh mẽ
trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải
cách thủ tục hành chính, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và công bố
công khai các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch
phát triển đô thị, quy hoạch các cụm - KCN, khu dân cư; triệt để phát
huy nội lực và lợi thế so sánh của mình vào những lĩnh vực có thế
mạnh như chế biến nông lâm sản, thực phẩm và du lịch. Đồng thời

cần tăng cường đối thoại với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn,
ách tắc cho các DN, nhà đầu tư.

Ông cao tấn trình 
Giám đốC aGriBaNk tây NiNh

Thu hút đầu tư của tỉnh Tây Ninh thời gian qua có nhiều đột
phá ấn tượng, thu hút được các tập đoàn đầu tư trong và ngoài nước.
Diện mạo đô thị có nhiều thay đổi và dần được định hình theo
hướng hiện đại. Thành công này là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ trong
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân,
nhất là trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút DN. 

Tuy nhiên để nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh
cần tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu với các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, với các tổ chức và cá nhân thông qua các
phương tiện truyền thông hiện đại, mạnh mẽ khẳng định Tây Ninh
là điểm đến năng động, tiềm năng, hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Ông trương hồng nhựt 
Giám đốC BiDV tây NiNh 

Tỷ lệ thuận với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, môi trường
đầu tư của tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt, thể
hiện qua kết quả thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng cao qua
mỗi năm. Với phương châm "Xem thành công của DN là thành
công của tỉnh", Tây Ninh luôn chú trọng huy động các nguồn lực
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tích cực cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh; phát huy tinh thần cầu thị, luôn đồng hành cùng DN từ
khi đầu tư đến sản xuất kinh doanh…

Để phát huy thành quả thu hút đầu tư đạt được, tỉnh cần tiếp tục
đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện
đại, kết nối với các tỉnh trong khu vực và các nước aSEaN.

Ông ngUyễn cÔng Bảo
Giám đốC điềU hàNh CôNG ty Cổ phầN Xi măNG FiCo tây NiNh

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI (nhiệm kỳ
2021 -2025), Công ty Cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (Xi măng
Fico-yTL) đã được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành
xây dựng Dây chuyền 2 tại Nhà máy Xi măng Tây Ninh và cuối
tháng 3 vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được Quyết định chủ
trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư từ uBND tỉnh Tây Ninh. 

Chúng tôi rất trân quý và đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo
tỉnh. Đáp lại sự tin tưởng này, Fico-yTL cam kết sẽ triển khai Dây
chuyền 2 đúng tiến độ, sớm đưa dự án đi vào vận hành, tiếp tục là
một trong những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho ngân sách
tỉnh cũng như đồng hành trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
địa phương.
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Increasing Investment Inflow,
Creating New Driving Force for
Economic Growth
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POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

could you please introduce outstanding results of
investment attraction of tay ninh province in the past
term? What are the importance and contributions of
investment projects, especially Fdi projects, to economic
development and social security of the province?

The resolution of the 10th Tay Ninh Provincial Party
Congress defined the need to make clear progress in
administrative reform and investment environment
improvement; consistently apply investment incentive
policies, create a healthy and open environment to draw
investment resources. From this approach, in the past five
years, the province’s investment promotion and attraction has
made clear progress and striking breakthroughs. accordingly,
Tay Ninh participated in many domestic and foreign
promotion events to actively contact and entice investors. Its
solutions for a better business investment environment,
mostly focus on reducing and simplifying administrative
procedures, ensuring publicity, transparency and
accountability of State administrative agencies. From 2016 up
to now, the Provincial Competitiveness Index (PCI) ranking
tended to move towards the group of good performers. In
2019, it ranked No. 15 out of 63 provinces and cities.

The domestic and foreign investment value reached
uS$6,284 million in the 2016-2020 period, doubling that in
the 2010 - 2015 period, of which 366 fresh projects invested
uS$2,867 million and VND38,572 billion (129 FDI projects
and 237 domestic projects). By 2020, the province had 330 FDI
projects with uS$7,570 million of investment capital and 565
domestic direct investment (DDI) projects with VND77,302
billion. Outstandingly, in the past period, the locality attracted
10 solar projects which registered to invest VND19,713 billion
and one tourism development project of VND3,840 billion.

Domestic and foreign investment projects, especially FDI
projects, are considered an important resource for
industrialization-driven economic restructuring; form a
number of key industries such as yarn production, fabric
weaving, apparel, footwear and tire, thus creating a driving
force for local socioeconomic growth in recent years. In
addition, the attraction of investment projects has helped
significantly increase jobs for local workers while raising
incomes and livelihoods for people.

in order to draw more investors, how did tay ninh
province endeavor in the past time?

In order to magnetize investment flows, Tay Ninh focused
resources on building infrastructure, especially transport
infrastructure, training human resources, calling for
investment fund for industry, tourism and high-tech
agriculture; accelerating administrative reform, simplifying
procedures, creating a favorable, transparent and friendly
investment environment; strengthening inspection and
examination of public service to strictly handle cases of
harassment and negative actions.

Incoming investors are provided with the best support and
care, featuring quick and transparent investment procedures.
Their difficulties in the investment process and project
implementation are handled under the single-window
mechanism. and, in case of necessity, the department reports
directly to the Chairman of the Provincial People's Committee
for solution. With quick and effective support, many investors
increased their investment fund to expand their operations in
the province.

In addition, Tay Ninh province signed socioeconomic
development cooperation programs with many provinces,
cities and organizations nationwide. These comprehensive
cooperation programs produced initial results of project
establishment; and put forth investment for new important
traffic route development. many big firms came to study and
carry out their projects in Tay Ninh province, including
Vingroup, Sungroup, TTC Group, Vinamilk, Saigon Co-op
and Nafoods. The presence of significant projects has created
new economic growth momentum, generated more jobs and
raised the budget revenue.

Beside investment attraction, how did the province
develop the private sector and economy in the past term?

The province strictly carried out Resolution 19/NQ-CP
and Resolution 02/NQ-CP of the Government on continued
improvement of the business environment and national
competitiveness and attained positive results. The application
of the single-window mechanism for business establishment
has helped reduce the time to carry out local administrative
procedures, create a favorable business environment, support

phận một cửa 3 cấp; nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;
xây dựng hoàn thiện Trung tâm hành chính công và Trung tâm
giám sát điều hành KT - Xh của tỉnh. Đơn giản hóa thủ tục, rút
ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, duy trì và nâng bậc PCI lên nhóm
Tốt gắn với cải thiện mạnh mẽ các chỉ số phản ánh nền hành
chính của tỉnh, cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; đẩy mạnh
phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm và xử lý về
trách nhiệm trong hoạt động quản lý và cải cách hành chính.

Tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Chính phủ đặt ra tại

Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP về cải
thiện môi trường môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây
nóng tiếp nhận phản ánh của DN, kịp thời tháo gỡ những khó
khăn vướng mắc, tạo niềm tin cho DN. Đồng thời thực hiện các
nỗ lực cắt giảm chi phí, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả.
minh bạch, công bằng trong tiếp cận các chính sách, đặc biệt là
chính sách thuế và ưu đãi về đất đai đối với DN trong nước và
DN FDI. 

trân trọng cảm ơn ông!

F

Ending the 2016 - 2020 term, beside achievements in socioeconomic development,
Tay Ninh province also obtained outstanding results in investment attraction,
especially in FDI attraction. Director Trinh Ngoc Phuong of the Department of
Planning and Investment said Tay Ninh province is winning greater trust and
satisfaction of businesses for its open, transparent and attractive investment
environment, investment incentive policies, friendly and enthusiastic government.
duy anh reports.

(continued on P.30)



Introducing many consistent solutions to
support businesses to invest in industrial and
commercial development and market
expansion, the Department of Industry and
Trade of Tay Ninh province has effectively
helped improve the investment and business
climate and attract socioeconomic resources
for local socioeconomic development.
nGuyen nGoc

accelerating industrial restructuring
In 2021 - 2025, Tay Ninh is resolved to focus on speeding up

industrial restructuring, improving industrial productivity, quality,
performance and competitiveness; and developing industries of
cutting-edge technologies, strong competitiveness and capability of
joining global value chains. The province has assigned priority to
developing supporting industries and agricultural processing.

Regarding trade and services, the province has maintained
traditional distribution channels and developed modern trade
forms to meet economic and social development requirements.
Specifically, Tay Ninh worked out infrastructure development
plans for wholesaling and retailing facilities, markets, trade
centers and supermarkets; encouraged enterprises to boost
exports and diversify markets.

With respect to cross-border trade, Tay Ninh shares a 240-km
national borderline with Cambodia where there are three international
border gates (moc Bai, Xa mat and Tan Nam), three national border
gates (Ka Tum, Chang Riec and Phuoc Tan), and 10 secondary border
gates. In the coming time, the industry and trade sector will coordinate
with relevant departments, agencies and local governments to facilitate
cross-border trade development with the Cambodian provinces of

Tbong Khmum, Prey Veng and Svay Rieng.
Besides, the province will build synchronous infrastructure,

develop a balanced, harmonious, sustainable urban areas towards
green growth, smartness and response to climate change; construct
and upgrade wharves, technical infrastructure for border gates;
upgrade and expand traffic routes to border gates to facilitate cross-
border trade and goods exchange.

On the other hand, Tay Ninh will inform and utilize
international integration commitments in which Vietnam
participates, especially the Comprehensive and Progressive
agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), to attract foreign
investment to develop exports, approach foreign markets,
particularly countries with which Vietnam signed free trade
agreements (FTas).

active support for business development
To remove difficulties caused to businesses by the Covid-19

epidemic, in 2020, the Department of Industry and Trade advised
the Provincial People's Committee to introduce many solutions to
assist local enterprises to grow their business. The electricity sector
particularly helped them by reducing electricity bills, worth as
much as VND220,354,485,066, as guided by the ministry of
Industry and Trade.

Regarding border trade, since the  Covid-19 epidemic outbreak
which has been increasingly complicated, to ensure the good
implementation of urgent measures to prevent and combat the
contagion as instructed by the Government and facilitate businesses
to develop import and export, the Provincial People’s Committee
met with relevant bodies and Cambodian authorities to resolve
merchandise import and export issues at moc Bai Border Gate.
Posts. With timely and effective plans, cross-border import and
export was carried out normally.

For the domestic market, following instructions of the Prime
minister, the ministry of Industry and Trade and the Provincial
People's Committee on urgent measures to prevent and control the
Covid-19 epidemic, the Department of Industry and Trade of Tay
Ninh coordinated with relevant agencies and sectors to execute
epidemic prevention solutions and to deal with difficulties faced by
industrial and commercial companies as follows.

Closely monitoring market developments, directing and
coordinating with businesses to immediately implement support
measures to ensure sufficient supply of essential goods, mobilize and
request them to stabilize prices of essential goods in the face of the
epidemic outbreak.

assessing supply and demand of essential goods; ensuring the
supply of essential goods for local consumption in response to
epidemic evolution and for quarantine areas; and preparing plans to
support other localities in need when necessary.

Strengthening prevention and control measures, especially in
cities, towns and densely populated areas with supermarkets and
wholesale markets.n
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iNDUstry aND traDe seCtor

Focus on Business Support in
Response to Covid-19 Epidemic

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo
gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát
triển công nghiệp, thương mại, mở rộng thị
trường, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã
góp phần hiệu quả vào công tác cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút
đầu tư và triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
nGuyễn nGọc

Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại ngành công nghiệp
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tây Ninh xác định tập trung đẩy

mạnh tiến độ cơ cấu lại ngành công nghiệp, nâng cao năng suất,
chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực công
nghiệp; tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có hàm
lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, có khả năng tham
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển công nghiệp phụ
trợ, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp. 

Về thương mại, dịch vụ, tiếp tục giữ vững kênh phân phối
truyền thống, phát triển các loại hình thương mại hiện đại, đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội. Trong đó, xây
dựng kế hoạch phát triển hạ tầng mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ,
chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... theo hướng văn minh, hiện
đại; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu các mặt
hàng, sản phẩm đã qua tinh chế, các mặt hàng chủ lực thế mạnh của
ngành, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Về thương mại biên mậu, Tây Ninh có đường biên giới giáp với
Vương quốc Campuchia khoảng 240 km, với 3 cửa khẩu quốc tế
(mộc Bài, Xa mát, Tân Nam), 3 cửa khẩu chính (Kà Tum, Chàng
Riệc, Phước Tân), 10 cửa khẩu phụ. Trong thời gian tới, ngành
Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và uBND
các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện phát triển thương mại

biên giới giữa các huyện của tỉnh Tây Ninh với các huyện giáp biên
thuộc các tỉnh Tboung Khmun, Prey Veng, Svay Rieng
(Campuchia).

Cùng với đó, tỉnh sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát
triển đô thị cân đối, hài hòa, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh,
thông minh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đầu tư xây dựng nâng
cấp các bến bãi, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật các cửa khẩu; nâng cấp
mở rộng một số tuyến đường đến các cửa khẩu, đường tiểu ngạch
nhằm thúc đẩy giao thương, trao đổi hàng hóa qua biên giới. 

mặt khác, tăng cường tuyên truyền và tận dụng tốt những cam
kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, nhất là CPTPP để
thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu; đẩy mạnh
khai thác có hiệu quả các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các nước
mà Việt Nam đã ký FTa,…

chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch

Covid-19, trong năm 2020, Sở Công Thương đã tham mưu uBND
tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất
kinh doanh. Trong đó, ngành điện đã hỗ trợ (giảm tiền điện) cho
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công
Thương với tổng số tiền 220.354.485.066 đồng.

Về thương mại biên giới, từ khi dịch Covid-19 xảy ra và ngày
càng diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ
và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất
nhập khẩu hàng hóa, uBND tỉnh đã họp bàn với các sở, ngành liên
quan và cơ quan chức năng của Campuchia để thống nhất, giải
quyết vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu mộc Bài. Với
các phương án kịp thời, hiệu quả, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các
cửa khẩu tiếp tục được diễn ra bình thường. 

Đối với thị trường trong nước, thực hiện các văn bản chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và uBND tỉnh về một số
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương
đã chủ trì, phối hợp các ngành thực hiện các giải pháp phòng, chống
dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công
Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh. Cụ thể:

Theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, chỉ đạo, phối hợp
với các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp để hỗ trợ, bảo
đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, vận động, yêu cầu các
doanh nghiệp cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, nhất là khi
trên địa bàn xảy ra dịch bệnh.

Đánh giá nguồn cung, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ
đời sống dân sinh; có phương án bảo đảm nguồn cung các mặt
hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng
cấp độ diễn biến của dịch bệnh và cho các khu vực phải thực hiện
cách ly; có phương án về phối hợp hỗ trợ cung ứng hàng hóa cho
các địa phương khác khi cần thiết.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện phòng, chống dịch nhất
là tại thành phố, thị xã, khu vực tập trung đông người, siêu thị, chợ
đầu mối… n
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Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp 
ứng phó với dịch Covid-19
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Sự góp mặt của hệ thống siêu thị đã đáp ứng nhu cầu và thay đổi thói quen
mua sắm của người tiêu dùng theo hướng văn minh

Rice paper production facility at Tan Nhien Co., Ltd 
(based in Truong Dong commune, Hoa Thanh town)



Tay Ninh is rated a good performer of
e-government construction, an
outcome of accelerated information
technology application to public
administration reform and delivery of
online public services. 
Vietnam Business Forum’s reporter
has an interview with mr. nguyen
tan duc, Director of the Department
of Information and Communications
of Tay Ninh province, on this content.
ngoc tung reports.

What do you think about the telecom and
information technology infrastructure
development of tay ninh province?

Currently, the telecommunication and information
technology infrastructure is developing quite strongly
in Tay Ninh province to spur socioeconomic
development and improve people’s livelihoods. up to
now, 100% of communes, wards and towns have fiber
optic transmission infrastructure. 

The growth rate of telecommunications services is
always high. 3G mobile coverage rate reaches 100%, 4G
coverage comprises more than 90% in the province and
5G technology will be tested in some areas in 2021.

In addition, local telecommunications businesses
such as VNPT, Viettel and mobifone also
researched, developed and provided products,
services and solutions of telecommunications and
information technology to meet investment and
transaction needs of local businesses and people. at
the same time, they are also capable of providing
digital infrastructure for digital transformation of
the province in the coming time.

in the 2016-2020 period, the government
determined that building an e-government
towards a digital government, digital society and
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Endeavor to Become Good Performer
of Digital Transformation by 2030

Tây Ninh được xếp vào nhóm khá về xây
dựng chính quyền điện tử, đây là kết quả
của việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT), thực hiện cải cách
hành chính (CChC), cung cấp nhiều dịch
vụ công trực tuyến mức độ cao.
Phóng viên Vietnam Business Forum đã
có cuộc phỏng vấn ông nguyễn tấn Đức,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Tây Ninh về nội dung này. 
ngọc tùng thực hiện.

Đánh giá của ông về sự phát triển hạ tầng viễn thông,
công nghệ thông tin (Vt-cntt) trên địa bàn tỉnh? 

hiện nay, hạ tầng VT-CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
phát triển khá mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế -
xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến
nay, 100% các xã, phường, thị trấn đều có hạ tầng truyền
dẫn cáp quang. 

Tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông luôn đạt
mức cao. Tỷ lệ phủ sóng di động 3G đạt 100%, 4G đạt hơn
90% trên địa bàn tỉnh và sẽ tiến hành thử nghiệm 5G tại một
số khu vực trong năm 2021.

Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn như
VNPT, Viettel, mobifone... còn nghiên cứu, phát triển và cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về VT-CNTT đáp ứng
được yêu cầu thu hút đầu tư và nhu cầu của các doanh nghiệp
tại Tây Ninh. Đồng thời, đáp ứng việc cung cấp hạ tầng số
phục vụ chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

giai đoạn 2016-2020, chính phủ xác định xây dựng
chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số và
nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu
nhằm tạo ra nền móng cho việc chuyển đổi số toàn diện
giai đoạn 2021-2023. Vậy việc triển khai của tây ninh
đến nay như thế nào, thưa ông?

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung thúc đẩy ứng
dụng CNTT, thực hiện CChC, xây dựng chính quyền điện tử,
cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho
người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã mang lại một số kết
quả thiết thực, được xếp vào nhóm khá về xây dựng chính
quyền điện tử.

một số kết quả nổi bật như: Đến nay, Cổng dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 1.818 thủ tục hành chính
(TThC) đạt mức độ 4, đạt gần 97% TThC của tỉnh, đạt 100%
TThC có thể cung cấp trực tuyến; TThC trực tuyến đang
được tích hợp, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, qua
đó thực hiện cơ chế đăng nhập và xác thực một lần, đồng thời
có thể sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến trên cổng dịch
vụ công quốc gia, cổng thanh toán trực tuyến quốc gia hoặc
qua các trung gian thanh toán ký kết với tỉnh.

Tỉnh cũng đã triển khai hệ thống phục vụ họp không giấy
tờ từ năm 2015, tiết kiệm rất nhiều về thời gian và chi phí in
ấn, phát hành tài liệu giấy.

hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai
theo mô hình tập trung và đã triển khai cho 100% cơ quan
chuyên môn trực thuộc uBND tỉnh, 100% uBND cấp huyện
và 100% uBND cấp xã. Các văn bản được trao đổi và xử lý
trên môi trường mạng liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và đã
ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản.

hệ thống phần mềm một cửa điện tử cũng đã triển khai theo
mô hình tập trung từ tỉnh xuống tới cấp xã, qua đó toàn bộ
TThC của tỉnh được lưu chuyển và xử lý trên môi trường mạng. 

Tỉnh đã triển khai hệ thống hỏi đáp trực tuyến nhằm tạo
kênh thông tin để người dân và doanh nghiệp hỏi những vấn
đề liên quan đến quy định của Nhà nước, TThC, hoạt động
của cơ quan nhà nước,... Các cơ quan nhà nước phải trả lời
chậm nhất là trong 7 ngày làm việc. Qua gần 5 năm đưa vào
sử dụng, hệ thống hỏi đáp trực tuyến đã được người dân và
doanh nghiệp đánh giá rất cao và thường xuyên sử dụng để
đặt câu hỏi cho các cơ quan nhà nước của tỉnh. 

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh IOC
của tỉnh đã chính thức hoạt động từ năm 2020, với các phân
hệ đang hoạt động như: hệ thống phản ánh hiện trường; hệ
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Phấn đấu chuyển đổi số ở mức khá
vào năm 2030 

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

thống camera an ninh và giao thông; hệ thống giám sát an
toàn an ninh thông tin; hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã
hội; hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công; hệ thống tra
cứu thông tin quy hoạch; hệ thống giám sát các lĩnh vực như: y
tế; giáo dục; môi trường; mạng xã hội và đã cung cấp một số
dịch vụ đô thị thông minh cho người dân và doanh nghiệp. 

Ban thường vụ tỉnh ủy tây ninh đã ban hành nghị
quyết số 02-nQ/tU ngày 26/01/2021 về chuyển đổi số tỉnh
tây ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Ông có thể cho biết những nhiệm vụ, giải pháp nào sẽ
được tây ninh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025?

Để hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số,
tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

một là, xây dựng nền tảng, hạ tầng phát triển chính quyền
điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh. Trong đó, tái cấu
trúc, hoàn thiện hạ tầng trung tâm dữ liệu của tỉnh có năng lực
tính toán cao (xử lý big data, aI, IOT) và được kết nối đồng bộ.
Triển khai hạ tầng IoT bao gồm các cảm biến IoT theo các lĩnh
vực khác nhau phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển đô thị như
quản lý đô thị, môi trường, giao thông, an ninh trật tự… tích
hợp về trung tâm Giám sát điều hành tập trung của tỉnh, đồng
thời chia sẻ cho các trung tâm điều hành của ngành Công an, y
tế, giáo dục, tài nguyên môi trường và các huyện, thị xã, thành
phố. Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung trên cơ sở vừa cung cấp
dữ liệu phục vụ công tác điều hành, quản lý và dự báo, cũng
như khai thác trực tiếp để xây dựng các ứng dụng mới. 

hai là, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Cụ thể, triển
khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cấp tỉnh (SOC);
Xây dựng quy trình vận hành các hệ thống của tỉnh nhằm đảm
bảo tính cập nhật liên tục theo các khuyến cáo về an toàn, an
ninh thông tin, đánh giá các rủi ro, thường xuyên giám sát các
nguy cơ, phát hiện, cảnh báo sớm các thay đổi hay tấn công
vào các hệ thống.

Ba là, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. mục
tiêu 100% TThC đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức độ 4; được
tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu đạt 50%
hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực
hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ
quan quản lý. Xây dựng đề án xây dựng đô thị thông minh tại
ít nhất 2 huyện, thị xã, thành phố để đến năm 2030 cơ bản
hoàn thiện hạ tầng đô thị thông minh.

Đến năm 2025, thí điểm chuyển đổi số cho một xã trên địa
bàn tỉnh và đến năm 2030, mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít
nhất 1 xã, phường, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số. Thực
hiện thí điểm chuyển đổi số cho 1 xã năm 2021. Phấn đấu đến
năm 2025, Tây Ninh vào nhóm khá về xây dựng Chính quyền
số và an toàn thông tin; đến năm 2030, Tây Ninh vào nhóm
chuyển đổi số khá.

trân trọng cảm ơn ông!
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Những năm qua, Sở Xây dựng Tây Ninh
đã tập trung thực hiện công tác cải cách
thủ tục hành chính (TThC) và nâng cao
chất lượng, thái độ phục vụ của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
Qua đó, đã đem lại sự hài lòng cho người
dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện
mạnh mẽ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI).
nGọc TùnG

nâng cao sự hài lòng trong giải quyết tthc
Xác định cải cách TThC là một nhiệm vụ quan trọng

nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cũng như đem lại
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hàng năm Sở Xây
dựng Tây Ninh thường xuyên tổ chức rà soát các TThC
theo quy định. Qua đó, kịp thời tham mưu uBND tỉnh công
bố danh mục TThC thuộc thẩm quyền giải quyết; quy trình
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TThC thuộc thẩm
quyền của ngành xây dựng Tây Ninh. Đồng thời, thực hiện

việc công bố và công khai TThC tại cơ quan, Trung tâm
hành chính công và trang thông tin điện tử của Sở theo quy
định. hiện nay, các TThC thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thực hiện tại Trung tâm hành
chính công tỉnh là 42 thủ tục, tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả cấp huyện là 08 thủ tục.

Cùng với đó, hàng năm, Sở đều tham mưu trình uBND
tỉnh nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TThC
cũng như đơn giản về trình tự giải quyết TThC trên các lĩnh
vực đơn vị quản lý. Đến nay, tổng số TThC được cắt giảm
thời gian thực hiện là 23/42 TThC (cấp tỉnh), 04/08 TThC
(cấp huyện). Điển hình như đã thực hiện rút ngắn thời gian
giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép
xây dựng từ 82 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới
năm 2017 xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày). Trong đó,
thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày, thẩm định
thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu
04 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày.
Trong trường hợp các thủ tục này do cùng một cơ quan thực
hiện thì có thể tự cân đối thời gian giảm đối với từng thủ tục,
bảo đảm tổng thời gian giảm đối với 3 thủ tục trên là 19 ngày
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số
08/CT-TTg ngày 13/3/2018.

Đến nay, Sở đã cung cấp 100% TThC thuộc thẩm quyền
giải quyết qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
(theo Quyết định số 2768/QĐ-uBND ngày 11/11/2020 của
uBND tỉnh), 100% TThC được thực hiện tại Trung tâm hành
chính công tỉnh, 100% TThC được kết nối với Cổng dịch vụ
công quốc gia.

Lãnh đạo và công chức, viên chức Sở Xây dựng Tây Ninh
luôn đề cao phương châm: “Lấy người dân, doanh nghiệp
làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh
nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ trong
giải quyết TThC. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh; chú
trọng nâng cao hiệu quả giải quyết TThC thông qua việc
ứng dụng CNTT”.

minh chứng rõ nhất là kết quả khảo sát sự hài lòng của
người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TThC
ngành xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh
luôn đạt tỷ lệ mức độ hài lòng cao. Cụ thể: Năm 2020 đạt tỷ lệ
90,1% (hài lòng và rất hài lòng); 3 tháng đầu năm 2021 đạt tỷ
lệ 100% (hài lòng và rất hài lòng), mang lại hiệu quả thiết thực
trong công tác CChC và góp phần nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh của tỉnh nhà.

tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
Trong thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực

cải thiện môi trường đầu tư; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và
công bố công khai các đồ án quy hoạch ngành, quy hoạch phát
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NGàNh Xây DựNG tây NiNh

Nỗ lực tạo thuận lợi cho người dân và
doanh nghiệp

the digital economy is among top priorities to create a
foundation for digital transformation in 2021-2023. how
will the province carry out this? 

Over the past years, Tay Ninh province has focused on
fostering IT application, carrying out public administration
reform, building e-government and providing many high-level
online public services for people and businesses, initially
obtained practical results. Tay Ninh province was rated among
good performers of e-government construction.

The Online Public Services Portal provides 1,818
administrative procedures of Category 4 or nearly 97% of this
type of administrative procedures and 100% of online-eligible
administrative procedures. Its online administrative
procedures are being integrated and linked with the National
Public Service Portal, using one-time login and authentication.
Customers can use the payment system on the Online Public
Service Portal, the National Online Payment Portal or through
payment intermediaries registered with the province.

The province has also carried out a paperless meeting
system since 2015, a proven way to save time and cost of
printing and issuing paper documents. 

The document management and administration system is
operated in a centralized model, deployed to all responsible
agencies affiliated with the Provincial People's Committee, all
District People's Committees and all Communal People's
Committees. Documents are exchanged and processed on the
network environment from province to commune and digital
signatures have been applied in document distribution.

The electronic single-window software system has also been
deployed in a centralized model from the province down to the
commune level, through which all administrative procedures of
the province are circulated and processed in the network
environment.

Tay Ninh province launched an online question and
answer system to create an information channel for people and
businesses to ask questions about regulations, administrative
procedures and operations of State agencies, which are obliged
to respond to questions in seven working days. after nearly 5
years of operation, the online question and answer system has
been highly appreciated by the people and businesses.

The IOC Smart urban monitoring and
Operation Center was officially operated in
2020, with following operating modules: Field
feedback system; traffic and security
surveillance camera system; information safety
and security monitoring system; social and
economic reporting information system; public
administrative service monitoring system;
planning information lookup system; and
monitoring system used for healthcare,
education, environment and social network.
The center has also provided a number of
smart urban services for residents and
businesses.

the standing Board of tay ninh
provincial party committee issued
resolution 02-nQ/tU dated January 26,
2021 on digital transformation of tay ninh
province to 2025, with an eye to 2030.
Would you be kind enough to tell us tasks
and solutions to be implemented by tay

ninh in the period of 2021-2025?
To move towards a digital government, digital society and

the digital economy, the province will focus on implementing
the following tasks and solutions: 

Firstly, building the foundation and infrastructure for e-
government development, digital transformation and smart
city. In particular, restructuring and completing the
infrastructure for the provincial data center with high
computing capacity (big data processing, aI and IoT) and
synchronous interconnectivity; deploying IoT infrastructure,
including IoT sensors in different fields to serve urbanization
management and development requirements like urban,
environment, traffic, security and order management
integrated with the administrative center. Data will be shared
with administrative centers run by the police, health,
education, natural resources and environment, and district-
level agencies; and building a tailored shared database for
operation, management and forecasting.

Secondly, ensuring information safety and security.
Specifically, carrying out the provincial network information
security monitoring system (SOC); developing a system
operation procedure for the province to ensure continuous
updating as recommended for information safety and security,
risk identification and detection of hazards to and attacks on
the system.

Thirdly, building a digital government, a digital economy,
and a digital society; providing all administrative procedures of
Category 4 online, integrated into the National Public Service
Portal; conducting 50% of inspections on the digital
environment; developing a smart city project for at least two
districts, towns and cities, to basically complete the smart city
infrastructure by 2030.

By 2025, Tay Ninh province will pilot digital transformation
in some communes. By 2030, each district, town and city will
have at least 1 commune, ward or town complete digital
transformation. The province will test digital transformation for
a commune in 2021. By 2025, Tay Ninh will be a good performer
of digital government construction and information security
and, by 2030, a good performer of digital transformation. 

thank you very much! 
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Tay Ninh IOC Center is one of innovative information technology breakthrough to
realize socioeconomic development goals

Ông Trần Tương Quốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

F
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Over the past years, the Department of
Construction of Tay Ninh has focused on
reforming administrative procedures and
improving service quality and staff attitude

to raise the satisfaction of people and
businesses, and improve the Provincial
Competitiveness Index (PCI) of Tay Ninh.

raising satisfaction with administrative
procedures

Reforming administrative procedures is an important task to
improve public service delivery and give convenience to people
and businesses. Every year, the Department of Construction of
Tay Ninh province regularly reviews all administrative
procedures to promptly advise the Provincial People's Committee
to announce the list of administrative procedures under its
jurisdiction, as well as internal processes and electronic processes
for settling administrative procedures under its jurisdiction. at
the same time, the department publicizes administrative
procedures at working offices, public administration centers and
its website. Currently, administrative procedures provided by the
Department of Construction at the Provincial Public
administration Center are 42 at the provincial level, and eight at
the district level.

Every year, the department advises and submits many
solutions to the Provincial People's Committee to reduce the
time needed to resolve administrative procedures as well as
simplify the order of settling administrative procedures it
provides. To date, 23 out of 42 administrative procedures (at the
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Efforts to Facilitate People and
Businesses

triển đô thị, quy hoạch các khu, cụm
công nghiệp, khu dân cư... để thu hút
đầu tư.

mặt khác, tỉnh đã tăng cường đối
thoại với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ
khó khăn, ách tắc cho các doanh
nghiệp - nhất là về thủ tục cấp chủ
trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, giải phóng mặt bằng
và cho thuê đất,… Tỉnh tiếp tục thực
hiện tốt cơ chế “một cửa” về đầu tư và
cơ chế “một cửa liên thông” trong
đăng ký kinh doanh.

Ông Trần Tương Quốc, Phó
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây
Ninh cho biết: Để phát huy những
thành quả đạt được trong việc cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, trong
thời gian tới ngành xây dựng tỉnh sẽ
tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo
thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sự
hài lòng trong quá trình phục vụ
người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, tiếp tục nâng cao tỷ lệ thực hiện các
TThC thuộc lĩnh vực xây dựng qua hình thức dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4, bằng cách tăng cường
vận động, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả giải quyết TThC qua dịch vụ bưu chính
trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa
TThC, cắt giảm thời gian giải quyết TThC theo
quy định và thực tế tại địa phương.

Tham gia tiếp xúc, đối thoại với người dân và
doanh nghiệp (trực tiếp, qua zalo và các hình thức
khác) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của
người dân và doanh nghiệp. Triển khai kịp thời các
văn bản quy phạm pháp luật mới theo quy định và các
văn bản khác có liên quan; công khai các đồ án quy
hoạch đã được duyệt để người dân, doanh nghiệp biết.

“Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan duy trì và tăng cường các biện pháp nhằm
kiểm soát chất lượng các hồ sơ thiết kế, chất
lượng thi công xây dựng công trình, năng lực của
các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Chủ trì
giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong
thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các
TThC khác thuộc thẩm quyền của ngành...”, ông
Trần Tương Quốc khẳng định.n
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Ngày 23/3, tại
Kỳ họp thứ 20,

HĐND tỉnh Tây
Ninh khóa IX đã ra Nghị
quyết thông qua Đề án
phân loại đô thị và đề
nghị Thủ tướng Chính
phủ công nhận thành phố
Tây Ninh là đô thị loại II
trực thuộc tỉnh. Đây là
kết quả từ sự nỗ lực của
các cấp, các ngành  tỉnh,
trong đó có Sở Xây
dựng tỉnh.

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

provincial level) and four out of eight
administrative procedures (at district level)
have achieved shorter completion times.
Typically, the time for processing,
appraising and approving construction
designs and permits was reduced from 82
days to a maximum of 63 days (19 days
fewer) according to the World Bank’s
report in 2017. Specifically, the time of
appraising a basic design is reduced to at
least five days, appraising technical design
or construction drawing designs to at least
four days and granting construction permit
to at least 10 days. In case these procedures
are provided by the same agency, the time
may be further rationalized to make sure
that the total time needed for these three
procedures is 19 days as per the Prime
minister’s Directive 08/CT-TTg dated
march 13, 2018.

The Department of Construction has
to date provided 100% of administrative
procedures (Category 4) under its
jurisdiction through online public service
portals (according to Decision 2768/QD-
uBND dated November 11, 2020 of the
Provincial People's Committee), 100% of
administrative procedures performed at
the Provincial Public administration
Center, and 100% of administrative
procedures are connected to the National
Public Service Portal.

all the staff of the Tay Ninh
Department of Construction always
uphold the working principle: “People
and businesses are the center of service;
the satisfaction of people and businesses
is a measure of service quality and
complaint settlement. To step up the
implementation of the interconnected
single-window mechanism at the
provincial Public administration Center
and focus on improving the effect of
handling administrative procedures
through the IT application.”

The clearest evidence is that the high public and
business satisfaction with the settlement of administrative
procedures in the construction industry at the Tay Ninh
Public administration Center, according to surveys.
Specifically, the satisfaction reached 90.1% in 2020
(satisfied and very satisfied) and 100% in the first three
months of 2021 (satisfied and very satisfied). This
performance has helped raise the practical effect of
administration reform and competitiveness improvement
of the province.

strengthening business companionship and
support

In the past time, Tay Ninh province has made
continuous efforts to improve the investment
environment; reviewed, revised, supplemented and
publicly announced projects on industry planning, urban
development planning, industrial zone planning, and
residential area planning to attract investors.

Besides, the province has increased dialogues with
investors to promptly help them deal with existing and
emerging difficulties in business, especially procedures
concerning investment certification, investment
registration and land lease. Tay Ninh has effectively
implemented the single-window mechanism for
investment and business registration. mr. Tran Tuong
Quoc, Deputy Director of the Department of
Construction of Tay Ninh, said, to promote its
achievements of improving the investment and
business environment and raising the PCI, in the
coming time, the construction sector will continue to
adopt solutions to enhance facilitation, efficiency and
satisfaction of people and businesses.

The department will bring more administrative
procedures within its authority to online public service
portals, assigned Category 4, by further informing and
encouraging submission of administrative procedures
and reception of settlement results via postal services;
further review and simplify administrative procedures
to reduce the time required for administrative
procedure settlement.

The department will also join meetings and dialogues
with people and businesses (in person, via Zalo
application and other forms) to remove difficulties and
problems faced by people and businesses; promptly
implement new legal documents; and make approved
planning projects public to people and businesses.

“The department will work with relevant units to
maintain and strengthen measures to control the
quality of designs, construction quality, and capacity of
constructers; and solve problems faced by enterprises
in executing construction permits and other
administrative procedures under the authority of the
department,” he affirmed. n

Tay Ninh City is gradually meeting requirements of a second-grade city

Golden City social housing project gives low-wage earners a chance to access affordable
accommodation and helps to serve the local growing population and urbanization

On
March

23, at the
20th meeting
session, the Tay
Ninh Provincial
People's Council
(9th term) issued a
resolution
approving the
urban
classification
scheme and
proposed the
Prime Minister to
recognize Tay
Ninh City as a
second-grade
provincial
governed city. This
is the result of the
efforts of all levels
and sectors of the
province,
including the
Department of
Construction.F



The Resolution of the 10th Tay Ninh Provincial
Party Congress defined a key goal in the 2016-
2020 period as “focusing on investment in
socioeconomic infrastructure development,
especially traffic infrastructure, to serve local
industrialization and modernization needs.”
This is also one of four breakthrough stages for
development of the province.
conG Luan

Carrying out the resolution, many key traffic projects
have been invested to connect regions and motivate
rapid and sustainable local socioeconomic
development.

Tay Ninh province’s leaders actively worked with and proposed to
the Prime minister and the ministry of Transport investment
mechanisms for ho Chi minh City - moc Bai Expressway. The
province worked with ho Chi minh City to ask the Prime minister
and the ministry of Transport to assign ho Chi minh City People's
Committee to act as a lead agency in charge of calling for investment
for the expressway project in a public-private partnership form
approved by the Prime minister. Currently, the two localities have
signed a coordination plan and urgently prepared for the launch of the
project, which is expected to be put into operation by 2025.

Tay Ninh province also added the Go Dau - Xa mat Expressway
to the Vietnam Expressway Network Development Plan, approved by
the Prime minister; and proposed the Government and the ministry
of Defense invest in a border patrol road where the first phase of
construction was completed with 130 km built in Tay Ninh province.

The ministry of Transport also put forth an investment scheme for
ho Chi minh Road, which was added to the medium-term public
investment plan in 2021-2025. The National highway 22B
maintenance and improvement project was implemented by the
Vietnam Road administration in three years (2018, 2019 and 2020).
The VND255 billion project basically improved traffic safety. The
ministry accepted 28 out of 30 proposed bridges in the province.
When the ministry of Transport built Binh Loi Bridge, Tay Ninh
province proposed adding an ICD depot in hung Thuan commune -
Trang Bang town to the development plan, which was approved by the
ministry; and planned the extended canal from the Saigon River to Ben
Cui commune, Duong minh Chau district. This is an important
project of strategic significance, aimed to unlock local waterway
advantages. Currently, relevant agencies are preparing to select
investors to commence the project in early 2021.

Besides effectively operational projects are working well to support
local development, including an hoa Bridge, Provincial Roads 782,
784 and 793, Dat Set - Ben Cui Road that links to Provincial Road 744
(Binh Duong).

In 2021-2025, the transport sector of Tay Ninh province will
focus further on tapping local potential and promoting its
advantages to create breakthroughs in transport infrastructure
development, especially the transport infrastructure linked to
southern key economic regions; and utilizing its advantages as a
gateway to the South-West economic corridor of the Greater
mekong sub-region (GmS) countries. Specifically, the province will
actively coordinate with the ministry of Transport, central bodies
and provinces to formulate national sector plans and provincial
master plans for the 2021-2030 period, with a vision to 2050, to lay
the groundwork for development investment department and the
long-term development orientation in the coming time. It will
continue to carry out some key projects such as ho Chi minh City
- moc Bai Expressway, ho Chi minh Road (put into operation
before 2025), and Go Dau - Xa mat Expressway - Phase 1 (to Tay
Ninh City). It will ask central authorities for improving and
expanding National Road 22B and Trans-asia Road.

In 2021, the transport industry of Tay Ninh will focus on
developing the transport infrastructure system by maximizing local
advantages as the nearest gateway from ho Chi minh City to
Cambodia; prioritize traffic routes linked to ho Chi minh City, Binh
Duong, Long an and Binh Phuoc; invest in and upgrade roads linked
to tourist sites, industrial parks and commodity hubs with inland
waterway ports, ICDs and processing factories to make
transformational changes in transport infrastructure development to
meet socioeconomic development needs.n
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Building Synchronous,
Uninterrupted and Connected
Traffic Network

L ãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã
kiến nghị, đề xuất với Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Giao
thông Vận tải (GTVT) về
cơ chế đầu tư dự án đường

cao tốc TP.hồ Chí minh - mộc Bài.
Làm việc với TP.hồ Chí minh kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT giao
uBND TP.hồ Chí minh là cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tổ chức kêu gọi
đầu tư dự án cao tốc TP.hồ Chí minh -
mộc Bài theo hình thức đối tác công - tư
đã được Thủ tướng Chính phủ chấp
thuận. hiện hai địa phương đã ký kết kế
hoạch phối hợp và đang khẩn trương
thực hiện các bước theo quy định, đặt
mục tiêu hoàn thành dự án đưa vào
khai thác sử dụng năm 2025.

Tỉnh Tây Ninh cũng đã bổ sung
tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa mát vào Quy
hoạch phát triển mạng đường bộ cao
tốc Việt Nam, đã được Thủ tướng chấp
thuận; kiến nghị Chính phủ và Bộ Quốc
phòng đầu tư dự án đường Tuần tra
biên giới, hiện nay Bộ Quốc phòng đã
đầu tư xong giai đoạn 1 của dự án qua
địa phận tỉnh Tây Ninh dài 130km.

Đối với dự án đường hồ Chí minh
hiện đã được Bộ GTVT lập đề xuất chủ
trương đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Dự án bảo trì, cải tạo QL 22B đã được
Tổng Cục Đường bộ Việt Nam triển
khai thực hiện trong 3 năm (năm 2018,
2019, 2020) với tổng kinh phí 255 tỷ
đồng, đến nay cơ bản đã nâng cao khả

năng khai thác đảm bảo an toàn giao thông; dự án
đầu tư 31 cầu dân sinh đã được Bộ GTVT triển khai,
hiện nay đã nghiệm thu đưa vào khai thác được 28
cầu. Bên cạnh đó, sau khi Bộ GTVT triển khai xây
dựng mới cầu Bình Lợi, tỉnh Tây Ninh đã kiến nghị
và được Bộ GTVT bổ sung quy hoạch Cảng cạn
ICD, Cảng Tổng hợp tại xã hưng Thuận - thị xã
Trảng Bàng; quy hoạch kéo dài luồng đường thủy
nội địa sông Sài Gòn đến xã Bến Củi, huyện Dương
minh Châu đạt luồng đường thủy cấp 2. Đây là dự
án quan trọng có ý nghĩa chiến lược, với quy mô cấp
vùng, khai thác lợi thế vận tải đường thủy sông Sài
Gòn. hiện nay các sở, ban ngành đang thực hiện các
bước lựa chọn nhà đầu tư để có thể sớm khởi công
dự án trong năm 2021 này.

Bên cạnh các dự án đã được nghiệm thu đưa vào
sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, tỉnh cũng đang
thi công nhiều dự án trọng điểm như: cầu an hòa,
đường 782-784, đường ĐT.793, đường Đất Sét-Bến
Củi kết nối với ĐT.744 (Bình Dương)… 

Trong giai đoạn 2021-2025 ngành GTVT Tây
Ninh tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, phát
huy lợi thế để tạo đột phá về phát triển kết cấu hạ
tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết
nối với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát
huy lợi thế Tây Ninh là cửa ngõ của hành lang
kinh tế Đông - Tây phía Nam thuộc các nước tiểu
vùng sông mê-Kông (GmS). Cụ thể tỉnh sẽ chủ
động phối hợp với Bộ GTVT, các bộ ngành, các
tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lập
các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm
cơ sở đầu tư phát triển cũng như định hướng phát
triển lâu dài trong thời gian tới. Tiếp tục triển
khai một số dự án trọng điểm như: dự án đường
cao tốc TP.hồ Chí minh - mộc Bài, đường hồ
Chí minh (đưa vào khai thác sử dụng trước năm
2025); nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Gò Dầu -
Xa mát giai đoạn 1 (đến TP.Tây Ninh); đề xuất
Trung ương cải tạo, mở rộng QL 22B và đường
Xuyên Á...

Trước mắt trong năm 2021 này, ngành GTVT
Tây Ninh sẽ dồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng
giao thông trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của tỉnh
là cửa ngõ gần nhất của TP.hồ Chí minh vào
Campuchia và ngược lại; ưu tiên triển khai thực hiện
các tuyến giao thông kết nối với TP.hồ Chí minh,
Bình Dương, Long an, Bình Phước. Đầu tư, nâng
cấp các tuyến đường kết nối các khu, điểm du lịch,
các khu công nghiệp, các đầu mối hàng hoá với các
cảng thuỷ nội địa, ICD, các vùng nguyên liệu với nhà
máy chế biến; qua đó tạo bước chuyển biến mạnh
mẽ về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để đáp
ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.n
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Xây dựng mạng lưới giao thông 
đồng bộ, liên hoàn và tính kết nối cao

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
lần thứ X xác định một

trong những mục tiêu
trọng tâm của giai đoạn

2016 - 2020 là "tập trung
đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội,

nhất là hạ tầng giao
thông phục vụ tốt nhu
cầu công nghiệp hóa -

hiện đại hóa địa
phương" và đây cũng là

một trong bốn khâu đột
phá của tỉnh. 

Qua 5 năm triển khai
Nghị quyết, nhiều công
trình giao thông trọng

tâm, trọng điểm đã
được đầu tư, góp phần

tạo sự lan toả, kết nối và
tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã

hội tỉnh nhà theo hướng
nhanh và bền vững.

cônG Luận



In the face of complicated Covid-19
epidemic developments, the health sector
of Tay Ninh province always actively
carries out consistent and drastic measures
to prevent the epidemic in the new
normal, thus protecting the health and life
of the people.
Tri DunG

as of march 30, 2021, Tay Ninh recorded 22
Covid-19 infections, of which 15 were cured and
seven were in isolation and treatment facilities.
up to the present time, the province has
basically controlled the epidemic, with no new

cases found. Recovered patients are living well with the
community while infections are being well treated in
quarantine facilities. The province has 32 concentrated
quarantine facilities as it has international border gates and
favorable traffic networks for easy mobility. Thus, a lot of
people are subjected to isolation and quarantine when they
enter Vietnam. as of march 26, 2021, Tay Ninh is
quarantining 642 people. In terms of testing capacity, the
province has deployed two Covid-19 testing systems. The
Center for Disease Control (CDC) can test 130 samples in
eight hours and Tay Ninh General hospital can handle 120

samples in eight hours.
Determined to push back the epidemic and

protect public health and life, the health sector of
Tay Ninh province always monitors and closely
follows the information from the ministry of health
about infections in other provinces and cities to
promptly apply preventive plans and actions.
Knowing that new strains of Covid-19 are evolving
in the world, apart from previous plans, the health
sector has actively worked with localities to review
and trace, supervise and investigate epidemiological
manifestations, people returning from epidemic
areas, and close contact cases upon urgent notices of
the ministry of health. In professional work, the
health sector has fully adopted reception and
treatment plans; established field hospitals and
converted medical examination and treatment
facilities to serve patients in case of necessity; and
mobilized hospital resources to promptly respond to
disease outbreaks. The sector assessed all health
facilities according to the Covid-19 hospital Criteria

for safety and prevention. all medical facilities strictly abide
by regulations on health safety and epidemic prevention and
stay ready for isolation scenarios. Rapid response teams have
all been consolidated and are ready to work around the clock
to handle any epidemic cases.

mr. Nguyen Van Cuong, Deputy Director of the
Department of health of Tay Ninh, said, the 240-km
borderline, adjacent to three Cambodian provinces, with 16
border gates (including three international border gates) and
many open trails is a big challenge for Tay Ninh province to
prevent the epidemic, especially isolating people entering and
preventing illegal entry and exit. Facing with the increasingly
complicated situation of illegal entry, the province directed
competent forces (police, military and border guards) and
localities to strengthen coordinated multi-layered patrol and
control of the border line, especially opening trails; engaged
the entire political system and all walks of life in the fight
against illegal immigration.

“Epidemic prevention is one of top political tasks to keep
the contagion at bay. In the coming time, the province will
continue to develop professional measures and scale up
effective epidemic prevention models,” he said.n
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Resolute, Consistent to Fight Covid-
19 Pandemic

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
Covid-19, ngành y tế tỉnh Tây Ninh
luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích
cực; triển khai đồng bộ, quyết liệt các
biện pháp phòng chống dịch bệnh trong
tình hình mới, góp phần bảo vệ sức
khỏe và tính mạng của nhân dân.
Trí DũnG

Tính đến ngày 30/03/2021, tại Tây Ninh ghi
nhận 22 trường hợp nhiễm Covid-19, đã điều
trị khỏi 15/22 trường hợp, đang cách ly và
điều trị 7/22 trường hợp. Đến thời điểm hiện
tại tỉnh Tây Ninh cơ bản đã khống chế được

dịch bệnh, chưa phát hiện trường hợp mắc mới; những
trường hợp điều trị khỏi bệnh đã ra viện hòa nhập với
cộng đồng; những trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần đã
được cách ly kịp thời và hoàn thành thời gian cách ly theo
quy định. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 khu cách ly tập
trung, do có cửa khẩu quốc tế và địa hình thuận tiện qua
lại nên số lượng người nhập cảnh phải cách ly rất lớn.
Tính đến ngày 26/03/2021, toàn tỉnh đang cách ly 642
người. Về năng lực xét nghiệm, tỉnh đã triển khai 2 hệ
thống xét nghiệm Covid-19, trong đó Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật (CDC) được xét nghiệm khẳng định, công
suất 130 mẫu/8 giờ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh công suất 120
mẫu/8 giờ.

Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và
tính mạng của nhân dân, ngành y tế Tây Ninh luôn theo
dõi, bám sát những thông tin từ Bộ y tế về các trường hợp
mắc bệnh tại các tỉnh, thành trên cả nước để kịp thời triển
khai các phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Xác định chủng Covid - 19 hiện nay là chủng mới, một
trong những chủng biến thể, diễn biến rất phức tạp nên
ngoài các phương án trước đây, ngành y tế chủ động phối
hợp với các địa phương triển khai rà soát, truy vết, giám
sát, điều tra dịch tễ các trường hợp đi về từ vùng dịch, các
trường hợp tiếp xúc gần theo các thông báo khẩn của Bộ y
tế. Trong công tác chuyên môn, ngành y tế thực hiện đầy
đủ các phương án tiếp nhận, điều trị; phương án thành lập
bệnh viện dã chiến/chuyển đổi công năng các cơ sở khám
chữa bệnh đủ khả năng thu dung người bệnh; huy động
nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị
để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.
Triển khai 100% cơ sở đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện
an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tất cả các cơ sở y tế

chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, phòng chống
dịch, sẵn sàng kịch bản phong tỏa bệnh viện. Các đội đáp
ứng nhanh đều được củng cố, kiện toàn và tổ chức thường
trực phòng, chống dịch 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý khi có
tình huống dịch bệnh xảy ra. 

Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Tây Ninh – ông Nguyễn
Văn Cường cho biết đường biên giới dài hơn 240 km, tiếp
giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với 16 cửa
khẩu (trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế) và nhiều đường
mòn lối mở…chính là thách thức lớn đối với tỉnh Tây
Ninh trong phòng chống dịch bệnh, nhất là trong thực
hiện cách ly người nhập cảnh và phòng, chống người xuất
nhập cảnh trái phép. Trước tình hình nhập cảnh trái phép
diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh chỉ đạo các lực lượng
(Công an, Quân sự, Biên phòng) và các địa phương tăng
cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên tuyến
biên giới, nhất là tại các cửa khẩu đường mòn, lối mở,
kiểm soát biên giới nhiều tầng nhiều lớp; huy động cả hệ
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia
nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh
trái phép. Bảo đảm công tác tuần tra kiểm soát gắn với
công tác phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh
ngay trong lực lượng phòng chống dịch bệnh. 

"Nhiệm vụ chống dịch là một trong những nhiệm vụ
chính trị hàng đầu, và việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
từ bên ngoài vào Việt Nam chính là một trong những công
tác quan trọng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển
khai các biện pháp nghiệp vụ, phát huy các mô hình
phòng chống dịch hiệu quả. " – ông Cường cho hay.n
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Quyết liệt, đồng bộ trong công tác
phòng chống dịch Covid - 19

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng nhiều trang
thiết bị Y tế cho tỉnh Tây Ninh



Encouraging all economic sectors to develop
high-tech agriculture, linking the production
and consumption of products; and building
strong brands of locally distinctive agricultural
products to expand to domestic and foreign
markets, are all major goals of the agricultural
sector in Tay Ninh province in the period of
international integration so as to realize the goal
of sustainable growth and increased income for
farmers.
nGoc HuonG GianG

high-tech application to enhance competitiveness
Tay Ninh province is endowed with favorable natural conditions

for agricultural development, with terrain being flat. hardly being
affected by storms and floods; the total agricultural area is about
345,000 ha. Its surface water resources are abundant, with Vam Co
Dong River and Dau Tieng Lake having a water surface area of 27,000
ha and storing 1.5 billion cubic meters of water, capable of irrigating
more than 48,000 ha of cultivated land.

Tay Ninh is famous for sugarcane, cassava, rubber, mangosteen,
cow and pig. agriculture accounts for nearly 30% of the province's
GDP.

Over the past years, the provincial leaders have paid great
attention to directing high-tech agricultural development to enhance
the competitive advantage, yield and quality of agricultural products.
high-tech agricultural development is one of four breakthrough
solutions for socioeconomic development of the province.

On December 22, 2016, the Provincial Party Committee issued
Program 07-CTr/Tu on agricultural development and agricultural
restructuring. On February 20, 2017, the Provincial People's
Committee issued Decision 382/QD-uBND approving the project on
agricultural restructuring in Tay Ninh province towards increasing
added value and sustainable development to 2020, with a vision to
year 2030; and Decision 2029/QD-uBND dated September 20, 2019
approving the project on agricultural value chain development of Tay
Ninh province.

Bestowed with such favorable conditions, Tay Ninh can develop
high-tech agriculture to create safe, valuable and highly competitive
products for consumption and export processing. up to now, many
smart agricultural models have been widely used in production. The
share of high-tech agricultural production accounts for 30% and the
output of agricultural products reaches over 20%.
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Sustainable Agricultural Development
in Int’l Integration Trend

Đẩy mạnh khuyến khích các thành phần
kinh tế tham gia phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC);
chú trọng liên kết sản xuất, bao tiêu sản
phẩm; tập trung xây dựng các thương hiệu
nông sản có thế mạnh của địa phương để
vươn rộng ra thị trường trong và ngoài
nước… Đây là một số mục tiêu nổi bật của
ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh trong
giai đoạn hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu
cầu tăng trưởng bền vững và nâng cao thu
nhập cho người nông dân.
nGọc HươnG GianG

Ứng dụng công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh
Tỉnh Tây Ninh có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để

phát triển nông nghiệp, đất đai bằng phẳng, ít chịu ảnh hưởng
của bão, lũ lụt; tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng
345.000 ha. Nguồn nước mặt của tỉnh rất dồi dào, với sông Vàm
Cỏ Đông và đặc biệt hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước 27
ngàn ha, dung tích 1,5 tỷ m3, tưới cho hơn 48.000 ha đất canh
tác...

Tây Ninh là địa phương có truyền thống sản xuất nông
nghiệp với những sản phẩm có thế mạnh như mía, mì, cao su,
mãng cầu, chăn nuôi bò, heo; việc thâm canh và ứng dụng khoa
học kỹ thuật khá mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm
gần 30% GDP của toàn tỉnh.

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh rất chú trọng chỉ đạo phát
triển NNƯDCNC nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của các sản
phẩm nông nghiệp, gia tăng về hiệu quả và chất lượng sản

phẩm. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong bốn
nhóm giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. 

Ngày 22/12/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 07-
CTr/Tu về phát triển NNƯDCNC gắn với cơ cấu lại nông
nghiệp; ngày 20/02/2017 uBND tỉnh ban hành Quyết định số
382/QĐ-uBND phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh
Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định
2029/QĐ-uBND ngày 20/9/2019 về phê duyệt Đề án Phát triển
chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh… 

Với những điều kiện thuận lợi trên, Tây Ninh rất phù hợp
cho phát triển NNƯDCNC nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn,
có giá trị và sức cạnh tranh cao để phục vụ cho tiêu dùng và chế
biến xuất khẩu. Đến nay, nhiều mô hình NNƯDCNC đã được
ứng dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất. Tỷ trọng giá trị sản
xuất (GTSX) NNƯDCNC trong tổng GTSX nông nghiệp của
tỉnh đạt 30%, sản lượng nông sản thực phẩm sạch đạt trên 20%.

Tỉnh đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế
biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền
vững với chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng
và khả năng cạnh tranh của nông sản. Phấn đấu đến năm 2025,
tỷ trọng GTSX NNƯDCNC trong tổng GTSX nông nghiệp của
tỉnh chiếm trên 40%; giá trị sản phẩm được sản xuất theo các
quy trình sản xuất tốt (GaP) hoặc tương đương trên 25%, nâng
giá trị mang lại trên 1 ha đất nông nghiệp trên 130 triệu
đồng/năm.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp
một trong những giải pháp phát triển nông nghiệp bền

vững được Tây Ninh xác định là kêu gọi, thu hút doanh nghiệp
đầu tư vùng chuyên canh rau củ và cây ăn quả ứng dụng công
nghệ cao. Xây dựng, thực hiện chính sách phù hợp nhằm thu
hút, khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp phát triển tạo
điều kiện dẫn dắt nông dân cùng phát triển, giúp người nông
dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết nhằm chuyển đổi từ hình thức
làm nông nghiệp truyền thống sang làm NNƯDCNC. Đồng
thời xây dựng và phát triển mở rộng bảo quản, chế biến sâu các
sản phẩm nông sản như: mía, mì, cao su, thịt, sữa, thủy sản.

Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông
nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn
tạo ra những “hạt nhân” thúc đẩy liên kết, chế biến, tiêu thụ,
nâng cao giá trị nông sản địa phương. 

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 360
doanh nghiệp nông lâm thủy sản đăng ký hoạt động với tổng số
vốn đăng ký 5.177 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh có 2 nhà máy chế biến đường, đạt công suất
10.800 tấn/ngày; 65 nhà máy chế biến tinh bột sắn, đạt công
suất 6,4 triệu tấn củ/năm; 23 nhà máy chế biến mủ cao su, đạt
công suất 48.000 tấn nguyên liệu/năm; 20 nhà máy chế biến hạt
điều, đạt công suất 20.000 tấn/năm và 1 nhà máy chế biến rau,
củ quả đạt công suất 500 tấn nguyên liệu/ngày;… Nhìn chung
cơ bản đáp ứng nhu cầu liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp chủ lực của tỉnh. 
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Phát triển nông nghiệp bền vững
trong xu thế hội nhập quốc tế

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Các hình thức liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa nông
dân và doanh nghiệp ngày càng được nhân rộng. Tỷ lệ
giá trị sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản được sản xuất
dưới các hình thức hợp tác và liên kết đến năm 2020
đạt 12,5%.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết: Để hỗ
trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp, tỉnh đã ban hành Đề án Phát triển chuỗi
giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh (Quyết
định số 2029/QĐ-uBND ngày 20/9/2019 của uBND
tỉnh Tây Ninh) nhằm nâng cấp chuỗi giá trị các ngành
hàng nông nghiệp, từng bước đảm bảo các sản phẩm
nông sản của tỉnh nhất là nông sản chủ lực nâng cao giá
trị, chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng các yêu cầu
của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Đồng thời ngành đã tập trung thực hiện 3 chính
sách lớn: chính sách đặc thù khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (theo
Quyết định số 20/2020/QĐ-uBND ngày 12/6/2020);
chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt, NNƯDCNC, nông nghiệp hữu cơ
(theo Quyết định số 21/2019/QĐ-uBND ngày
17/6/2019); chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp (theo Quyết định số
23/2019/QĐ-uBND ngày 28/6/2019). Kết quả đến nay,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu
uBND tỉnh phê duyệt 13 dự án với tổng mức hỗ trợ lãi
vay là 11.369,4 tỷ đồng.

“Ngoài ra, thời gian tới Sở sẽ xây dựng và triển khai
kế hoạch xúc tiến đầu tư (XTĐT) vào nông nghiệp,
nông thôn giai đoạn 2021-2025, đa dạng hoá các hoạt
động XTĐT nhằm nâng cao hiệu quả công tác XTĐT,
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu
tư vào nông nghiệp và thực hiện liên kết, tiêu thụ với
nông dân trên địa bàn tỉnh”, ông Nguyễn Đình Xuân
cho biết.n

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Tây Ninh kiểm tra vườn cây ăn trái trên địa bàn

Phun thuốc trừ sâu bằng chế phẩm sinh học

F
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F Tay Ninh province put forth plans to develop clean agriculture
and organic agriculture, associated with related processing industries,
climate adaptation and sustainable connectivity with value chains to
raise the quality, quantity, added value and competitiveness of local
agricultural products. By 2025, high-tech agriculture will make up
over 40% of agricultural value; the value of products made under
good agricultural practices (GaP) or equivalent will exceed 25%,
bringing the yield to over VND130 million per hectare of agricultural
land a year.

courting agricultural investors
One solution for sustainable agricultural development as defined

by Tay Ninh is appealing to businesses to invest in high-tech
cultivation of vegetables and fruits. The province worked out and
implemented appropriate policies to attract and encourage
agricultural enterprises to join hands with farmers to access and
improve understanding of converting from traditional agriculture to
smart agriculture. at the same time, the province built, developed,
expanded agricultural preservation and processing industries for
sugarcane, cassava, rubber, meat, milk and aquatic products.

The province attracted enterprises to invest in commercial
agricultural development, apply science and technology to create
nuclei for connection, processing, consumption and growth of local
agricultural products.

In the 2016-2020 period, it licensed 360 agricultural, forestry and
fishery enterprises with registered investment value of VND5,177
billion.

The province has two sugar processing plants with a daily
capacity of 10,800 tons, 65 tapioca processing factories with a yearly
capacity of 6.4 million tons, 23 rubber latex processors capable of

making 48,000 tons a year, 20 cashew processors capable of
processing 20,000 tons a year and one plant processing vegetables
and fruits with a daily capacity of 500 tons. 

The production cooperation between farmers and businesses is
increasingly strengthened and expanded. The proportion, in value, of
agricultural, forestry and fishery products made under cooperation
forms reached 12.5% in 2020.

mr. Nguyen Dinh Xuan, Director of Tay Ninh Department of
agriculture and Rural Development, said, in order to support and
encourage businesses to invest in the agricultural sector, the province
issued a program on developing agricultural value chains (Decision
2029/QD-uBND dated September 20, 2019 of the People's
Committee) to upgrade the agricultural value chain, ensured the
value, quality of agricultural products to meet domestic consumption
and export requirements.

at the same time, the sector focused on carrying out three major
policies: Encouraging businesses to invest in agriculture and rural
areas (Decision 20/2020/QD-uBND dated june 12, 2020); loan
interest support policy for GaP-based, high-tech and organic
agriculture (Decision 21/2019/QD-uBND dated june 17, 2019); and
agricultural development support policy (Decision 23/2019/QD-
uBND dated june 28, 2019). as a result, the Department of
agriculture and Rural Development advised the Provincial People's
Committee to approve 13 projects with a total interest subsidy of
VND11,369.4 billion.

“In addition, in the coming time, the department will develop
and implement an agricultural investment promotion plan for 2021-
2025 period, diversify investment promotion to improve investment
promotion and facilitate investors to invest in agriculture and
cooperate with local farmers to grow agriculture,” he added.n

startups and improve competitiveness.
In the 2016-2020 period, Tay Ninh had 2,800 new

enterprises with a registered capital of VND26,000 billion,
bringing total enterprises in the province to 5,000. The
province always facilitates the private economic sector to
have equal access to resources, especially concerning the
implementation of investment projects; make land-use and
construction plans and supporting policies publicly available
for businesses and business households; effectively
implement bank - business connection programs aimed to
help capital-short companies; and support the development
of the collective and cooperative economy where priority is
given to cooperatives that adopt technological application,
transfer and innovation, develop intellectual property, rent
land, and facilitate cooperatives to use trademarks and
geographical indications.

To date, Tay Ninh has basically completed equitizing
State-owned enterprises (SOEs). The province wrapped up
the State capital divestment plan for the 2017 - 2020 period;
carried out all contents in SOE restructuring plans, and
increased financial and profitability indicators year after year.

in order to attract capital sources into the province,
especially the Fdi fund, to generate a driving force to
foster socioeconomic development in a fast and
sustainable direction, in the coming time, what

important solutions will tay ninh province focus on?
The province will focus on renewing contents and

methods of investment promotion to enhance quality and
efficiency. at the same time, the province will boost the
investment environment, foster administrative reform, with
a priority to make breakthroughs in e-government
construction toward modernity and efficiency; complete the
three-layer single-window mechanism for settling
administrative procedures; upgrade the provincial data
integration center; build and complete the Provincial Public
administration Center and the Socioeconomic monitoring
and Operation Center; simplify procedures to reduce the
time required for processing documents filed by
organizations and individuals. The province will strive to
bring its PCI to the group of good performers, raise
administration indicators and add more administrative
procedures of Category 4 online.

The province will continue to perform the tasks set out
by the Government in Resolution 19/NQ-CP and Resolution
35/NQ-CP on improving the investment environment and
enhancing national competitiveness; upgrade the
performance of hotlines to receive business feedback and
guide them to deal with emerging difficulties, thus building
their trust and confidence. at the same time, the province
will carry out cost-cutting efforts, support innovative and
effective startups; and ensure transparency and fairness in
access to policies, especially tax policies and land preferences,
for domestic and FDI enterprises. 

thank you very much!

(from P.15)



tư của tỉnh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, tạo sức
cạnh tranh với các tỉnh, thành phố khác. Lãnh đạo, cán
bộ, công chức, viên chức của Sở luôn lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của nhà đầu tư để kịp thời chia sẻ khó
khăn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh
nghiệp hoạt động đúng pháp luật; bảo đảm tính bình
đẳng, không có sự phân biệt, đối xử giữa các doanh
nghiệp. 

Sở luôn thực hiện phương châm 3 không: “Không
nói không được; không nói không hợp tác và không nói
không có trách nhiệm” trong giải quyết TThC, thể hiện
sự trân trọng, tạo niềm tin và an tâm cho nhà đầu tư.
Khi có đề xuất của nhà đầu tư, Sở kịp thời chỉ đạo các
phòng, đơn vị trực thuộc kiểm tra, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xem xét, cho ý kiến;
hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là hỗ trợ
nhà đầu tư tiếp cận thông tin, hoàn chỉnh thủ tục pháp
lý theo quy định. 

Khi tiếp nhận hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp, trường hợp hồ
sơ đầy đủ, phù hợp, đủ điều kiện pháp lý thì chỉ đạo giải
quyết trong thời gian sớm nhất. Trường hợp hồ sơ chưa
đủ điều kiện pháp lý thuộc trách nhiệm của ngành
TNmT, Sở sẽ có giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền
hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ,
tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư.

Nhờ những nỗ lực đó, thời gian qua Tây Ninh đã
thu hút được một số dự án lớn, tạo bước đột phá về hạ
tầng và kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự án Trung tâm
Logistics, cảng cạn ICD và cảng tổng hợp tại hưng
Thuận (TX.Trảng Bàng); Dự án Khu thương mại, dịch
vụ phục vụ ven chân núi phía Nam trong quy hoạch
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen... Ngoài ra, nhiều dự
án KCN trên địa bàn tỉnh đã được hình thành như:
KCN Phước Đông - Bời Lời (tỷ lệ lấp đầy 87,75%); KCN
Thành Thành Công (tỷ lệ lấp đầy 64,035%); KCN
Trảng Bàng (tỷ lệ lấp đầy 98,6%); KCN Linh Trung 3 (tỷ
lệ lấp đầy 88,92%), KCN Chà Là (tỷ lệ lấp đầy
97,47%),…

Bên cạnh đó, theo ông Kiều Công minh, Giám đốc
Sở TNmT tỉnh Tây Ninh cho biết: tỉnh xác định thu hút
đầu tư là vấn đề quan trọng, tuy nhiên không đánh đổi
mọi giá mà lựa chọn nhà đầu tư có tâm, có tầm, phù
hợp với chủ trương phát triển bền vững mà Chính phủ
và tỉnh lựa chọn, bảo đảm đầu tư phát triển bền vững

gắn với bảo vệ môi trường. Theo đó,
khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư phải
lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường dự án xây dựng và phải được
kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công
trình xử lý môi trường mới đưa dự án
đi vào hoạt động chính thức.

Đến nay, 100% các công ty kinh
doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh
đều đầu tư trạm xử lý nước thải; lắp đặt
hệ thống quan trắc tự động giám sát
chất lượng nước thải 24/24h, nước thải
sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại a trước khi
xả ra nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, 100%
cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài KCN
đều đã đầu tư các công trình xử lý nước
thải đạt tiêu chuẩn loại a trước khi thải
ra các sông suối.

Cùng với các giải pháp bảo vệ môi
trường, tỉnh cũng khuyến khích phát
triển các dự án năng lượng tái tạo, như:
năng lượng mặt trời, điện gió, tái chế
rác thải…. hiện nay, trên địa bàn tỉnh
có 8 dự án năng lượng mặt trời đang
triển khai và đi vào hoạt động với tổng
công suất 600mW và 03 khu xử lý chất
thải rắn nguy hại và chất thải sinh hoạt,
công nghiệp thông thường.

“Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ
tiếp tục mời gọi nhà đầu tư trong và
ngoài nước có tiềm lực, uy tín để đầu tư
vào các lĩnh vực đột phá như: hạ tầng
giao thông, du lịch - dịch vụ, nông
nghiệp công nghệ cao… Ưu tiên thu
hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công
nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức
cao, thân thiện với môi trường, sử dụng
hiệu quả nguồn tài nguyên”, ông Kiều
Công minh cho biết.n
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Những năm qua, Sở Tài nguyên và môi trường
(TNmT) tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng đẩy
mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
(TThC), tháo gỡ điểm nghẽn về tiếp cận đất
đai; tích cực phối hợp với các sở, ngành và địa
phương thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, tạo
thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án... Qua
đó, đem lại hài lòng cho người dân và doanh
nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI).

Đột phá cải cách tthc
Xác định cải cách hành chính (CChC) là một trong những khâu

đột phá chiến lược, Sở TNmT đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo,
điều hành, thực hiện các nhiệm vụ CChC. Trong đó, đối với công tác
cải cách TThC trong lĩnh vực TNmT, Sở luôn quan tâm chỉ đạo bộ
phận kiểm soát TThC rà soát, kiểm tra thường xuyên, liên tục. 

Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành Quyết định số 2691/QĐ-
uBND ngày 03/11/2020 về việc công bố công khai quy trình nội bộ

giải quyết TThC của Sở TNmT tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định
số 2548/QĐ-uBND ngày 25/11/2019); Quyết định số 2582/QĐ-
uBND ngày 29/11/2019 công bố quy trình điện tử giải quyết TThC
thuộc thẩm quyền ngành TNmT. Đồng thời, thực hiện đơn giản hóa,
rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo chỉ đạo của uBND tỉnh; cử
công chức nhận hồ sơ của tổ chức tại Trung tâm hành chính công tỉnh
theo quy định.

Tổng số TThC của ngành TNmT được uBND tỉnh công bố tại
Quyết định số 2691/QĐ-uBND ngày 03/11/2020 gồm 123 thủ tục.
Trong đó, có 80/123 thủ tục đã được cắt giảm từ 30% - 50% thời gian
giải quyết so với quy định của Trung ương (40/76 thủ tục thuộc lĩnh
vực đất đai, 17/17 thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản, 15/15 thủ tục
thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 08/12 thủ tục thuộc lĩnh vực môi
trường). 

Đơn cử như: thời gian giải quyết thủ tục thẩm định nhu cầu sử
dụng còn 20 ngày (đã cắt giảm 10 ngày); giải quyết thủ tục thu hồi đất
còn 20 ngày (cắt giảm 10 ngày); giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê
đất còn 16 ngày (cắt giảm 04 ngày);...

Ngoài ra, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất đã bãi bỏ văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, văn bản thẩm
định điều kiện giao đất, cho thuê đất;… (việc thẩm định này được thực
hiện đồng thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình uBND
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư).

Đối với thủ tục thuộc lĩnh vực khoáng sản, tổng thời gian từ giai
đoạn thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng, cấp phép khai thác theo
quy định là 360 ngày, nay chỉ còn 177 ngày (thăm dò 55 ngày; phê
duyệt trữ lượng khoáng sản 85 ngày, khai thác là 37 ngày). Tương tự,
trong lĩnh vực tài nguyên nước, các thủ tục cấp phép hoạt động khai
thác, sử dụng tài nguyên nước đều được cắt giảm từ 10 đến 30 ngày so
với quy định. Về thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường theo quy định 25 ngày làm việc, nay giảm xuống còn 20 ngày
làm việc…

hiện nay, việc nộp hồ sơ TThC của tổ chức, cá nhân đã có nhiều
lựa chọn, như: qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại
Trung tâm hành chính công tỉnh; nộp qua dịch vụ công trực tuyến
(mức độ 4) hoặc nộp qua dịch vụ mạng xã hội Zalo. Ngoài ra, Sở đã
thực hiện liên thông toàn bộ, toàn diện quy trình giải quyết TThC
trong lĩnh vực đất đai và thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính thuế trên
địa bàn tỉnh giữa ngành thuế và ngành TNmT để tạo thuận lợi cho cá
nhân, tổ chức.

Các TThC ngành TNmT được công khai đầy đủ bằng nhiều
hình thức khác nhau như: niêm yết tại trụ sở cơ quan, Trung tâm
hành chính công tỉnh, trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
https://dichvucong.tayninh.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở:
http://sotnmt.tayninh.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ
chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin.

góp phần tăng sức hút đầu tư
Nhằm xây dựng Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

trong và ngoài nước, Sở TNmT luôn nỗ lực xây dựng môi trường đầu
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NGàNh tài NGUyêN Và môi trườNG 

Nỗ lực cải cách TTHC, cải thiện 
môi trường đầu tư

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Ông Kiều Công Minh, Giám đốc Sở TNMT tỉnhTây Ninh

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng

Đầu tư dự án trung
tâm logistics, cảng

cạn idc và cảng tổng
hợp tây ninh

uBND tỉnh Tây Ninh đã ra
quyết định phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án Trung
tâm logistics, cảng cạn ICD và
cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã
hưng Thuận (TX. Trảng
Bàng), khu vực ven sông Sài
Gòn với quy mô 259,22 ha.
Chủ đầu tư thực hiện dự án là
liên danh các nhà đầu tư, gồm:
Công ty CP Logistics Tây Ninh
(TaNIL); Công ty CP Đầu tư
Thương mại và Dịch vụ Quốc
tế (ILS) và Công ty CP
Logistics aSG (aSGL).

mục tiêu của dự án là hình
thành hệ thống cơ sở hạ tầng,
mạng lưới kết nối giao thông
đồng bộ; giảm thời gian vận
chuyển hàng hóa, chi phí
logistics trong chuỗi cung ứng;
nâng cao hiệu quả và năng lực
cạnh tranh của tỉnh, hoàn
thiện chất lượng dịch vụ
logistics... mặt khác, hỗ trợ liên
kết vùng và bổ sung, phát huy
các giá trị, thế mạnh
trong phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương.
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POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Thời gian qua, BhXh Tây Ninh rất chú
trọng cải cách thủ tục hành chính
(TThC); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) vào các hoạt động
nghiệp vụ, chuyên môn, giải quyết chế
độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân
đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp
(DN) gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19… Những nỗ lực này đã
góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) của Tây Ninh.
THanH HằnG

tăng cường cải cách tthc
BhXh Tây Ninh luôn quan tâm thực hiện công tác CChC,

đặc biệt là cải cách TThC. hằng năm, đơn vị chủ động xây
dựng kế hoạch CChC, chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ đối
với các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là nêu cao vai trò chịu trách
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải
cách TThC. Thường xuyên cập nhật, niêm yết, công khai
TThC tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TThC” và trên
trang thông tin điện tử của BhXh tỉnh, bảo đảm chính xác, rõ
ràng, đầy đủ. hiện BhXh Tây Ninh đang thực hiện 24 TThC;
công tác rà soát TThC được thực hiện thường xuyên. 

Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả TThC, BhXh tỉnh cũng tăng cường
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TThC qua dịch vụ bưu
chính và giao dịch điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức,
cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện TThC. Đơn vị cũng
đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý,
nghiệp vụ, giao dịch, giải quyết TThC nhằm đổi mới và
hiện đại hóa ngành BhXh. 

Công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người
dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ
cấp BhXh, thanh toán viện phí, các dịch vụ y tế qua các
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (phù hợp với
điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng) được quan tâm.
hệ thống thông tin giám định BhyT đã kết nối 100% cơ sở
khám chữa bệnh. 

Tính đến 31/12/2020, tỷ lệ thực hiện giao dịch điện tử
lĩnh vực thu, cấp sổ BhXh, thẻ BhyT đạt 91,3%; lĩnh vực
giải quyết các chế độ BhXh đạt 77,11%. Năm 2021, BhXh
Tây Ninh phấn đấu nâng tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt
đạt 52% đối với chi trả lương hưu; 70% hưởng lương hưu 1
lần; 85% đối với chi trả BhTN.

Đồng hành cùng dn
BhXh Tây Ninh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp

hỗ trợ DN bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2020, đơn
vị tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định
hồ sơ xác nhận hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ
việc không hưởng lương do DN đề nghị (45 đơn vị, với tổng
số 5.853 lao động); tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đối
với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho các đơn
vị sử dụng lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội đồng ý (28 đơn vị, tương ứng 3.575 lao động).

Theo ông Nguyễn Văn huấn, Giám đốc BhXh Tây
Ninh, trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ
các DN, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh, BhXh tỉnh sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải
pháp. Trong đó, quán triệt, triển khai kế hoạch số 196/Kh-
BhXh ngày 21/01/2021 của BhXh Việt Nam về thực hiện
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2021.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương triển
khai có hiệu quả các chính sách, pháp luật về BhXh,

BhXh tây NiNh 

Tăng cường đổi mới, đẩy mạnh hỗ trợ
doanh nghiệp

BHXH tỉnh Tây Ninh nhận cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua
năm 2019” khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Giai đoạn 2016 - 2020, với việc triển khai
các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, ngành
Ngân hàng Tây Ninh vươn lên gặt hái
nhiều thành quả nổi bật trên các mặt hoạt
động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu
chủ yếu đề ra, xứng đáng là cánh tay đắc
lực trong phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh nhà.
cônG Luận 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NhNN) Chi
nhánh tỉnh Tây Ninh – ông Nguyễn Xuân hiền
cho biết trong 5 năm qua NhNN tỉnh đã triển
khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Cụ thể, đơn vị tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD)
triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng hàng năm
theo định hướng của ngành; đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát
triển kinh tế, nhất là vốn cho những lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ vốn vào những lĩnh
vực rủi ro. Bên cạnh đó cải tiến, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ,
quy trình cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng;
phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp (DN) trong
trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ
trợ DN trong tiếp cận tín dụng.

Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 phát sinh và diễn biến
phức tạp nhưng hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã bám sát
chỉ đạo của NhNN Việt Nam và uBND tỉnh thực hiện có hiệu
quả các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và
DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Trong 5 năm qua, mặt
bằng lãi suất huy động và cho vay trên địa bàn có xu hướng
giảm theo đúng định hướng của NhNN Việt Nam, qua đó đã
hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
hiện nay lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên
tối đa là 4,5%/năm (Quỹ Tín dụng nhân dân 5,5%/năm), giảm
2,5%/năm so với năm 2016; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh thông thường và cho vay tiêu dùng ở mức phổ biến
từ 8,5- 10%/năm (giảm khoảng 1%/năm so với năm 2016).

Nguồn vốn huy động đến cuối năm 2020 đạt 48.063 tỷ
đồng, tăng bình quân trong 5 năm 2016 - 2020 là 11%/năm,
đạt kế hoạch đề ra (tăng từ 10-12%). Trong 5 năm qua, các
TCTD trên địa bàn đã tăng cường công tác huy động vốn với
các hình thức, sản phẩm đa dạng, nhiều tiện ích nên đã duy trì
mức tăng vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm
2020 đạt 68.341 tỷ đồng, tăng bình quân trong 5 năm 2016-
2020 là 19,4%/năm, vượt kế hoạch đề ra (tăng từ 12 - 15%). Nợ
xấu được kiểm soát ở mức thấp, đến cuối năm 2020 chiếm tỷ
lệ 0,32%/ tổng dư nợ. 

Ngành cũng đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối
Ngân hàng - DN, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho khách hàng; công khai, minh bạch về
quy trình, thủ tục, hồ sơ, lãi suất, phí… đảm bảo khách hàng
nắm được khi vay vốn.

Theo ghi nhận của ông Nguyễn Xuân hiền, giai đoạn 2016-
2020 với những định hướng, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của
NhNN Việt Nam, uBND tỉnh Tây Ninh cùng sự nỗ lực của
toàn ngành Ngân hàng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ
khó khăn, giảm lãi suất, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung
tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên…
đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN và người dân tiếp cận
vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế tín dụng đen,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Bước sang năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết
Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025), nhằm góp phần
thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, gắn với phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, ngành Ngân hàng Tây Ninh đã
xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tập
trung triển khai thực hiện quyết liệt nhằm góp phần thực hiện
thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.
Phấn đấu tăng trưởng vốn huy động bình quân hàng năm đạt 10
- 12%; tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm đạt 13 - 16%; tỷ
lệ nợ xấu dưới 3%/tổng dư nợ. Ưu tiên hàng đầu của ngành Ngân
hàng Tây Ninh trong năm nay vẫn là tiếp tục tháo gỡ khó khăn,
khôi phục sản xuất cho hộ kinh doanh, DN chịu ảnh hưởng của
dịch Covid-19. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng trưởng tín
dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng
tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Đồng thời tập trung mở rộng
tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, nhất là lĩnh vực ưu tiên; nỗ lực
cung ứng các dịch vụ tốt nhất cho các DN.n

Hệ thống ngân hàng hỗ trợ tích cực
cho phát triển kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, 
Chi nhánh tỉnh Tây Ninh
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thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm
bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng pháp luật; thực hiện
giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời, giúp DN
quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng
vốn. Ngoài ra đơn vị cũng nghiêm túc thực hiện việc miễn,
giảm thuế, gia hạn nộp thuế theo các chính sách ban hành của
Quốc hội và Chính phủ, kịp thời hỗ trợ DN và người dân bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tăng cường ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế.
Đến nay, cổng dịch vụ công trực tuyến eTax của ngành thuế
Tây Ninh với 5 kênh thông tin hoạt động 24/7 tại văn phòng
Cục Thuế và 4 Chi cục Thuế khu vực đã phát huy hiệu quả tích
cực. Trên 96% DN đã kê khai, nộp thuế điện tử; trên 90% giao
dịch giữa người nộp thuế - cơ quan thuế đều bằng phương
pháp trực tuyến, giảm bớt sự đi lại để làm các thủ tục hành
chính (TThC) thuế, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho
DN. Bộ TThC thuế được cơ quan thuế các cấp công khai,
minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện so với quy định. 

Bước sang năm 2021, Cục trưởng Nguyễn Tấn Lợi cho biết
đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và là năm tổ chức
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu hĐND các cấp.
Dự báo việc thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021 gặp nhiều
khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu
dừng lại, xung đột thương mại gia tăng, thiên tai, dịch bệnh,
biến đổi khí hậu đang xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên với việc
phát huy kinh nghiệm đối phó với đại dịch Covid-19 cộng với
sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo các cấp, nhiệm vụ
thu NSNN năm 2021 đã có những tín hiệu vui với kết quả thu

quý I/2021 đạt 3.109,174 tỷ đồng, đạt 118,67% dự toán quý; đạt
39,64% dự toán năm Bộ Tài chính giao; đạt 32,73% dự toán
năm hĐND - uBND tỉnh giao; tăng 11,93% so với cùng kỳ
năm 2020.

Ngành Thuế Tây Ninh quyết tâm thực hiện nghiêm túc
"nhiệm vụ kép" - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tăng cường
quản lý công tác thu NSNN theo chỉ đạo của Chính phủ, của
Tỉnh ủy, hĐND-uBND tỉnh. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã
tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để người nộp
thuế tập trung sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Triển khai đồng bộ các
biện pháp quản lý thuế: đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ
trợ, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của ngành để trao
đổi thông tin, giải đáp kịp thời các vướng mắc của người nộp
thuế; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân
tích cụ thể tình hình thu ngân sách trên địa bàn, quản lý từng
khoản thu, sắc thuế; tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc
thuế thu đạt thấp so dự toán để có phương án chỉ đạo, điều
hành thu kịp thời; tăng cường công tác phối hợp, thanh tra,
kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công
tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, đảm bảo
tỷ lệ nợ dưới mức ngành quy định 5%.

Ngoài ra, ngành Thuế Tây Ninh còn tập trung thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ mà trọng
tâm là: đẩy mạnh cải cách TThC thuế; cắt giảm, đơn giản hóa
các TThC thuế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; rút ngắn
quy trình xử lý, tiết kiệm thời gian, chi phí cho DN thực hiện
TThC; tiếp nhận và giải quyết TThC qua cổng eTax của
ngành và cổng dịch vụ công quốc gia. Theo dõi sát tình hình
hoạt động của DN để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp
hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; kích thích
DN tái sản xuất, phát triển hiệu quả và thu hút DN có tiềm
năng tài chính lớn, thu hút những dự án đầu tư có giá trị gia
tăng cao, công nghệ mới, thân thiện môi trường. Phấn đấu
năm 2021 thực hiện liên thông điện tử trong giải quyết TThC
đến người dân, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả; cụ thể như liên
thông điện tử với ngành Tài nguyên môi trường đối với các
TThC về đất đai, liên thông điện tử với ngành Công an, Ngân
hàng để thanh toán lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy. 

Song song đó Cục Thuế tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan Công an, hải quan, Quản lý thị trường, Sở Công
Thương để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, quản lý hiệu
quả hơn hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng
internet, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng
kém chất lượng. Qua đó, chống thất thu ngân sách, tạo môi
trường kinh doanh bình đẳng để khuyến khích, thu hút đầu tư
trên địa bàn, tạo nguồn tăng thu cho NSNN. "Với việc thực
hiện tốt các giải pháp trên đã giúp Cục Thuế Tây Ninh hoàn
thành dự toán thu quý I/2021, tạo động lực để toàn ngành tiếp
tục phấn đấu hoàn thành dự toán thu những quý tiếp theo và
nhiệm vụ thu NSNN năm 2021" .n
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Năm 2020, dù đối mặt với nhiều thách
thức do ảnh hưởng của đại dịch Covdi-19
song ngành Thuế Tây Ninh vẫn nỗ lực
vượt qua khó khăn, quyết liệt triển khai
các biện pháp chống thất thu ngân sách
Nhà nước (NSNN) và đạt được kết quả
rất đáng khích lệ.
Luận nGuyễn

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Lợi - Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, việc triển khai
thực hiện dự toán thu NSNN năm 2020 trong
điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn và bất ổn
bởi dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng,

ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế toàn cầu cũng như
trong nước, tác động trực tiếp đến thu NSNN của địa
phương. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của
Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện
của các ban ngành, địa phương; sự cố gắng vượt qua khó
khăn của các doanh nghiệp (DN) cùng sự nỗ lực phấn đấu
của tập thể công chức ngành Thuế, nhiệm vụ công tác thuế
năm 2020 đã đạt được kết quả khả quan. Theo đó toàn ngành
thu được 8.719 tỷ đồng, đạt 106,69% dự toán Bộ Tài chính
giao, đạt 104% dự toán hĐND - uBND tỉnh giao và tăng
8,08% so với cùng kỳ năm 2019. 

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách,
Cục Thuế Tây Ninh cũng tăng cường công tác quản lý hoàn

40 Vietnam BUsiness ForUm aPR 1 – 14, 2021

NGàNh thUế tây NiNh 

Quyết liệt triển khai các biện pháp
chống thất thu ngân sách nhà nước

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Ông Nguyễn Tấn Lợi , Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

BhyT, BhTN. Tăng cường hỗ trợ các cá nhân, đơn vị sử
dụng lao động trong giao dịch với cơ quan BhXh, nâng
cao việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TThC qua giao
dịch điện tử. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ,
nhất là đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị CNTT. Tăng
cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các
ngành đầu tư, tài chính, thuế, tư pháp, lao động và BhXh
tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia
BhXh và thực thi chính sách BhXh tại địa phương.

Tăng cường hỗ trợ người dân và DN phục hồi sản xuất
kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch
bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của BhXh tỉnh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc
triển khai các dịch vụ công trực tuyến của ngành BhXh
trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao tỷ lệ
tham gia giao dịch trực tuyến của cá nhân, tổ chức. Triển
khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID đến cá nhân, tổ
chức, tạo điều kiện cho người tham gia BhXh, BhyT,
BhTN tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác”, ông
Nguyễn Văn huấn nhấn mạnh.n

Năm 2020, số người tham gia BHXH bắt
buộc toàn tỉnh đạt 214.342 người, (tăng
0,6% so với năm 2019), đạt 100% kế
hoạch (KH); số người tham gia BHXH tự
nguyện: 9.833 người, (tăng 115,74% so với
năm 2019), đạt 104,1% KH; số người
tham gia BHTN đạt 203.410 người, (tăng
0,9% so với năm 2019), đạt 99,9% KH; Số
người tham gia BHYT: 973.461 người,
(tăng 2,37% so với năm 2019), đạt
100,28% KH, đạt bao phủ 85,89% dân số. 

Lãnh đạo BHXH tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân
BHYT đang điều trị bệnh ung thư

F
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Từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến của
dịch Covid-19, Cục hải quan tỉnh Tây Ninh
đã thực hiện cùng lúc các nhiệm vụ: Đảm bảo
phòng chống dịch; chủ động tổ chức triển
khai các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công
tác quản lý hải quan hiệu quả; thông quan
hàng hóa thông suốt và tạo thuận lợi cho hoạt
động xuất nhập khẩu (XNK), ổn định nguồn
thu nộp ngân sách nhà nước...
cônG Đoàn

Đảm bảo nguồn thu
Để bù đắp số thu thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-

19, hải quan Tây Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm
tăng cường hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp
(DN) mới về làm thủ tục hải quan để khai thác thêm nguồn
thu mới. một số DN trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc nhập
máy móc thiết bị để chuyển đổi công nghệ cũng như đi vào
hoạt động sản xuất sau dịch. Đơn vị đã chỉ đạo các chi cục bố
trí cán bộ, công chức làm việc cả vào ngày nghỉ để hỗ trợ thủ
tục, thông quan hàng hóa một cách nhanh chóng.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện tư vấn, gửi các văn bản mới
có hiệu lực cho các DN qua hộp thư điện tử; cụ thể hóa văn bản
chính sách mới về hải quan, thuế bằng thông báo gửi cho DN cũng
như hướng dẫn DN thực hiện nhằm hạn chế sai sót, vi phạm do

không hiểu chính sách pháp luật...
mặt khác, bên cạnh theo dõi, bám sát và nắm chắc tình hình

hoạt động, mức độ ảnh hưởng của từng DN để có giải pháp kịp thời
hỗ trợ xử lý khó khăn cho DN, hải quan Tây Ninh đã thực hiện rà
soát việc tuân thủ quy định pháp luật của DN, kịp thời ngăn chặn
DN lợi dụng trước tình hình khó khăn để gian lận thương mại,
buôn lậu, bỏ trốn, mất tích.

Kết thúc năm 2020, Cục đã tiếp nhận tổng số 2.187 DN làm thủ
tục XNK trong tỉnh. mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: thực phẩm,
hàng gia dụng, quần áo may sẵn, cao su thiên nhiên, giày dép, vải
các loại...; hàng nhập khẩu chủ yếu là: máy móc, thiết bị, nguyên liệu
sản xuất hàng xuất khẩu, hàng nông sản, khí hóa lỏng...

Tổng kim ngạch XNK là: 10.797.282.170,7 uSD; trong đó xuất
khẩu: 6.248.359.992,61 uSD; nhập khẩu: 4.548.922.178,10 uSD. Số
thu thuế đến ngày 15/12/2020 là 1.061,9 tỷ đồng đạt 163,37% so với
dự toán thu NSNN Bộ Tài chính giao (650 tỷ đồng) và đạt 141,59%
so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục hải quan giao (750 tỷ đồng).
Đây là nỗ lực lớn của hải quan Tây Ninh trong tình hình dịch bệnh
khiến hoạt động XNK của DN bị ảnh hưởng không nhỏ.

tăng cường hỗ trợ dn
Thời gian qua, Cục hải quan tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ, đồng
hành cùng DN trong công tác quản lý xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cục đã đề ra một số phương hướng, giải pháp quyết liệt.
Trong đó, luôn tạo thuận lợi trong hoạt động XNK hàng hóa
trên địa bàn, thông qua việc duy trì thực hiện tốt công tác phát
triển quan hệ đối tác hải quan - DN; đối thoại DN; chương
trình “Cộng đồng DN và Cơ quan hải quan là đối tác tin cậy
và đồng hành cùng phát triển”... 

Chủ động gặp gỡ giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền
với từng DN; đồng hành và chia sẻ khó khăn với DN thông qua việc
tìm hiểu và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN chấp hành tốt pháp
luật, các DN có số thu lớn, ổn định, có lưu lượng hàng hóa XNK
thường xuyên qua các cửa khẩu thuộc đơn vị nhằm nuôi dưỡng,
khai thác tốt các nguồn thu.

hàng năm đơn vị luôn phối hợp trao đổi với các sở, ban ngành
trong tỉnh nắm danh sách, tình hình các DN có hoạt động XNK
trên địa bàn; phối hợp với các chi cục phân tích đánh giá tình hình
kim ngạch XNK, xác định nguồn thu chính, thường xuyên, tiềm
năng của các DN, các dự án trên địa bàn tỉnh để chủ động có kế
hoạch tiếp xúc, làm việc với DN để thu hút nguồn thu ngân sách
nhà nước theo kế hoạch.

Tiếp tục ứng dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại, công
nghệ tiên tiến trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
vận hành hiệu quả hệ thống VNaCCS/VCIS. Đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, đơn giản hóa TThC, tạo thuận lợi tối
đa cho DN trong quá trình thực hiện hoạt động xuất nhập
khẩu trên địa bàn. Chú trọng đồng hành, hỗ trợ DN khắc
phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.n

CụC hải qUaN tỉNh tây NiNh 

Nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh hỗ trợ
doanh nghiệp

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Trảng Bàng

Đổi mới toàn diện
Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo Quyết

định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ,
KBNN Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, về quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước, đơn
vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu NSNN: phối hợp chặt chẽ
với cơ quan Thuế, hải quan triển khai thành công Dự án “hiện đại
hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - hải quan – KBNN – ngân
hàng thương mại ” (TCS). 

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Tây Ninh thực hiện
nghiêm quy trình kiểm soát, thanh toán, quy trình cam kết chi qua
KBNN, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội
dung kiểm soát. mọi khoản chi NSNN được thực hiện đúng quy định. 

Bên cạnh đó, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy
nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, Tây Ninh là một
trong những tỉnh hoàn thành tốt việc giải ngân toàn bộ nguồn vốn
được Trung ương và địa phương giao năm 2020, đồng thời hoàn
thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong bối
cảnh đại dịch Covid-19.

Về quản lý ngân quỹ, KBNN Tây Ninh đã thực hiện nghiêm Nghị
định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 quy định chế độ quản lý
ngân quỹ nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà
nước.

Về kế toán nhà nước, nhờ triển khai hệ thống TaBmIS, KBNN
tỉnh đã đảm bảo khả năng cung ứng thông tin đầy đủ, kịp thời, phục
vụ yêu cầu quản lý, điều hành NSNN của cơ quan tài chính và chính
quyền các cấp. 

Về hệ thống thanh toán, triển khai thanh toán điện tử tập
trung với hệ thống ngân hàng, giúp hiện đại hóa công tác
thanh toán, đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được xử lý tự
động, nhanh chóng, chính xác và an toàn. 

Đối với công tác thanh, kiểm tra, KBNN Tây Ninh luôn
nỗ lực nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần ngăn
ngừa tiêu cực, tham nhũng tại các đơn vị sử dụng NSNN;
đồng thời tạo tiền đề cho việc cải cách kiểm soát chi NSNN
theo hướng kiểm soát theo rủi ro và giao quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong chi tiêu cho các đơn vị sử dụng NSNN.

hiện nay, đã có 1.157/1.157 đơn vị tham gia sử dụng
NSNN giao dịch tại KBNN cấp tỉnh và KBNN huyện trực
thuộc (trừ các đơn vị không bắt buộc phải tham gia); 97%
chứng từ được giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực
tuyến.

lấy cải cách tthc làm trọng tâm
Với điểm nhấn là xây dựng Kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính

an toàn, hiện đại, hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm soát chi
NSNN và chuyển mạnh sang tư duy hành chính “phục vụ”, việc thực
hiện cải cách TThC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được
KBNN Tây Ninh đặc biệt chú trọng. Về công tác thu NSNN, đối
tượng nộp thuế có thể nộp bất kể lúc nào, ngoài giờ hành chính, nộp
vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán online do các ngân hàng
thương mại cung cấp… 

Đặc biệt, dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp
các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển/gửi hồ sơ thanh toán và
nhận trả kết quả kiểm soát chi NSNN nhanh chóng, chính xác. Từ 30
phút/giao dịch trước đây, đến nay thời gian thực hiện giao dịch thu
nộp NSNN chỉ còn 5 phút/giao dịch. Quy trình kiểm soát chi NSNN
ngày càng đơn giản, rõ ràng, minh bạch; thời gian kiểm soát chi đầu tư
được rút ngắn từ 7 ngày xuống chỉ còn 1 đến 3 ngày làm việc. 

Tất cả những nỗ lực trên giúp giảm chi phí liên quan đến thanh
toán, cơ sở vật chất không chỉ riêng ngành Kho bạc mà cho cả cá nhân,
đơn vị có giao dịch với KBNN; xử lý và giải quyết các TThC nhanh
chóng, hiệu quả, thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động.
Đồng thời, góp phần thực hiện chiến lược phát triển KBNN là xây
dựng Kho bạc điện tử, tiến tới kho bạc số với “3 không”: “Không
khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”. n

kho BạC Nhà NướC tây NiNh 

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ
Với mục tiêu đem lại thuận lợi, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị
sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc nhà nước (KBNN) Tây Ninh luôn
chú trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng
đơn giản, minh bạch, hiện đại đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý NSNN.
nGọc TùnG

Năm 2007, thu NSNN bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN
chiếm khoảng 70% thì đến hết năm 2020 gần như không còn.
Năm 2007, chi NSNN bằng tiền mặt chiếm khoảng 90% thì đến
năm 2020 còn không quá 1%.
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diện mạo mới
Trong 8 năm qua, cơ cấu kinh tế TP.Tây Ninh đã có sự

chuyển dịch đúng hướng, gia tăng tỷ trọng thương mại - dịch
vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Với vị trí giao thông thuận lợi,
Thành phố đầu tư phát triển các dịch vụ thế mạnh, nhất là
thương mại, giao thông vận tải, du lịch,… góp phần đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách ổn định, bền vững,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện
đại hóa. Thu ngân sách tạo được bước phát triển căn cơ, ổn
định qua từng năm, trở thành địa phương có số thu nội địa đạt
mức 500 tỷ đồng/năm và đang hướng tới mục tiêu số thu
1.000 tỷ đồng/năm, qua đó Thành phố đã đáp ứng chi thường
xuyên và từng bước tăng chi đầu tư phát triển. hệ thống
thương mại phát triển mạnh, hình thành nhiều siêu thị, cửa
hàng tiện ích; hệ thống các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ phát
triển nhanh, đáp ứng nhu cầu lưu trú trên địa bàn. 

Vấn đề kêu gọi hợp tác, đầu tư cũng có nhiều chuyển biến
tích cực, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, chiến lược như
Vin Group với dự án Vincom Tây Ninh, Sun Group với dự án
Khu du lịch núi Bà Đen và một số nhà đầu tư chiến lược khác

đang trong giai đoạn đầu tư, nghiên cứu. Kết
cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được tập
trung đầu tư từng bước hoàn thiện, đồng bộ.
Các khu dân cư tập trung đã và đang được cải
tạo chỉnh trang với hệ thống đường giao thông
mở rộng theo quy hoạch được duyệt; các đường
chính nội thành, hẻm nội thành được nhựa
hóa, bê tông hóa góp phần cải thiện đáng kể bộ
mặt, mỹ quan đô thị và nhu cầu của đời sống xã
hội. Thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới với 3/3 xã được công
nhận xã nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, Thành phố
cũng dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho lĩnh
vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, an
ninh trật tự,…

hoàn thành tiêu chí đô thị loại ii,
hướng tới đô thị loại i

Theo ghi nhận của Chủ tịch uBND TP.Tây
Ninh – ông Phạm Trung Chánh, với sự tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân, sau 8 năm được công
nhận đô thị loại III, kinh tế - xã hội TP.Tây Ninh
có bước phát triển khá ổn định; từng bước khai
thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có. Đây cũng
chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân Thành phố càng thêm tự tin
trên hành trình xây dựng TP.Tây Ninh trở thành
đô thị xanh, sạch, đẹp, đạt chuẩn, được công
nhận đô thị loại II trước năm 2022; phấn đấu
đến năm 2030 đạt 75% tiêu chuẩn đô thị loại I.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thành phố
dành ưu tiên cho thu hút đầu tư phát triển các dự án nhà ở, đô
thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường ở những nơi
có tiềm năng, điều kiện phát triển và những khu vực có lợi thế
từ các dự án giao thông trọng điểm. Tập trung nguồn lực phát
triển thương mại, dịch vụ; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế
quan trọng...

hình thành, phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, gắn
với quy hoạch hình thành các khu đô thị mới; kêu gọi, thu hút các
tập đoàn kinh tế lớn, ưu tiên các ngành nghề, lĩnh vực công
nghiệp sạch, không ô nhiễm môi trường. Tập trung huy động các
nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, đặc
biệt là hệ thống giao thông kết nối. Ưu tiên, tranh thủ các nguồn
lực mở rộng, nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông mang tính kết
nối giữa Thành phố với các huyện lân cận. Tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện chương trình về cải cách hành chính, trọng tâm là tạo
nền tảng để Thành phố bước đầu đảm bảo các yêu cầu của chính
quyền điện tử…

Theo ông Chánh, việc chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh
thần cho nhân dân cũng chính là nền tảng vững chắc nhất và là bệ
phóng để TP.Tây Ninh hướng tới đô thị loại I trong tương lai”.n

mạnh mẽ chuyển mình 
TX.hòa Thành triển khai thực hiện Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020 trong bối cảnh tình hình thế
giới, khu vực diễn biến phức tạp. Song với
sự quyết tâm, đồng thuận cao của Đảng
bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân,
Thị xã đã vươn lên gặt hái nhiều thành tựu
kinh tế - xã hội nổi bật với 7/7 chỉ tiêu
kinh tế, 4/4 chỉ tiêu xã hội và 3/3 chỉ tiêu
môi trường đạt Nghị quyết đề ra. 

Kinh tế phát triển nhanh và toàn diện,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tích cực. Tỷ trọng các ngành trong tổng
giá trị sản xuất của Thị xã nhiệm kỳ qua
như sau: thương mại-dịch vụ (44%); công
nghiệp-xây dựng (47%) và nông nghiệp
(9%). Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân
cả giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,59% (mục
tiêu Nghị quyết tăng 6,56%). hạ tầng giao
thông, đô thị phát triển nhanh, từng bước
đồng bộ; bộ mặt đô thị, nông thôn có
nhiều khởi sắc; 100% xã đạt tiêu chuẩn
nông thôn mới. 

Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh
và các sản phẩm du lịch đang hình thành
rõ nét hơn. hệ thống bán lẻ hiện đại (siêu
thị, cửa hàng tiện ích…) hình thành khắp
xã, phường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ, tiêu dùng xã hội tăng
bình quân 10,21%/năm. 

Ngành công nghiệp-xây dựng đóng góp
cao nhất cho tăng trưởng kinh tế địa phương
với mức tăng trưởng bình quân 6,29%/năm.
Ngành nông nghiệp thực hiện xuyên suốt
mục tiêu cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển bền vững.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới giai
đoạn 2016-2020 là 504 doanh nghiệp, tăng
63,47% so với nhiệm kỳ trước; có 1.741 hộ
đăng ký kinh doanh mới tăng 33,21%.
TX.hòa Thành luôn tạo điều kiện để thành
phần kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các
nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, nhất là trong thực hiện dự án đầu tư.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, với
mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế-xã
hội, TX.hòa Thành sẽ tập trung nguồn lực,
kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô
thị, nông thôn mà trọng tâm là phát triển
hệ thống giao thông đô thị, giao thông đối
ngoại, các trục phát triển kinh tế quan

trọng; phát triển các khu đô thị mới, hạ tầng
thương mại, dịch vụ, du lịch, hệ thống giáo dục, y tế
chất lượng cao; các khu sản xuất nông nghiệp sạch,
công nghệ cao. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ
vững trật tự an toàn xã hội, với mục tiêu xây dựng
TX.hoà Thành "Văn minh, sạch, đẹp, thân thiện";
phấn đấu đến năm 2025, Thị xã đạt tiêu chuẩn đô
thị loại III và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II.

cơ hội lớn cho các nhà đầu tư
TX.hòa Thành có vị trí địa lý kinh tế khá

thuận lợi, nằm gần các đô thị lớn, có tuyến đường
giao thông quốc gia đi qua; có các địa danh nổi
tiếng như Tòa Thánh Tây Ninh, Chùa Gò Kén,
Trung tâm Thương mại Long hoa có khả năng
phát triển loại hình du lịch tâm linh kết hợp tham
quan mua sắm. Người dân trên địa bàn có truyền
thống kinh doanh, buôn bán; nguồn lao động dồi
dào, tỷ lệ lao động qua đào tạo và dạy nghề khá
cao. Ngoài ra Thị xã cũng nằm trong nhóm địa
phương có nền kinh tế phát triển cao của tỉnh. 

Theo ghi nhận của Chủ tịch uBND TX.hòa
Thành – ông Trương Văn hoàn, từ những lợi
ích do đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn
và tác động lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, vùng kinh tế Đông Nam bộ là cơ hội
để Thị xã tham gia vào chuỗi sản xuất thực hiện
chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, tạo ra tăng
trưởng cao và bền vững. Đây cũng là điều kiện
thuận lợi để Thị xã đón đầu cơ hội lớn trong kêu
gọi, thu hút các nhà đầu tư trong cũng như ngoài
nước, nhất là trong lĩnh vực du lịch; ưu tiên kêu
gọi đầu tư các sản phẩm du lịch thế mạnh của
địa phương (ẩm thực chay, lịch sử tâm linh, nghệ
thuật dân gian, hàng lưu niệm mây tre đan, gỗ
gia dụng)… Thu hút đầu tư mô hình nông
nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp
ứng dụng công nghệ theo chuỗi giá trị. Đầu tư
nhà ở xã hội; khu thương mại kết hợp nhà ở và
hạ tầng đô thị, thoát nước, xử lý nước thải đô thị.
Trọng tâm Thị xã sẽ kêu gọi đầu tư các dự án:
Khu dân cư ấp Trường Cửu, xã Trường hòa; du
lịch sinh thái trên sông Vàm Cỏ Đông gắn với du
lịch tâm linh phát triển sản phẩm chay; Khu
thương mại-dịch vụ kết hợp nhà ở đô thị.n

thị Xã hòa thàNh 

Hướng tới phát triển kinh tế - xã hội
toàn diện

TX.hòa Thành được
thành lập theo Nghị
quyết số 865/NQ-
uBTVQh14 ngày

10/1/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội. Từ
nỗ lực phấn đấu của cả
hệ thống chính trị, hòa
Thành hôm nay đã có
bước chuyển mình đầy

ấn tượng; cùng với
TP.Tây Ninh hình thành
nên liên vùng đô thị rộng
lớn, góp phần mang lại
diện mạo mới khang
trang cho tỉnh nhà.

cônG Luận

Ông Trương Văn Hoàn,  
Chủ tịch UBND Thị xã Hòa Thành

Sau 8 năm được công nhận đô thị loại III theo Quyết
định số 1112/QĐ-BXD ngày 12/12/2012 của Bộ Xây
dựng, TP.Tây Ninh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ,
vươn lên gặt hái nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan
trọng và ngày càng khẳng định vị thế trung tâm chính trị
- hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Đây cũng chính
là nền tảng vững chắc để toàn hệ thống chính trị Thành
phố nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại II và hướng
tới đô thị loại I trong tương lai.
Duy anH
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Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020,
tX.trảng Bàng đã đạt được những kết
quả nổi bật nào trong phát triển kinh tế -
xã hội (Kt – Xh), thưa ông?

5 năm qua, Thị xã thực hiện hoàn thành
15/16 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Thị xã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng
trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
đúng hướng và có nhiều bước phát triển
mang tính đột phá ở những năm cuối nhiệm
kỳ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tuy giá trị sản xuất của ngành nông -
lâm - thủy sản không đạt chỉ tiêu Nghị quyết
nhưng qua từng năm đều có mức tăng
trưởng, năm sau luôn cao hơn năm trước.
Sản xuất nông nghiệp phát triển, năng suất,
chất lượng các loại cây trồng được cải thiện
rõ nét, một số sản phẩm đủ khả năng cạnh
tranh trên thị trường. Công nghiệp phát triển
mạnh, toàn diện, chiếm tỷ trọng cao trong cơ
cấu kinh tế. Giá trị sản xuất của ngành
thương mại - dịch vụ đều tăng và không
ngừng mở rộng về số lượng, chất lượng. 

Việc thực hiện 3 khâu đột phá đạt một số
kết quả bước đầu. Trảng Bàng đã hoàn thành
vượt chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng Nông thôn mới Nghị quyết đề ra
với 7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đô thị
Trảng Bàng đang có hướng phát triển mạnh
mẽ, kết cấu hạ tầng KT - Xh đầu tư nâng cao
đồng bộ theo hướng đô thị dịch vụ, công
nghiệp, du lịch hiện đại.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan
tâm chỉ đạo thực hiện và tiếp tục có
bước phát triển mới, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ tinh thần của người dân; an

sinh xã hội được bảo đảm. 
Những thành quả KT - Xh nổi bật đạt được trong

nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc cho toàn hệ
thống chính trị Thị xã vươn lên thực hiện thắng lợi
mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2025;
phấn đấu đến năm 2025 Trảng Bàng cơ bản đạt các
tiêu chí của đô thị loại III, từng bước xây dựng đô thị
Trảng Bàng theo hướng đô thị thông minh..

Ông có thể khái quát những nét nổi bật về
tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế và thu hút
đầu tư của thị xã? 

một trong những lợi thế của Trảng Bàng nằm ở vị trí đắc
địa; trung tâm Thị xã chỉ cách TP.hồ Chí minh 40 km, cách
TP.Tây Ninh 50 km. Với vị trí địa lý nằm gần các đô thị lớn
và có các tuyến đường giao thông quốc gia đi qua, là cửa ngõ
của tỉnh Tây Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho Trảng Bàng
thúc đẩy phát triển KT - Xh. Đồng thời với vị trí này sẽ là
điều kiện cho Trảng Bàng phát triển trở thành đô thị hạt
nhân trong cực phát triển đối trọng phía Tây Bắc của vùng
TP.hồ Chí minh. Bên cạnh đó, Thị xã có tỷ lệ lao động qua
đào tạo và dạy nghề cao (chiếm 70,25%).

Trên địa bàn Thị xã hiện có 3 KCN và 1 khu chế xuất đã
đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt bình quân 66,87%. hiện
có 250 dự án đầu tư đang hoạt động trong các KCN (202 dự
án FDI, 48 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký
2.219,66 triệu uSD và 6.022,91 tỷ đồng; 72 dự án hoạt động
ngoài KCN. Lũy kế tổng dự án đầu tư trên địa bàn Thị xã
hiện tại là 384 dự án, chiếm 37% toàn tỉnh. 

Trảng Bàng đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị
loại IV. Và đến ngày 10/1/2020 được Ủy ban Thường vụ
Quốc hội ban hành Nghị quyết số 865/NQ-uBTVQh14 về
việc thành lập TX.Trảng Bàng, thuộc tỉnh Tây Ninh. Cùng
với các thế mạnh của Trảng Bàng và việc nâng loại đô thị lên
loại IV đã góp phần tạo ra thế và lực mới cho Thị xã trong xu
thế hội nhập, thu hút đầu tư cũng như tận dụng các nguồn
lực cho đầu tư phát triển KT - Xh.

Ông có thông điệp nào muốn chuyển đến các dn,
nhà đầu tư?

Trảng Bàng có lợi thế phát triển rất lớn trong thời
gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ,
du lịch...Từ niềm tin, ý chí và quyết tâm chính trị xây
dựng Trảng Bàng trở thành đô thị hạt nhân; là đô thị
động lực thúc đẩy phát triển nhanh vùng biên giới Tây
Nam; đô thị công nghiệp - dịch vụ, xanh, sạch, đẹp, văn
minh, thân thiện và phát triển bền vững, chúng tôi chân
thành mời gọi các DN, các nhà đầu tư đến với Trảng
Bàng. Cấp ủy, chính quyền Thị xã cam kết sẽ đồng
hành, hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, DN có một môi
trường kinh doanh ổn định, bền vững và phát triển. 

trân trọng cảm ơn ông!
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thị Xã trảNG BàNG

Xứng tầm đô thị cửa ngõ phía Đông
tỉnh Tây Ninh

POTENTIAL - TAY NINH PROVINCE

Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá, đất
rộng người thưa, kinh tế kém phát triển... Tân
Biên đã từng bước trở thành một trong những
địa bàn trọng điểm về chính trị - đối ngoại, quốc
phòng - an ninh và là một cực tăng trưởng kinh
tế của tỉnh Tây Ninh.
HươnG GianG

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, mảnh đất
Tân Biên gắn liền với rất nhiều thăng trầm của lịch
sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất
nước, chiến tranh biên giới Tây Nam và khôi phục,
phát triển kinh tế - xã hội (KT-Xh). 

Tân Biên có vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc thù với 92,5
km đường biên giới, trong số 10 xã, thị trấn của Tân Biên có 3
xã biên giới tiếp giáp với 8 xã thuộc 4 huyện, 3 tỉnh của Vương
quốc Campuchia. Trên địa bàn huyện có 2 cửa khẩu quốc tế, 1
cửa khẩu quốc gia, 1 cửa khẩu phụ.

Tân Biên mới chỉ thực sự bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát
triển KT-Xh từ thập niên 80 của thế kỷ XX. Sau chiến tranh, trên địa
bàn huyện có nhiều hố bom, bãi mìn chưa được gỡ bỏ, tiếp tục gây
thương vong cho người và gia súc. 90% nhân dân, cán bộ, đảng viên
của huyện phải thường xuyên ăn cơm độn củ mì, bo bo, bắp; hằng
năm, hơn 10.000 nhân khẩu thiếu ăn phải nhận cứu trợ; 30% trẻ em
độ tuổi đi học không được đi học… Phải mất 10 năm đầu sau chiến
tranh, Tân Biên mới dần hồi sinh và từng bước phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, công cuộc khôi phục, phát
triển KT-Xh của Tân Biên đã và đang đạt những thành tựu quan
trọng. hệ thống đường giao thông, công sở, bệnh viện, trường học
được xây dựng lại. Diện tích mía, mì, cao su, vùng chuyên canh rau,
cây ăn quả ngày càng mở rộng, hoạt động thương mại biên mậu dần

khởi sắc… đã từng bước thay đổi diện mạo huyện biên giới, đời sống
nhân dân Tân Biên nâng lên rõ rệt.

Đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Biên có 6/9 xã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 3 xã biên giới), 3 xã còn
lại đã đạt từ 11-14 tiêu chí. Toàn huyện có 461 ha cây ăn quả và cây
trồng khác được chứng nhận VietGaP.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số
ngành chủ yếu tăng bình quân hằng năm 3,8%. Thu ngân sách nhà
nước (NSNN) tăng bình quân hằng năm 5,94%, chi NSNN tăng bình
quân hằng năm 5,55%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm đạt
0,95%. 100% các xã, thị trấn duy trì công tác phổ cập mầm non trẻ 5
tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, ThCS. Số lao động có việc làm tăng
thêm hằng năm 1.170 người; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, hợp vệ sinh
đạt gần 99%...

Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư, cải tạo, nâng cấp
và xây mới, đặc biệt là hạ tầng phục vụ thương mại biên mậu
tạo điều kiện gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ, thúc đẩy hoạt
động thương mại biên mậu phát triển. Toàn địa bàn có 203
doanh nghiệp, 10 hợp tác xã nông nghiệp, 253 tổ hợp tác và
gần 5.700 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.

Trong nhiệm kỳ qua, ba khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng
KT-Xh, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính được
huyện lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Giai đoạn 2015-2020, huyện đầu tư
xây dựng 270 công trình, đạt 103,4% kế hoạch với tổng mức đầu tư
954 tỷ đồng.

Về phát triển hạ tầng giao thông có 128 công trình (tổng chiều dài
trên 242 km) và rất nhiều công trình hạ tầng khác phục vụ phát triển
đô thị, xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành. huyện từng bước
thông suốt các tuyến đường giao thông chính, đường liên xã, giao
thông nông thôn, nội đồng, thuỷ lợi… góp phần phát triển KT-Xh,
quốc phòng an ninh và dân sinh.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện ngày càng được
chuẩn hoá chức danh, trình độ theo quy định; tổ chức, bộ máy được
sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, tinh giản biên chế. Tân Biên là địa phương
đầu tiên trong tỉnh tổ chức thi tuyển, đổi mới cách tuyển chọn, bổ
nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tổ chức kỳ sát hạch công
chức cuối năm để làm cơ sở đánh giá, phân loại công chức.

huyện chú trọng rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện đối
với một số thủ tục hành chính (TThC), thực hiện hiệu quả việc
tiếp nhận, giải quyết TThC theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông. Các TThC thuộc thẩm quyền giải quyết của uBND cấp
xã phần lớn là giải quyết trong ngày, tạo thuận lợi, giảm chi phí
đi lại cho cá nhân, tổ chức. Đó cũng là một trong những yếu tố
góp phần cùng tỉnh đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).n

hUyệN tâN BiêN

Mảnh đất biên cương từng bước
chuyển mình

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên

Đảng bộ TX.Trảng
Bàng đang tập trung
triển khai đồng bộ

nhiều giải pháp mang
tính đột phá, hướng
đến phát triển Trảng
Bàng trở thành đô thị

hạt nhân trong cực
phát triển đối trọng

phía Tây Bắc của
vùng TP.hồ Chí

minh. Đây là mục tiêu
được Chủ tịch uBND
TX.Trảng Bàng - ông
trần anh minh chia

sẻ trong cuộc trò
chuyện với phóng

viên Vietnam
Business Forum.

công luận thực hiện.



chuyển biến tích cực
Nằm ở phía đông của tỉnh Tây

Ninh, huyện Dương minh Châu hội tụ
rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế -
xã hội khi nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, gần trục đường
Xuyên Á, đường hồ Chí minh và giáp
ranh với tỉnh Bình Dương. Điều kiện
cơ sở hạ tầng khá thuận lợi, là cửa ngõ
của thành phố Tây Ninh, có nguồn lực
lao động dồi dào, tỷ lệ lao động trong
độ tuổi cao, cơ cấu dân số trẻ. Bên
cạnh đó, điều kiện tự nhiên thích hợp
để phát triển nông nghiệp, nuôi trồng
thủy sản, dịch vụ du lịch sinh thái.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Dương
minh Châu đã đạt và vượt kế hoạch
nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh
vực. Kinh tế tiếp tục phát triển khá và
đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị
sản xuất tăng bình quân hàng năm
8,79% (trong đó, nông - lâm - thủy sản
3,41%; công nghiệp - xây dựng 11,62%;
thương mại 7,16%).

Nông nghiệp - nông thôn phát triển
theo hướng nâng cao năng suất, chất
lượng gắn với xây dựng nông thôn mới.
Ngành chăn nuôi phát triển mạnh theo
hướng trang trại tập trung; nuôi trồng
thủy sản phát triển theo hướng đa dạng,
phát huy lợi thế nguồn nước hồ Dầu
Tiếng (sản lượng đạt khoảng 5.600
tấn/năm). Tổng diện tích gieo trồng cây
hàng năm, ước đến cuối năm 2020 là
149.642 ha, đạt 103,2% so Nghị quyết.

huyện đã thực hiện quy hoạch
chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng
cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; cơ bản định hình một số
khu vực chuyên canh cây ăn quả (nhãn, sầu riêng, khóm,
mía, đậu phộng, mãng cầu). Phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao diện tích 99,7 ha gồm trồng và chế biến
thảo dược, nông sản. 

Công tác quy hoạch khu, cụm công nghiệp cơ bản phù
hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm nhu
cầu về quỹ đất và thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp
trên địa bàn huyện. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020
ước đạt 802,5 tỷ đồng (tăng 6,9% so với chỉ tiêu tỉnh giao).

Tình hình huy động, đẩy mạnh hợp tác, thu hút đầu tư có
bước khởi sắc, bước đầu tạo điều kiện để các nhà đầu tư có
quỹ đất sạch thực hiện các dự án trên địa bàn như: Dự án
điện năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 1, 2; siêu thị Coopmart;
khu du lịch sinh thái Đảo Nhím...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng

an ninh, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững. hệ thống chính trị được
củng cố, kiện toàn ngày càng vững
mạnh, tạo tiền đề, động lực quan trọng
cho sự phát triển của huyện trong thời
gian tới.

tập trung khai thác tiềm
năng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025,
huyện Dương minh Châu đề ra mục
tiêu xây dựng huyện phát triển bền
vững, chú trọng về công nghiệp, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du
lịch sinh thái, phấn đấu đạt huyện
nông thôn mới.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên,
huyện đã xác định các giải pháp đột phá
trong thời gian tới, đó là: Phát huy tối
đa lợi thế vị trí địa lý của huyện, phát
triển giao thông đường bộ huyện phù
hợp với quy hoạch giao thông nông
thôn và quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh; Đầu tư
xây dựng các công trình trọng điểm,
xây dựng kết cấu hạ tầng, kiên cố hóa
kênh mương, giao thông nông thôn, ưu
tiên bố trí vốn phát triển thị trấn
Dương minh Châu và hoàn thành mục
tiêu xây dựng nông thôn mới. Tăng
cường khả năng kết nối với các địa
phương trong và ngoài huyện, tạo môi
trường thuận lợi, thu hút các nhà đầu
tư; phát triển đồng bộ giữa hạ tầng kinh
tế với hạ tầng xã hội. Khai thác lợi thế vị
trí địa lý liền kề hồ Dầu Tiếng, Khu du

lịch Quốc gia núi Bà Đen cho việc kêu gọi đầu tư phát triển đô
thị, phát triển kinh tế nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết
hợp du lịch sinh thái.

Song song đó, theo ông Phạm Văn Tín, Chủ tịch uBND
huyện, huyện sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, có các giải
pháp hữu hiệu khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ
công trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải cách
hành chính gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chính quyền
điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều
hành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm
trong hoạt động công vụ.

“Với phương châm sự phát triển của doanh nghiệp là
thành công của chính quyền huyện, chúng tôi luôn đồng
hành cùng nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, thực hiện dự
án trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện luôn coi những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là công việc chung, sẵn
sàng chung tay, hỗ trợ giải quyết kịp thời”, ông Phạm Văn
Tín khẳng định.n
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hUyệN DươNG miNh ChâU

Vững vàng hội nhập và phát triển
Trí DũnG

Nhờ nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh
nghiệp (DN), thu hút đầu tư gắn với cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng
thông thoáng, minh bạch, những năm qua
huyện Tân Châu đã khơi dậy và phát huy tiềm

năng lợi thế, diện mạo của huyện thay đổi đáng kể.
Chia sẻ về thế mạnh của Tân Châu trong thu hút đầu tư, Chủ

tịch uBND huyện - bà Nguyễn Thị Thành cho biết một trong
những lợi thế hàng đầu của huyện chính là đất đai và nguồn lao
động. Đặc biệt quỹ đất Công ty mía đường Tây Ninh và Công ty
Cao su 1-5 Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý (hiện đang
triển khai phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí lại) là động lực để
phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế
biến. huyện còn có tiềm năng rất lớn về phát triển công nghiệp
năng lượng (điện mặt trời) và phát triển du lịch sinh thái gắn liền
với chuỗi du lịch núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng.

Thời gian qua tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
Tân Châu đã có sự khởi sắc. Trong 5 năm 2015-2020, huyện phối
hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh thực hiện kêu gọi rất nhiều dự
án có quy mô lớn trên địa bàn. Có thể kể đến 8 dự án điện mặt
trời (chưa bao gồm một số dự án đang khảo sát, xin chủ trương
đầu tư) với tổng mức đầu tư khoảng 13.257 tỷ đồng, trong đó có 4
dự án đã đưa vào khai thác và đạt hiệu quả cao; dự án đầu tư hạ
tầng cụm công nghiệp (CCN) Tân Phú; CCN Tân hội 2; hàng
trăm dự án trang trại trồng cây nông nghiệp và chăn nuôi,…, 

Tân Châu dành ưu tiên hàng đầu cho đầu tư hoàn thiện
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao
thông. Cụ thể huyện thực hiện xây mới, nâng cấp, cứng hóa
các tuyến đường; đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang hàng
trăm công trình trường học, chợ, điện, trụ sở làm việc, công
trình văn hóa…gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, sau khi tuyến đường ĐT.794 được đưa vào khai
thác đã góp phần gắn kết về giao thông của huyện với tỉnh
Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.

Các CCN thường xuyên được rà soát, điều chỉnh quy hoạch
nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của huyện trong
từng giai đoạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN đến đầu

tư, (CCN Tân hội 1 đã lấp đầy; CCN Tân hội 2 và Tân Phú đang
triển khai). Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng thương mại biên giới
cũng được quan tâm đầu tư như: Cửa khẩu chính Kà Tum và Cửa
khẩu phụ Vạc Sa; các tuyến đường ra cửa khẩu; hệ thống bến bãi,
Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Kà Tum và Nhà làm việc cửa
khẩu Vạc Sa…tạo động lực thúc đẩy giao thương, luân chuyển
hàng hóa.

Cũng nằm trong mục tiêu chung gia tăng sức hút môi trường
đầu tư, bên cạnh đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, huyện Tân
Châu đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình đột phá về cải
cách hành chính (trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính). Đối
với DN tham gia triển khai dự án tại địa phương, huyện luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất; chủ động hướng dẫn các hồ sơ, quy
trình, thủ tục có liên quan từ khi xin chủ trương đầu tư cho đến
khi dự án đi vào hoạt động. huyện ủy cũng chỉ đạo uBND huyện
luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về giải phóng mặt
bằng để thực hiện dự án trong thời gian nhanh nhất. Từng giai
đoạn và hàng năm, huyện đều chủ động lập quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất và tiến hành niêm yết, công bố công khai, minh bạch
để người dân biết, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai giải
phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế-
xã hội trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Tân Châu
tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao. Trong lĩnh vực công nghiệp, ngoài công
nghiệp năng lượng sẽ khuyến khích thu hút vào các ngành công
nghiệp phụ trợ nhằm giảm chi phí đầu vào về nguyên - phụ liệu,
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm sản xuất
trong nước; ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp chế biến giá
trị gia tăng cao, dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện
với môi trường; lĩnh vực du lịch sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng khu,
điểm du lịch, các dự án vui chơi, giải trí chất lượng cao...

huyện Tân Châu cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các
sở, ngành tỉnh tăng cường quảng bá các lợi thế, tiềm năng của
huyện qua nhiều kênh thông tin; đồng thời thường xuyên lựa
chọn các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu, thế mạnh của huyện tham
gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu với các DN, nhà đầu tư trong
cũng như ngoài nước nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu.n
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Là mảnh đất có truyền
thống cách mạng, vượt

qua những chặng đường
đầy khó khăn thử thách,

đến nay huyện Dương
minh Châu đã thực sự

“thay da đổi thịt” và
đang đứng trước vận

hội mới trong giai đoạn
hội nhập.

THiên THanH

Ông Phạm Văn Tín,
Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu

Bà Nguyễn Thị Thành,  Chủ tịch UBND huyện Tân Châu



Nhờ những nỗ lực nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh (KCB) và triển khai nhiều
kỹ thuật mới, chuyên sâu đáp ứng nhu cầu
KCB ngày càng cao của nhân dân, Bệnh viện
Đa khoa (BVĐK) tỉnh Tây Ninh đã trở thành
người bạn đồng hành đầy tin cậy trong việc
chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng chăm sóc và bảo vệ
sức khỏe, tận hưởng niềm vui cuộc sống.
Đức bìnH

Điểm sáng về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân nhân
Ông Liêu Chí hùng- Giám đốc BVĐK Tây Ninh cho biết điểm

khởi sắc đáng ghi nhận nhất tại Bệnh viện những năm gần đây chính
là phát triển liên tục các kỹ thuật mới, chuyên sâu, và từng bước đưa
các kỹ thuật này thực hiện thường quy (tim mạch can thiệp, siêu âm
tim, chụp cộng hưởng từ sọ não, tán sỏi thận qua da bằng siêu âm, tán
sỏi nội soi sỏi niệu quản lưng bằng laser, phẫu thuật laser mắt …).
Qua đó, BVĐK Tây Ninh ngày càng khẳng định vị thế bệnh viện
trung tâm của tỉnh khi cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng,
phức tạp, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng bệnh nhân cũng như thân
nhân, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên.

Với trang thiết bị từ dự án jICa - Nhật Bản và đầu tư của tỉnh,
hiện nay BVĐK Tây Ninh đã có các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt
cho nhu cầu KCB của người dân như: CT Scanner 128 lát cắt, máy
mRI 1,5 Tesla, máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử
Realtime PCR, máy đo chức năng hô hấp, hệ thống nội soi tiêu hóa,
nội soi niệu, nội soi khớp, máy thở, thận nhân tạo… Đồng thời thực
hiện Đề án 1816 và các chương trình hợp tác chuyên môn cùng các
bệnh viện lớn tại TP. hồ Chí minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh

viện Thống Nhất, Bệnh viện Từ Dũ… để thực hiện xử trí những ca
phức tạp qua các chương trình hội chẩn từ xa và mời chuyên gia về
thực hiện ngay tại Bệnh viện. Bệnh viện đã cử đi đào tạo, cùng với đào
tạo tại chỗ để nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ y bác sĩ,
tạo nền tảng vững chắc để Bệnh viện triển khai thành công nhiều kỹ
thuật mới, chuyên sâu góp phần nâng cao chất lượng KCB và chăm
sóc sức khỏe nhân dân. 

Về cơ sở vật chất, Bệnh viện đã đưa vào hoạt động khối nhà mới
xây trong giai đoạn 1 gồm Khu điều trị nội trú, Khu kỹ thuật cao, Khu
hậu cần kỹ thuật - Xử lý chất thải, và tiến hành nâng cấp, cải tạo bệnh
viện giai đoạn 2, đến cuối năm 2021 sẽ có được cơ sở mới khang trang,
hiện đại. Quan tâm đến công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, trong
đó nâng cao chất lượng về chuyên môn song song với việc nâng cao
đạo đức, tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ của đội
ngũ y bác sĩ. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Bệnh viện đã triển khai Đề
án nâng cao chất lượng bệnh viện, sắp xếp lại khoa phòng, thực hiện
Đề án thu hút nhân tài của uBND tỉnh; hoàn thiện hệ thống cấp cứu,
khám, chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú. Đẩy mạnh việc đào tạo
chuyên sâu và nhận sự chuyển giao kỹ thuật với tuyến trên; hoàn thiện
các kỹ thuật đã thực hiện gắn với phát triển các kỹ thuật mới. Chuẩn
hóa các quy chế làm việc, các quy trình chuyên môn kỹ thuật; triển
khai ISO 15189 khoa Xét nghiệm, tập huấn giao tiếp ứng xử, quy trình
giao tiếp aIDET, thực hiện 5S để nâng cao chất lượng phục vụ, mang
đến cho người dân cơ hội thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao tại
chỗ, giảm tình trạng chuyển viện lên tuyến trên.

Bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, được
sự chỉ đạo của Sở y tế, BVĐK Tây Ninh đã triển khai khu cách ly điều
trị để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19; triển khai xét nghiệm sàng lọc
bằng kỹ thuật PCR; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp sàng lọc,
kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo trong bệnh
viện; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư,
hóa chất phục vụ hoạt động phòng, chống dịch và công tác KCB.
hiện nay, Bệnh viện đang thực hiện việc chuyển giao công tác điều trị
và cách ly tập trung cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh; phối
hợp và hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh các
kinh nghiệm trong thực hiện cách ly, điều trị bệnh nhân Covid - 19 và
bệnh nhân thuộc diện F1. Tăng cường công tác truyền thông qua các
buổi nói chuyện trên truyền hình, báo viết... để người dân biết cách
phòng chống dịch hiệu quả. Với sự đồng lòng của nhân dân; sự vào
cuộc quyết liệt của tập thể y bác sĩ BVĐK Tây Ninh cùng các cấp ủy
Đảng, chính quyền địa phương, đến nay trên địa bàn Tây Ninh chưa
có ca mắc bệnh Covid-19 trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh được
kiểm soát, sức khỏe của người dân được đảm bảo.

Không ngừng cải cách, đổi mới vì bệnh nhân
Với phương châm "Lấy người bệnh làm trung tâm", nhằm tạo

thuận lợi cho bệnh nhân và thân nhân, trong thời gian qua việc tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khám,
chữa bệnh được BVĐK tỉnh Tây Ninh đặc biệt chú trọng, triển khai
Phần mềm quản lý bệnh viện - Bệnh viện điện tử (VNPT-hIS); đẩy
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BệNh ViệN đa khoa tây NiNh

Khẳng định vị thế bệnh viện trung tâm 

mạnh tin học hóa trong thủ tục KCB; công khai, minh bạch các
khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả. Bệnh viện đã phát triển
hệ thống lấy số khám bệnh tự động; đăng ký đặt lịch khám bệnh tự
động qua ứng dụng di động thông minh (smartphone) và Tổng đài
19001849; rút ngắn quy trình tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, cấp
thuốc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi
cho bệnh nhân; đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
thông qua việc liên kết giữa phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện
với ngân hàng, giúp tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục KCB và
giảm thiểu rủi ro khi thanh toán bằng tiền mặt

Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới, ông Liêu Chí
hùng cho biết trong giai đoạn 2020 – 2025, BVĐK Tây Ninh sẽ xây
dựng Đề án phát triển Bệnh viện thành Bệnh viện hạng I (vào năm
2025); phát triển các khoa chuyên môn (tim mạch can thiệp, chấn
thương chỉnh hình...) gắn với thành lập các trung tâm trực thuộc
Bệnh viện (hỗ trợ sinh sản, tim mạch can thiệp...); đồng thời thực
hiện quản lý Bệnh viện theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao chất
lượng. "Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là BVĐK Tây Ninh đang
thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng bác sĩ và điều này ảnh
hưởng không nhỏ đến sự phát triển về chuyên môn của Bệnh viện,
thu nhập của nhân viên cũng là điều kiện cần cho sự phát triển bền
vững. Chính vì vậy trong thời gian tới Bệnh viện rất cần cơ chế để
mở rộng dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu để tăng nguồn thu, qua đó có
thể thu hút và giữ chân được nhân lực, đảm bảo cho BVĐK Tây
Ninh giữ vững  vị thế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và
nâng cao sức khỏe nhân dân" - ông Liêu Chí hùng chia sẻ.n

With its effort for better healthcare
quality and applying cutting edge
technology to meet rising demand for
healthcare, Tay Ninh General hospital
has become a true companion and
supporter of local people for
healthcare services.
Duc binH

leading light of public healthcare
mr. Lieu Chi hung, Director of Tay Ninh General

hospital, said that the most remarkable progress of the
hospital in recent years is continuously developing new
sophisticated techniques, gradually applying these
techniques to routine manifestations (cardiopulmonary
intervention, echocardiography, cranial magnetic
resonance imaging, ultrasonic lithotripsy, laser
laparoscopic ureterolithotomy, laser eye surgery, etc.)
Thus, Tay Ninh General hospital increasingly affirms its
leadership in healthcare services by successfully curing
many serious and complicated cases, leaving good
impressions on patients and their relative caretakers, and
helping reduce workloads for centrally run hospitals.

Ông Liêu Chí Hùng, Giám đốc BVĐK tỉnh Tây Ninh

tay NiNh GeNeral hospital
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With modern equipment funded by japan’s jICa and
the province, Tay Ninh General hospital can cure patients
with advanced techniques like 128-slice CT scanning, Tesla
mRI 1.5, biochemistry, immunology, molecular biology,
real-time PCR, respiratory functionality measurement,
gastrointestinal endoscopy, arthroscopy, ventilator and
artificial kidney. Carrying out Project 1816 and professional
cooperation programs with major hospitals in ho Chi minh
City such as Cho Ray hospital, Thong Nhat hospital and
Tu Du hospital to treat complicated cases using remote
consultation and inviting experts to the hospital. at the
same time, the hospital has sent its medical staff to training
courses to acquire new techniques and knowledge to enable
it to perform more sophisticated procedures.

Regarding facilities, the hospital has operated new
buildings, including Treatment area, high-Tech area,
Technical Logistics area and Waste Treatment area. It
will continue to upgrade the second phase, expected to be
completed in 2021, to modernize its spacious facilities. It
will pay attention to raising professional quality,
morality, sense of responsibility, working manner, and
service attitude. In 2015 - 2020, the hospital
implemented a project for better quality, apparatus
reshuffle, talent employment launched by the provincial
government and completed inpatient and outpatient
examination and treatment system; and stepped up
intensive training and technology transfer. It
standardized working regulations, professional and
technical processes; adopted ISO 15189 for the Testing
Department, trained in behavioral communications and
aIDET communication procedures, and applied 5S
standards to service quality to bring premium medical
services and reduce referrals to higher levels.

Given the complicated development of the Covid-19
epidemic, under the direction of the Department of health,
Tay Ninh General hospital deployed isolators for Covid-19
patients; used PCR techniques for testing; strictly inspected
and controlled infections and prevented cross-infections in
hospitals; ensure facilities, equipment, human resources,
drugs, materials and chemicals for epidemic prevention and
control. Currently, the hospital is transferring treatment
and quarantine facilities to Tay Ninh Tuberculosis and
Lung Disease hospital; coordinating and providing

professional support to the latter; strengthening
communications on television and newspapers to inform
people of how to effectively contain the epidemic. With the
public consensus and fierce participation of the medical
staff at Tay Ninh General hospital, Party committees and
local authorities, no cases of COVID-19 infection have been
found in the community in Tay Ninh province.

ongoing reforms and innovations for patients
With the patient-centered principle, in order to

facilitate patients and their relatives, apply information
technology and digital transformation in medical
examination and treatment approved by Tay Ninh
General hospital, deploy hospital management software -
electronic hospital (VNPT-hIS); accelerate
computerization of medical examination procedures; and
make hospitalization costs public and transparent, the
hospital has developed an automated patient-numbering
system and automated medical checkup powered by
smartphone applications and Call Center 19001849;
reduced the process and procedure of receiving,
examining, testing and medicine administration in order
to improve service quality and reduce waiting time for
patients. The hospital has also encouraged noncash fee
payment to minimize risks for patients during their
hospitalization stay.

Speaking of the future development direction, mr. Lieu
Chi hung said, in 2020 - 2025, Tay Ninh General hospital
will strive to become a first-class hospital by 2025; develop
specialized faculties (cardiovascular intervention,
orthopedic trauma and others) and establish affiliated
centers (reproductive support, cardiovascular intervention);
apply ISO-standard hospital management to enhance
service quality. “however, the current difficulty faced by
Tay Ninh General hospital is insufficient human resources,
especially doctors, and this has a great impact on
professional development and employee salary - important
factors toward sustainable development. Therefore, in the
coming time, the hospital will need a mechanism to expand
demand-based technical services to increase revenue and
employ human resources, enabling Tay Ninh General
hospital to maintain its leadership in the industry and take
care of public health,” he added.n
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Trải qua hành trình lập
nghiệp đầy gian khó,
doanh nhân Nguyễn
Thị Khuê luôn nêu
cao tinh thần tiên

phong, sẵn sàng đương đầu với thử
thách để cống hiến hết mình cho sự
phát triển đi lên của doanh nghiệp
mình cũng như sự phồn thịnh, giàu
mạnh của tỉnh nhà và đất nước.

Quyết định bỏ nghề buôn
thúng bán bưng, năm 1993 doanh
nhân Nguyễn Thị Khuê mua lại cơ
sở sản xuất tinh bột mì thủ công và
đến năm 1996 thì chính thức thành
lập Doanh nghiệp tư nhân Định
Khuê. Chọn mảnh đất Tây Ninh là
nơi có đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng
phù hợp với sự phát triển của cây
khoai mì, bà còn đặt vào mảnh đất
này cả niềm tin, hy vọng vào một
khởi đầu mới suôn sẻ. Bằng sự cần
mẫn cùng tôn chỉ hoạt động "Đặt
uy tín, chất lượng sản phẩm lên
hàng đầu", bà cùng Công ty Định
Khuê từng bước xây dựng thành công vùng nguyên liệu ổn định; đầu
tư hệ thống máy móc - trang thiết bị hiện đại, đồng bộ trên nền tảng
công nghệ tiên tiến, thực hiện chế biến sâu theo quy trình khép kín để
cho ra thị trường các sản phẩm bột mì chất lượng cao, đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm.

Với chất lượng được thẩm định, sản phẩm tinh bột mì của Định
Khuê ngày càng khẳng định được vị thế thương hiệu ở cả thị trường
trong và ngoài nước. Khi hoạt động của Công ty dần đi vào quỹ đạo
ổn định, doanh nhân Nguyễn Thị Khuê lại trăn trở với bài toán làm
thế nào để giúp người nông dân nâng cao giá trị gia tăng của khoai mì

- cây lương thực đã gắn bó với bà con từ bao đời nay, từ
đó tạo tiền đề cho việc nâng cao sản lượng gắn với gia
tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ cây mì, tạo
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Bà chia sẻ: "Để đưa doanh nghiệp mình phát triển bền
vững, vươn cao, bay xa cần phải có thị trường lớn ổn định
gắn liền với dựng xây thương hiệu uy tín, chất lượng. Đây
cũng chính là lý do ra đời của thương hiệu tinh bột mì
"Ba Đồng Tiền" - tượng trưng cho Tam tài "Thiên thời -
Địa lợi - Nhân hòa" với mong muốn mang đến những
điều tốt lành và sự thịnh vượng cho cả Công ty lẫn người
tiêu dùng". 

Để giúp người nông dân nâng cao thu nhập và đảm
bảo hoạt động sản xuất, Định Khuê hết sức quan tâm
xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; tích cực vận động
nhân dân mở rộng diện tích trồng cũng như quan tâm
hỗ trợ cho bà con về giống, hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc
thâm canh… Với sự hỗ trợ tích cực từ phía Công ty từ
khâu trồng trọt cho đến tiêu thụ, cây mì đã dần trở
thành cây xóa đói giảm nghèo, góp phần gia tăng thu
nhập, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống của người
dân địa phương.

Đến nay sau gần 30 năm nỗ lực phấn đấu, bất chấp
những cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, doanh
nhân Nguyễn Thị Khuê vẫn vững vàng chèo lái "con tàu"
Định Khuê chinh phục thị trường, tự tin vươn ra biển
lớn. Sản phẩm tinh bột khoai mì nhãn hiệu "Ba Đồng
Tiền" của Định Khuê nhanh chóng giành được sự tín
nhiệm của các công ty, tập đoàn lớn trong nước (Vedan,
ajinomoto, miliket, Bích Chi…); đồng thời trở thành
nguyên liệu tin dùng của các doanh nghiệp chế biến thực
phẩm trong nước (bánh, bột viên, bột biến tính, mì ăn
liền, hủ tiếu, bánh phồng tôm, gia vị, mạch nha…). hiện
nay sản phẩm bột mì của Định Khuê chủ yếu được tiêu
thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc,
một số nước châu Á, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất…với doanh thu bình quân trên 400 tỷ đồng/năm.
Sự tăng trưởng ổn định về mặt doanh thu không chỉ giúp
Định Khuê đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho
người lao động mà còn đóng góp tích cực cho ngân sách
địa phương và đóng góp cho cộng đồng thông qua các
hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Với chất lượng sản phẩm vượt trội cùng những cống hiến
hết mình cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước, Công ty
Định Khuê tự hào trở thành chủ nhân của hàng loạt giải
thưởng lớn như: Thương hiệu uy tín; Sản phẩm vàng thời hội
nhập; Thương hiệu Việt bền vững; Thực phẩm Việt vì sức
khoẻ người Việt; Sản phẩm vàng nông nghiệp Đông Nam bộ;
Sản phẩm nông nghiệp vàng; Thương hiệu xuất khẩu uy tín…
Cá nhân Giám đốc Nguyễn Thị Khuê cũng được vinh danh
Nữ doanh nhân ưu tú, Doanh nhân vì chất lượng cuộc sống
cùng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý khác.n

DoaNh NhâN NGUyễN thị khUê 

Sẵn sàng đương đầu với thử thách 
để vươn tới thành công

Khởi đầu từ một lò mì thủ
công nhỏ lẻ, đến nay Công ty
TNhh mTV Định Khuê đã
vươn vai lớn mạnh trở thành
một trong những nhà máy có
quy mô lớn của tỉnh Tây
Ninh, góp phần gia tăng kim
ngạch xuất khẩu, nâng cao
giá trị cây mì Việt Nam cả
trên thị trường nội địa lẫn
quốc tế. Trong thành công
này không thể không kể đến
vai trò cầm trịch của nữ
doanh nhân đầy bản lĩnh -
Giám đốc Nguyễn Thị Khuê.
Trí DũnG 
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hoạt động sản xuất tại địa phương, hình thành DN làm đầu mối
để kêu gọi các DN vệ tinh phát triển những ngành công nghiệp
phụ trợ, tạo chuỗi liên kết phát triển. Tập trung hình thành phát
triển các KCN mới, tạo quỹ đất sạch sẵn sàng thu hút các nhà đầu
tư tiềm năng. 

nhằm đón đầu cơ hội thu hút đầu tư vào các Kcn, KKt,
vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh; tăng cường các hình thức xúc tiến đầu tư, hỗ trợ dn
được BQl chú trọng ra sao ? 

hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ phụ thuộc vào các dịch
vụ hạ tầng đáp ứng của các KCN mà còn phụ thuộc rất lớn
vào sự đồng hành của chính quyền địa phương để tạo nên môi
trường đầu tư thuận lợi. Với phương châm "Tận tình - Thông
suốt - hiệu quả", BQL xác định việc đồng hành cùng DN để
tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho DN yên tâm sản xuất,
gắn bó lâu dài với Tây Ninh là việc làm tiên quyết trong chính
sách thu hút đầu tư. 

Công tác cải cách hành chính luôn được BQL chú trọng nhằm
đem lại những tiện ích thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. hàng năm
trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật quy định của Chính

phủ, bộ ngành trong các lĩnh vực liên quan, BQL
thường xuyên cập nhật rà soát, đóng góp, bổ
sung hoàn thiện chính sách và đề ra các giải
pháp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với
quy định hiện hành đảm bảo thuận lợi nhất cho
nhà đầu tư. Thực tế hiện nay, hầu hết các thủ tục
trong lĩnh vực đầu tư BQL đang áp dụng, thời
gian thực hiện thủ tục đã rút ngắn ½ so với thời
gian quy định của Chính phủ. BQL cũng đang
phối hợp các sở ngành liên quan thực hiện cơ
chế một cửa liên thông, trong đó BQL là cơ quan
đầu mối tiếp nhận thủ tục và ra kết quả.

hiện BQL đang quản lý 6 KCN nằm trong
quy hoạch KCN Việt Nam được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự
nhiên 3.969 ha; trong đó có 5 KCN đã được cấp
phép thành lập với tổng diện tích đất được duyệt
3.385,96 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho
thuê là 2.540,1 ha, diện tích đã cho thuê 1.518,36
ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 60,09%. 

Bên cạnh những mặt thuận lợi, trong
nhiệm kỳ qua BQl có gặp trở ngại, khó khăn
nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước về phát triển các Kcn,
KKt cũng như đề xuất, kiến nghị của Ban
gửi đến các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ
những vướng mắc này?

một trong những khó khăn hiện nay là cơ
chế phân cấp, ủy quyền cho BQL được thực hiện
thiếu ổn định và chỉ ở một số nhiệm vụ, quyền
hạn nhất định trong các lĩnh vực KCN, KKT và
các DN trong đó vẫn chịu sự quản lý của rất
nhiều cơ quan quản lý ngành Trung ương, địa
phương khác nhau. Theo pháp luật về KCN,
KKT, BQL được quy định là cơ quan đầu mối
quản lý nhà nước về KCN, KKT tại địa phương;
tuy nhiên thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ
quản lý nhà nước chuyên ngành như quản lý
xây dựng, môi trường, lao động, xuất nhập
khẩu, đất đai…trong KCN, KKT của BQL phải

được ủy quyền, hướng dẫn tại pháp luật chuyên ngành. hiện nay,
pháp luật chuyên ngành không hướng dẫn ủy quyền cho BQL
hoặc việc ủy quyền không thống nhất với quy định tại pháp luật
về KCN, KKT.

Ngoài ra BQL cũng không được giao chức năng, nhiệm vụ về
thanh tra. Điều này làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với
KCN, KKT. Khi phát hiện vi phạm pháp luật trong KCN, KKT,
BQL không thể tự tiến hành thanh tra, xử phạt mà chỉ phối hợp
với bộ phận thanh tra chuyên ngành để triển khai. Do đó, việc xử
lý các vi phạm trong KCN, KKT chưa kịp thời. Điều này làm giảm
vai trò và hiệu quả hoạt động của BQL. 

Chính vì vậy BQL kiến nghị trong thời gian tới cần nghiên
cứu, sửa đổi quy định về pháp luật lao động để phân cấp hoặc giao
nhiệm vụ trực tiếp cho BQL thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước
về lao động thay cho cơ chế ủy quyền hiện nay. Về tổ chức bộ
máy, giảm bớt đầu mối quản lý nhà nước về KKT. Tại các địa
phương, thống nhất một đầu mối theo dõi, quản lý nhà nước về
hoạt động của KKT. Cơ quan này phải được tăng cường chức
năng, nhiệm vụ toàn diện, ổn định để đảm bảo thực hiện dịch vụ
hành chính "một cửa tại chỗ".

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong hoạt
động phát triển và thu hút đầu tư vào các Kcn - KKt trên
địa bàn tỉnh tây ninh giai đoạn 2016 - 2020? 

Trong 5 năm qua, các KCN, KKT thu hút được 141 dự án
đầu tư (116 dự án FDI và 25 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư thu
hút đạt 4.387,96 triệu uSD (bình quân mỗi năm thu hút xấp xỉ
900 triệu uSD). So với giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư vượt
57,78% (2.781,16 triệu uSD), số dự án vượt 156,67% (giai đoạn
2011-2015 đạt 90 dự án). Tổng vốn đầu tư thu hút chiếm 73,41%
so với tổng vốn đầu tư của tỉnh (5.976,95 triệu uSD).

Cũng trong giai đoạn này, các doanh nghiệp (DN) trong
KCN, KKT hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối hiệu quả,
thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể: kim ngạch xuất khẩu đạt 17.472
triệu uSD, chiếm 91,96% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; nộp
ngân sách 4.388 tỷ đồng, chiếm 10,6% so với tỉnh; các KCN, KKT
tạo thêm việc làm cho 28.752 lao động, chiếm 29,92% tổng lao
động có việc làm của tỉnh.

Với những cố gắng của BQl và các nhà đầu tư hạ tầng,
thời gian qua hệ thống hạ tầng kỹ thuật các Kcn, KKt trên
địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến ra sao? Ông có thể cho biết
định hướng phát triển của các Kcn tây ninh trong thời
gian tới? 

Với định hướng phát triển các KCN theo hướng bền vững,
nhiều năm qua các KCN trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực hoàn
chỉnh cơ sở hạ tầng bao gồm: hạ tầng kỹ thuật (hệ thống đường,
cây xanh, cấp điện, nước, xử lý nước thải,…) và hạ tầng xã hội
(thiết chế văn hóa, trường học, nhà trẻ,..). Đến nay hầu hết các
KCN trên địa bàn (KCN Trảng Bàng, KCN &CX Linh Trung 3,
KCN Chà Là) cơ bản lấp đầy; các KCN Phước Đông, KCN
Thành Thành Công cũng đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thu
hút khoảng 50% diện tích đất KCN. 

Nhờ làm tốt việc phát triển hạ tầng cùng với quỹ đất còn lại
496 ha (bao gồm đất sạch của KCN TmTC trong KKT cửa khẩu
mộc Bài), các KCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có thể sẵn sàng
đáp ứng các dự án quy mô lớn và đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư
từ nay đến 2025. Định hướng trong thời gian tới, các KCN Tây
Ninh sẽ phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ - đô thị
gắn liền nhau. Trong đó KCN làm hạt nhân hình thành đô thị và
kích thích dịch vụ phát triển; ngược lại đô thị, dịch vụ là hậu cần
bổ trợ cho sự phát triển sản xuất công nghiệp. Trong phát triển
công nghiệp chú trọng không phát triển bằng mọi giá, mà định
hướng phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

Cụ thể các KCN chú trọng thu hút các dự án thuộc ngành
nghề sử dụng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện
môi trường, gắn với việc chuyển dịch lao động nông nghiệp nông
thôn. Lựa chọn thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu quốc
tế, năng lực tài chính, uy tín trên thế giới, có ý thức bảo vệ môi
trường góp phần phát triển KT - Xh địa phương. hình thành các
DN hạt nhân, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất trong
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Tạo mọi điều kiện cho DN yên tâm
sản xuất, gắn bó lâu dài
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Chặng đường 5 năm triển khai Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X,

trong bối cảnh có nhiều khó khăn
thách thức song với nỗ lực của toàn

tỉnh Tây Ninh, của Ban Quản lý KKT
tỉnh (gọi tắt là BQL) đã tạo điều kiện

thuận lợi cho các dự án được cấp
phép nhanh chóng đi vào hoạt động,
sản xuất hiệu quả, nhờ vậy tình hình

thu hút đầu tư vào các KCN, KKT của
tỉnh có nhiều khởi sắc. Vietnam

Business Forum đã có cuộc phỏng
vấn ông hà Văn cung - Trưởng BQL.

công luận thực hiện.



in order to catch opportunities to attract investment
in iZs and eZs, how has the management Board paid
attention to administrative reform, improving business
investment environment; strengthening various forms of
investment promotion and supporting enterprises? 

The effectiveness of investment attraction not only
depends on the adequate infrastructure services of the IZs, but
also depends greatly on the companionship of the local
government to create a favorable investment environment.
With the motto "Enthusiastic - Transparent - Efficient", the
management Board determines that accompanying
enterprises to solve difficulties, creating the best conditions for
enterprises to feel secure in production and make long-term
commitments to Tay Ninh, are the priorities in its investment
attraction policy.

The administrative reform is always paid attention by the
management Board in order to bring the most favorable
facilities to investors. annually, on the basis of legal
documents of the Government and ministries in the relevant
fields, the management Board regularly updates, reviewing,
contributing, supplementing, completing policies and
proposing solutions to shorten the time of implementing
procedures compared to the current regulations to ensure the
most favorable conditions for investors. Currently, for most of
the procedures that the management Board are applying in the
field of investment, the time for implementing has been
shortened by half compared to the time prescribed by the
Government. The mB is also coordinating with relevant
departments to implement the inter-agency one-stop-shop
mechanism, in which the management Board is the focal point
to receive procedures and returning results.

The management Board is currently managing 6 IZs under
the Vietnam IZ plan approved by the Prime minister with a
total natural land area of 3,969 ha; of which 5 IZs have been
licensed for establishment with a total approved land area of
3,385.96 ha, the industrial land area for lease of 2,540.1 ha, the
leased area of 1,518.36 ha, with the occupancy rate at 60.09%.

in addition to the advantages, in the past term, did the
management Board encounter any obstacles and

difficulties in the process of implementing state
management tasks for the development of iZs and eZs,
and what were its proposals and recommendations to the
government levels to remove these problems?

One of the current difficulties is that the decentralization
and authorization mechanism for the management Board is
not stable and only focuses on certain tasks and powers in
some fields, while IZs, EZs and enterprises are still subject to
management of many different central and local agencies.
according to the law on IZs and EZs, the management Board
is defined as the focal point for state management of IZs and
EZs in the locality; however, the authority to perform
specialized state management tasks such as construction
management, environment, labor, import-export and land in
the IZs and EZs of the management Board must be authorized
and guided in the specialized law. Currently, the specialized
law does not guide authorization for the management Board,
or the authorization is not consistent with the provisions of
the law on IZs and EZs.

In addition, the management Board is not assigned
functions or tasks of inspection. This reduces the efficiency of
state management in IZs and EZs. When detecting a law
violation in the IZs and EZs, the management Board cannot
conduct an inspection and sanction by itself, but only
coordinates with the specialized inspection division for
implementation. Therefore, the handling of violations in IZs
and EZs is not timely. This reduces the role and operational
efficiency of the management Board.

Therefore, the management Board recommends, in the
coming time, the study and amendment of the labor law to
decentralize or assign tasks directly to the Board to perform
the state management task of labor instead of the current
authorizing mechanism. Regarding the organizational
apparatus, it is important to reduce the focal point of state
management on the EZs. In the localities, it is significant to
have a unified focal point to monitor and manage the EZs’
activities. This agency must be strengthened with
comprehensive and stable functions and tasks to ensure the
implementation of "one-stop-shop" administrative services.  

thank you very much!
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In the 5-year period of implementing the
Resolution of the 10th Provincial Party
Congress, although there have been many
difficulties and challenges, with the efforts
of the whole Tay Ninh province, the
Provincial Economic management Board
have supported, creating favorable
conditions for licensed projects to quickly
go into operation and production
effectively, the situation of attracting
investment in Industrial zones (IZs) and
Economic zones (EZs) of the province has
been prosperous. Vietnam Business Forum
had an interview with mr. ha Van cung,
head of the management Board. 
cong luan reports.

can you tell us the outstanding results achieved in
development and investment attraction in iZs - eZs in
tay ninh province in the period of 2016 - 2020?

In the past 5 years, IZs and EZs have attracted 141
investment projects (116 FDI projects and 25 DDI projects)
with a total attracted investment capital of $uS 4,387.96
million (an average of approximately uS$ 900 million per
year). Compared to the 2011-2015 period, the total investment
capital exceeded 57.78% (uS$ 2,781.16 million), the number of
projects exceeded 156.67% (it reached 90 projects in the 2011-
2015 period). The total attracted investment capital accounted
for 73.41% of the total investment capital of the province (uS$
5,976.95 million). 

also during this period, enterprises in IZs and EZs had
relatively effective production and business activities, reflected
through the specific targets including: export turnover reaching
uS$17,472 million, accounting for 91.96% of the province’s
export turnover; payment to the budget reaching VND 4,388
billion, accounting for 10.6% of the province; and IZs and EZs
creating jobs for 28,752 workers, accounting for 29.92% of the
total number of employed workers in the province.

With the efforts of the management Board and
infrastructure investors, how has the technical
infrastructure system of iZs and eZs in the province
changed over time? could you tell us about the
development orientation of tay ninh iZs in the coming
time?

With the aim of developing IZs in a sustainable direction,
for many years, IZs in the province have been making efforts
to complete their infrastructure, including: technical
infrastructure (roads, trees, electricity and water supply,
wastewater treatment) and social infrastructure (cultural
institutions, schools, kindergartens). up to now, most of the
IZs in the area (Trang Bang IZ, Linh Trung 3 IZ & Processing
Zone, Cha La IZ) have basically been occupied; Phuoc Dong
and Thanh Thanh Cong IZs have also completed their
infrastructure and attracted about 50% of the IZ land. 

By well performing the infrastructure development with
the remaining land fund of 496 ha (including the clean land of
the TmTC IZ in the moc Bai border gate EZ), the IZs in Tay
Ninh province can be ready to meet the requirements of the
large projects and meet the demand of attracting investments
from now to 2025. In the coming time, Tay Ninh IZs will
develop according to the model of industry - service - urban
associated with each other. In which, IZs will be the nuclei to
form the city and stimulate the development of services; on the
other hand, urban areas and services are logistics
complementing the development of industrial production.
The industrial development has not focused on growing at all
costs, but towards a modern, efficient and sustainable
development direction.  

Specifically, the IZs have focused on attracting projects in
industries using high technology, less labor intensive, more
environmentally friendly, associated with the transfer of
agricultural labor in rural areas. They have decided to attract
large investors with international brands, financial capacity,
reputation in the world, and a sense of environmental
protection, contributing to the local socio-economic
development. They have also formed nuclear enterprises,
increasing support, creating the best conditions in local
production activities, forming businesses as a focal point to
urge satellite businesses to develop supporting industries,
creating development chains. In addition, they have focused
on forming and developing new IZs, creating a clean land fund
to be ready to attract potential investors.

56 Vietnam BUsiness ForUm aPR 1 – 14, 2021

Facilitating Businesses to Develop
and Make Long-Term Commitments
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hưởng bởi Covid-19, tạo nguồn lực thúc
đẩy phát triển kinh tế, thời gian qua,
Chính phủ và uBND tỉnh Tây Ninh
quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công. Theo đó, Ban QLDa
Giao thông đã tập trung thực hiện Chỉ
thị 10/CT-uBND ngày 28/8/2020 của
uBND tỉnh về phát động phong trào thi
đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư
công năm 2021. Đồng thời, quyết liệt
triển khai, chỉ đạo các đơn vị thi công
khẩn trương thúc đẩy tiến độ công trình
nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Song song với đó, tích cực đẩy nhanh
việc giải quyết các thủ tục hành chính
liên quan trong quá thực hiện dự án với
các sở, ngành liên quan, đặc biệt là các
nhà thầu. Khẩn trương triển khai công
tác đấu thầu, chỉ định thầu các nhà thầu
tư vấn theo đúng quy định và kịp thời
giải quyết các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện.

Để nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn
về công tác giải phóng mặt bằng
(GPmB), đơn vị đã chủ động phối hợp
chặt chẽ với chính quyền các địa
phương, Trung tâm phát triển quỹ đất,
các sở, ban ngành liên quan... giải quyết
các thắc mắc, khiếu nại của người dân.

Cùng với đó, tăng cường hoàn chỉnh
hệ thống, quy trình quản lý chất lượng
công trình; trình tự thủ tục đảm bảo chặt
chẽ, tinh gọn, tuân thủ các quy định của
pháp luật hiện hành. mặt khác, thường
xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc,
kiến nghị về pháp lý, thủ tục của các nhà
thầu để nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ,
tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, đảm

bảo chất lượng công trình.
Ông Đặng Xuân Trường, Giám

đốc Ban QLDa Giao thông cho biết:
Xác định yêu cầu nhiệm vụ được giao,
toàn đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm
giải quyết công việc kịp thời, chính
xác và hiệu quả. Trong thời gian tới,
chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng công
tác tuyển chọn đơn vị tư vấn và nhà
thầu có năng lực, kinh nghiệm, tuân
thủ đúng quy chuẩn, phù hợp công
năng sử dụng, tiết kiệm kinh phí đầu
tư; chú trọng thực hiện tốt các vấn đề
về: an toàn lao động, bảo vệ môi
trường, mỹ quan công trình...

Tập trung giám sát thi công, lắp
đặt thiết bị, vận hành đảm bảo đúng
thiết kế, đạt chất lượng từng dự án;
kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh
trong quá trình thi công theo đúng
thẩm quyền, không để tồn đọng kéo
dài. Thực hiện nghiệm thu, thanh,
quyết toán khối lượng thi công, công
trình hoàn thành kịp thời, chính xác.

“Đặc biệt, Ban QLDa Giao thông
thường xuyên được sự quan tâm, chỉ
đạo của uBND tỉnh, sự hỗ trợ của các
sở, ngành và chính quyền địa phương.
Thường xuyên liên hệ, chia sẻ thông
tin, phối hợp các ngành chức năng và
địa phương kịp thời giải quyết vướng
mắc, nhất là thực hiện các giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác GPmB,
triển khai các dự án theo đúng kế
hoạch, tiến độ, chất lượng nhằm sớm
đưa vào khai thác, sử dụng và phát
huy hiệu quả vốn đầu tư”, ông Đặng
Xuân Trường khẳng định.n
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Thời gian qua, Ban quản lý Dự án đầu
tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây
Ninh (viết tắt là Ban QLDa Giao thông)
đã nỗ lực thực hiện các dự án theo đúng
trình tự, thủ tục quy định; giám sát, đôn
đốc, quản lý hiệu quả chất lượng, khối
lượng và tiến độ thi công các công trình.
Nhờ đó, các công trình thi công hoàn
thành đảm bảo được chất lượng, tiến độ
thi công cũng được đẩy nhanh, góp
phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao
thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương.
TùnG nGuyễn

góp phần phát triển hạ tầng giao thông
Ban QLDa Giao thông là đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc uBND tỉnh Tây Ninh, được uBND tỉnh giao
nhiệm vụ làmchủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng
công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, từ bước chuẩn bị
đầu tư đến khi xây dựng, hoàn thành, đưa vào khai thác sử
dụng công trình và quyết toán dự án hoàn thành.

Để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao

thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư
trên địa bàn, Ban QLDa Giao thông đã tập trung thực hiện
nhiều công trình trọng điểm, mang tính liên hoàn và kết
nối cao. Trong giai đoạn 2018-2020, đơn vị đã tập trung
triển khai, thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác, sử
dụng có hiệu quả các dự án, gồm: 23 dự án (12 dự án
chuyển tiếp, 5 dự án mới, 5 dự án hoàn thành và 1 dự án
giải phóng mặt bằng).

một số dự án điển hình như: Năm 2018, khởi công Dự
án Nâng cấp mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến
tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình), (dự kiến sẽ hoàn thành
đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2021, dự án hoàn
thành sẽ tạo thành trục dọc kết nối QL.22 đến ngã tư Tân
Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Khu du lịch
quốc gia Núi Bà Đen); Dự án Đường Đất Sét - Bến Củi, dự
kiến sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào cuối
năm 2021, (đây là tuyến đường kết nối chính và trực tiếp
giữa TP.Tây Ninh với TP.Thủ Dầu một đi TP.hồ Chí
minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc từ Tây Ninh đi
TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) và các tỉnh Tây Nguyên).

Năm 2019, khởi công Dự án Cầu an hòa, dự kiến sẽ
hoàn thành thông xe trong năm 2021. Cầu an hòa khi
hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp đô thị Trảng Bàng, KCN
Thành Thành Công với 3 xã phía tây huyện Trảng Bàng
cũng như với huyện Đức hòa (tỉnh Long an); đồng thời sẽ
góp phần khai thác hiệu quả tuyến đường hồ Chí minh
sau này (tuyến đi qua KCN Thành Thành Công).

Trong giai đoạn 2021-2025, Ban QLDa Giao thông sẽ
bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ
tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục
tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông
vận tải. Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn và
tính kết nối cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo an ninh
quốc phòng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp... hiện
nay, Ban QLDa Giao thông đang khẩn trương triển khai
thực hiện một số dự án quan trọng như: Dự án Đường liên
tuyến kết vùng N8-787B-789; Dự án Nâng cấp ĐT.795 nối
thị trấn Tân Biên với thị trấn Tân Châu; Dự án Đường
ĐT.794 (giai đoạn 2) kết nối với tỉnh Bình Phước.

Việc đầu tư các dự án giao thông trọng điểm sẽ góp
phần hình thành mạng lưới vận tải thông suốt với các tỉnh,
thành trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là
TP.hồ Chí minh và các cảng trong khu vực. Có thể kể đến
các dự án trọng điểm như: Dự án cao tốc TP.hồ Chí minh
– mộc Bài; Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa mát; Dự án đường
liên tuyến kết vùng N8-787B-789... 

Đồng hành cùng doanh nghiệp
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh
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Nâng cao hiệu quả đầu tư, hoàn thiện
kết cấu hạ tầng giao thông
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Công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT.782 - ĐT.784 (Công ty TNHH Đồng Thuận Hà thi công) 
là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh

Với vai trò,
nhiệm vụ làm chủ
đầu tư, Ban QLDA

Giao thông luôn làm tốt
công tác quản lý nguồn
vốn, với việc tạm ứng,
thanh, quyết toán đầy
đủ, kịp thời đúng mục
đích và thời gian quy
định cho các doanh
nghiệp, nhà thầu. Qua
đó, góp phần giúp Tây
Ninh là một trong
những địa phương có tỷ
lệ giải ngân vốn đầu tư
công cao, đem lại sự hài
lòng cho các doanh
nghiệp, đóng góp tích
cực vào việc nâng cao
chỉ số năng lực
cạnh tranh (PCI)
của tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tập trung đầu tư, 
phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH



công trình; thực hiện đúng quy định nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình
NN& PTNT, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh nhà. 

con người là động lực phát triển
Với phương châm "lấy con người làm gốc", từ khi thành

lập đến nay Ban QLDa đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT
luôn tạo mọi điều kiện để người lao động được rèn luyện,
học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ; đồng thời quan tâm
chăm lo cho đội ngũ cán bộ, công chức cả về mặt vật chất
lẫn đời sống tinh thần để người lao động yên tâm công tác,
cống hiến lâu dài cho sự phát triển đi lên của đơn vị. Để đáp
ứng nhiệm vụ được giao, Ban thường xuyên tổ chức cho cán
bộ đi học tập nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn
như: các lớp bồi dưỡng kiến thức về giám sát thi công xây
dựng công trình; nâng cao kiến thức nghiệp vụ đấu thầu,
quản lý an toàn lao động vệ sinh môi trường xây dựng…Tổ
chức họp giao ban hàng tuần để nắm bắt các khó khăn
vướng mắc của dự án nhằm có báo cáo, chỉ đạo kịp thời,
không để ảnh hưởng đến tiến độ của dự án; thường xuyên
kiểm tra công trình, lắng nghe ý kiến của các đơn vị liên
quan để kịp thời chấn chỉnh không xảy ra tình trạng cán bộ

Ban gây khó dễ, sách nhiễu.
Giám đốc Ban QLDa đầu tư xây dựng ngành

NN&PTNT – ông Nguyễn Quốc Cường cho biết hiện nay
đội ngũ nhân lực của Ban vừa có nhân viên có thâm niên
vừa có nhân viên trẻ nên việc sắp xếp, bố trí công việc
thường phân công phối hợp để có thể vừa áp dụng được
kinh nghiệm của nhân viên có thâm niên vừa áp dụng được
khoa học kỹ thuật tiên tiến và nhiệt huyết của sức trẻ. Đây
cũng chính là tiềm lực để phát huy thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn vừa đào tạo được nguồn nhân lực mới kế thừa.

Trong thời gian tới Ban QLDa sẽ tiếp tục cho nhân viên
tham gia các khóa đào tạo để nâng cao hơn nữa về trình độ,
tư tưởng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Rà soát bố trí cán
bộ đúng sở trường để phát huy tối đa nguồn nhân lực của bộ
máy. Song song đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên thực
hiện luân chuyển, điều động vị trí công tác và theo dõi sát
sao để không xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong
công tác quản lý dự án. “Đội ngũ nhân lực vững mạnh, tận
tâm, liêm chính chính là nguồn lực quan trọng giúp Ban
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được
giao, đóng góp thiết thực vào công cuộc tái cơ cấu ngành
nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà”
– ông Cường khẳng định.n
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Ban Quản lý dự án (QLDa) đầu tư xây
dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tây Ninh
được thành lập theo Quyết định số
3043/QĐ-uBND ngày 29/11/2016 của
uBND tỉnh. Chặng đường hơn 4 năm
hoạt động, Ban luôn nỗ lực hoàn thành
tốt công tác quản lý chất lượng cũng như
đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây
dựng NN& PTNT trên địa bàn, sớm hoàn
thành đưa vào phục vụ sản xuất và đời
sống dân sinh, đóng góp thiết thực vào
sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa
(CNh – hĐh) nông nghiệp, nông thôn
của tỉnh nhà. 
Duy anH

chất lượng công trình đặt lên hàng đầu
Trong giai đoạn 2016-2020, Ban QLDa đầu tư xây dựng

ngành NN&PTNT chủ yếu triển khai các công trình thuộc
ba lĩnh vực: hệ thống kênh tưới, tiêu; hệ thống đê bao ngăn
lũ; các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Nổi bật có
thể kể đến các công trình trọng điểm: Khu tưới Tân Biên -
dự án thủy lợi Phước hòa có tổng diện tích tưới 6.407 ha
(diện tích tưới tự chảy 5.230 ha, diện tích tưới bằng trạm
bơm 1.177 ha); Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm
Cỏ Đông có thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022, khi
hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ phục vụ tưới tiêu cho
16.953 ha đất nông nghiệp và cấp nước cho hoạt động sản
xuất công nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi của người dân thuộc
hai huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu (lưu lượng
1,0m3/s), giúp bà con nơi đây thoát cảnh vừa trồng vừa
trông con nước; các dự án kênh tiêu phục vụ chuyển đổi cơ
cấu cây trồng theo đề án của Sở NN & PTNT được đánh giá
quan trọng, có tác động đến công cuộc phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện dự án, Ban thường xuyên theo
dõi, kiểm tra phương án đầu tư tổng thể, phối hợp với đơn
vị tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để từ đó có
những đánh giá toàn diện nhất, đảm bảo dự án được đầu tư
với chi phí thấp nhất nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.
Trong công tác đấu thầu, chú trọng lựa chọn nhà thầu xây
dựng uy tín, đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh

tranh; tiết kiệm được ngân sách từ 7-10% dự toán gói thầu.
Ngoài ra trong quá trình triển khai thi công, Ban chủ động
rà soát, kiểm tra lại công trình để điều chỉnh hồ sơ thiết kế
kịp thời (nếu có) để tránh lãng phí trong đầu tư; thường
xuyên báo cáo Sở NN & PTNT thông qua mục tiêu, nhiệm
vụ của dự án nhằm rà soát, đánh giá phục vụ cho Đề án tái
cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh nhà. Đồng thời tích cực đôn
đốc các đơn vị thi công để đảm bảo các công trình, dự án
hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, sớm đưa
vào phục vụ hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với
xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà.

Phát huy kết quả đạt được, Ban QLDa đầu tư xây dựng
ngành NN&PTNT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
dự án, tập trung vào dự án trọng điểm của tỉnh là dự án tưới
tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông. Thi công hoàn
thành các dự án kênh tiêu phục vụ cho Đề án chuyển đổi cơ
cấu cây trồng của Sở NN & PTNT. Xây dựng hoàn thành kế
hoạch trung hạn năm 2021-2025, trong đó chú trọng đến
việc kiên cố hóa hoàn thiện dự án tưới tiêu khu vực phía Tây
sông Vàm Cỏ Đông.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban sẽ tăng
cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng, tránh tình
trạng chạy theo tiến độ làm ảnh hưởng đến chất lượng
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truyền thống đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước
như: Công trình Bức tranh hoành tráng, Di tích căn cứ
Trảng Bàng vùng tam giác sắc, Khu di tích lịch sử văn hóa
Căn cứ Bàu Rong,..

Theo ghi nhận của Ban QLDa, có được thành công
trên là do thời gian qua Ban QLDa luôn nhận được sự
quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, uBND tỉnh; sự
phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các sở, ban ngành, chính
quyền địa phương cùng với sự chủ động của Ban QLDa
phối hợp tích cực với các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi
công từ khâu tư vấn thiết kế, phê duyệt dự án, thực hiện
dự án đến nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán dự

Nhận thức được tầm quan
trọng từ chủ trương chung
của tỉnh, Ban QLDa đã tập
trung triển khai, tổ chức
thực hiện các dự án được

giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, đảm bảo
chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật, cũng như
yêu cầu về công năng sử dụng. Nổi bật có
thể kể đến các dự án: Nhà làm việc Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà làm việc của Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nhà làm việc Ban
Nội chính Tỉnh ủy, Trường PTTh chuyên
hoàng Lê Kha. Ngoài ra, còn có một số dự
án góp phần mang lại diện mạo mới, khang
trang hơn cho đô thị tỉnh nhà như: Cổng
chào Tây Ninh, Kè đá Rạch Tây Ninh…;
các dự án văn hóa - lịch sử để tưởng nhớ về

án. Ngoài ra, không thể không kể đến sự nỗ lực
của toàn thể cán bộ - viên chức - người lao động
đơn vị, luôn phối hợp đoàn kết tốt nội bộ, chủ
động khắc phục mọi khó khăn, thách thức cũng
như đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thời gian
vừa qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 cộng
với diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết đã
tác động không nhỏ đến công tác tổ chức, quản lý
và triển khai thực hiện các dự án công trình. Tuy
nhiên, Ban QLDa vẫn nỗ lực giải ngân kịp thời,
không để dự án bị gián đoạn, đồng thời chỉ đạo
quyết liệt công tác quản lý điều hành; thường
xuyên đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu nhà thầu phải
đảm bảo tiến độ thi công, cũng như tuân thủ đúng
các giải pháp kỹ thuật nhằm sớm đưa công trình
vào vận hành phục vụ đời sống dân sinh, đáp ứng
tiến trình đô thị hóa của tỉnh nhà.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2021 - 2025, vấn đề
đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở được
tỉnh Tây Ninh xác định là một trong những khâu
đột phá quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với nhiệm
vụ được giao, Ban QLDa phải tập trung đẩy
nhanh tiến độ quản lý theo quy định các dự án
mới như: hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô
thị, các công trình chống ngập đô thị và công trình
ngầm hóa giao  thông để góp phần vào nhiệm vụ
chung của tỉnh. Song song đó, Ban QLDa cũng
tập trung quan tâm cho công tác đào tạo, nâng cao
lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ - viên chức - người lao động, nhất là
cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành liên
quan đến hoạt động của đơn vị để thực hiện đúng
quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, theo
quy định sẽ phân cấp mạnh cho các chủ đầu tư
trong quản lý đầu tư, xây dựng, nên việc phổ biến,
nâng cao ý thức trách nhiệm cho bộ phận tham
mưu cấp dưới là rất cần thiết. Thường xuyên tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà
thầu xây dựng, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ
thiết kế và thi công công trình.

Ngoài ra, Tây Ninh còn có 240 km
đường biên giới quốc gia tiếp giáp với
Vương quốc Campuchia, trong đó có 16 cửa
khẩu các loại (bao gồm: 2 cửa khẩu quốc tế,
4 của khẩu chính và 10 cửa khẩu phụ),
chính vì vậy việc xây dựng nâng cấp các cửa
khẩu là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong
giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy phát
triển kinh tế, giao thương đối với các nước
trong khu vực. Để thực hiện chủ trương
này, Ban QLDa đã được uBND tỉnh giao
nhiệm vụ khảo sát, đề xuất danh mục đầu
tư các hạng mục thiết yếu tại Cửa khẩu Tân
Nam và Cửa khẩu Phước Tân. Đây cũng
chính là nhiệm vụ quan trọng của Ban
QLDa trong thời gian tới nhằm góp phần
hoàn thành mục tiêu chung cũng như chủ
trương "hạ tầng đi trước một bước", tạo
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, thu hút đầu tư của tỉnh nhà.n

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, tỉnh Tây Ninh đã
triển khai và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp

nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn phục vụ
đầu tư phát triển, đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ

sở hạ tầng và các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y
tế, văn hóa, xã hội…; tạo động lực thúc đẩy phát

triển kinh tế - xã hội. Đồng hành cùng chủ
trương "hạ tầng đi trước một bước" của tỉnh,
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây

Ninh (Ban QLDa) được giao nhiệm vụ làm chủ
đầu tư một số dự án, qua đó đã góp phần làm

thay đổi đáng kể diện mạo đô thị tỉnh nhà.
cônG Luận

BaN qUảN lý Dự áN đầU tư Xây DựNG tỉNh tây NiNh

Nâng cao chất lượng quản lý dự án -
góp phần thay đổi diện mạo tỉnh nhà

Trường PTTH chuyên Hoàng Lê Kha là dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư
Xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành Công trình Bức tranh hoành tráng



ensuring practical requirements
Ba Den mountain historical relic and scenic area was recognized

as a national-level relic in Decision 100-Vh/QD dated january 21,
1989 of the minister of Culture and has been zoned for protection
according to its value of history and landscape; under a master plan on
tourism development of Vietnam to 2020 with a vision to 2030 by the
Prime minister. 

Right from its establishment and operation, the Board has led the
efforts and coordinated with relevant departments and sectors to
formulate a general planning task for construction of Ba Den
mountain national tourist area, in Tay Ninh Province until 2035,
approved by by the Prime minister in Decision 125/QD-TTg dated
january 25, 2018. at the same time, it has participated in coordinating
with relevant departments, agencies and units to complete the master
plan on construction of Ba Den mountain national tourist area, in Tay
Ninh province until 2035, approved by the Prime minister in Decision
1099/QD-TTg dated September 5th, 2018.

In 2020-2021, Nui Ba Den tourist area has been built and the cable
car system put into operation according to European standards by
investors (including Van Son cable line that takes tourists from the foot
of the mountain to the top of Ba Den and hang Pagoda cable line takes
visitors from the foot of the mountain to Ba Den Pagoda and hang
Pagoda); Lady Buddha statue on top of Ba Den mountain. along with
that, it has inaugurated and put into service the work of expanding Ba
Pagoda, contributing to improving service quality and attracting
visitors.

under the impact of the COVID-19 epidemic, the Board has
focused on implementing the direction of the Provincial Steering
Committee for Disease Control and Prevention. Specifically, it has sent
documents to the tourism operating units, requiring them to regularly

propagate for tourists to take measures to prevent epidemics according
to the guidance of the health sector. It has required 100% of staff,
visitors to wear masks, arranging hand sanitizer and cleaning contact
surfaces regularly; there is a plan to prevent crowds of visitors to ensure
the distance as prescribed. On the other hand, it is ready to handle
detecting signs of infection and providing daily tourist data to the
Board to synthesize and report to the Steering Committee according to
regulations.

For Nui Ba Den Pagoda, Ngoc Truyen monastery, it is required to
strictly comply with epidemic prevention measures under the
guidance of the Provincial People's Committee and recommendations
of the Government Committee for Religious affairs. Through online
religious activities, it has instructed and propagated for monks and
nuns, Buddhists to voluntarily implement measures to prevent and
fight against the COVID-19 epidemic.

promoting tourism development
In the period of 2021 - 2025, the Board will focus on performing

tasks such as: Investing and developing Ba Den mountain tourist area
according to the general construction planning approved by the Prime
minister; Fully meeting the conditions to recognize Ba Den mountain
Tourist area as a National Tourist area, becoming a tourist area of the
Southeast region and the country.

at the same time, it will strengthen the management, protection,
development of forests, protection of the ecological environment on
the basis of implementing the Sustainable Forest management Plan for
the period 2021 - 2030. It will focus on various tasks including:
protection, well developing the existing forests and forest lands;
biodiversity conservation in the project area; restoring natural
resources and landscapes, promptly preventing acts of encroaching on
forests, the environment, and landscapes.

In recent years, Tay Ninh province has promoted the attraction
and development of the tourism service industry. With the potential
and strength of the Ba Den mountain historic and scenic area, in the
coming time, the province will carry out the prescribed procedures to
invite investors to implement tourism development projects.

In order to effectively implement this goal, the Board has
proposed to the Provincial People's Committee a number of
key solutions to be implemented in the coming time. This
includes investing in developing technical infrastructure
systems outside the tourist area; investing in conservation and
embellishment of cultural and historical relics; investing in
infrastructure development, creating a green - clean - beautiful
environment; and completing low-voltage power supply
network to functional areas in the tourist area.n
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Promoting the Value of Ba Den
Mountain National Tourist Area

Đảm bảo yêu cầu thực tiễn
Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen được công nhận là

khu di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 100-Vh/QĐ ngày
21/01/1989 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và đã được khoanh vùng bảo
vệ theo giá trị lịch sử, danh thắng; nằm trong  quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngay từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Ban đã chủ trì, phối
hợp các sở, ngành liên quan lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng
Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày
25/01/2018. Đồng thời, tham gia phối hợp với các Sở, ngành và các
đơn vị có liên quan hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu
du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày
05/9/2018.

Năm 2020-2021, Khu du lịch Núi Bà Đen được nhà đầu tư
đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống cáp treo theo
tiêu chuẩn châu Âu (gồm tuyến cáp Vân Sơn đưa du khách từ
chân núi lên đỉnh Bà Đen và tuyến cáp Chùa hang đưa du
khách đi từ chân núi lên chùa Bà Đen, Chùa hang). Đặc biệt
trên đỉnh Núi Bà Đen có Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất
châu Á. Cùng với đó, khánh thành và đưa vào phục vụ công
trình mở rộng mặt bằng Chùa Bà, góp phần nâng cao chất
lượng phục vụ và thu hút khách tham quan.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban đã

tập trung thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
của tỉnh. Cụ thể, có văn bản đến các đơn vị hoạt động du lịch thường
xuyên tuyên truyền để du khách thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. yêu cầu 100% nhân viên, du
khách phải đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, vệ sinh
thường xuyên bề mặt tiếp xúc; có phương án giãn mật độ du khách
đảm bảo khoảng cách theo quy định. mặt khác, sẵn sàng phương án
xử lý khi phát hiện người có dấu hiệu nhiễm bệnh và cung cấp số liệu
khách du lịch hằng ngày về Ban tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo theo
quy định.

Đối với Chùa Núi Bà, Tịnh xá Ngọc Truyền, yêu cầu thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của uBND tỉnh và
khuyến cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ. Thông qua sinh hoạt tôn
giáo trực tuyến, hướng dẫn, tuyên truyền tăng ni, phật tử tự giác thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh phát triển du lịch
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban sẽ tập trung thực hiện những

nhiệm vụ như: Đầu tư phát triển Khu du lịch núi Bà Đen theo quy
hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đáp
ứng đầy đủ các điều kiện công nhận Khu du lịch Núi Bà Đen đạt danh
hiệu Khu du lịch quốc gia, trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực
miền Đông Nam bộ và cả nước.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng,
bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở triển khai Phương án quản lý
rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030. Tập trung vào các nhiệm vụ:
Bảo vệ, phát triển tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có; bảo tồn
đa dạng sinh học trong vùng dự án; phục hồi tài nguyên và cảnh quan
thiên nhiên, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường,
cảnh quan...

Những năm gần đây, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh thu hút, phát triển
ngành dịch vụ du lịch. Với tiềm năng, thế mạnh của Khu di tích lịch sử
và thắng cảnh Núi Bà Đen, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành các
thủ tục theo quy định để mời gọi nhà đầu tư triển khai các dự án phát
triển du lịch. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này, Ban đã đề xuất uBND
tỉnh một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
Trong đó, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài khu du
lịch như: Cải tạo nâng cấp mở rộng các tuyến đường bao quanh khu
du lịch (ĐT 784, ĐT 785 và đường Suối Đá - Khedol); đầu tư bảo tồn,
tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử; đầu tư phát triển hạ tầng, tạo môi
trường xanh – sạch – đẹp; hoàn chỉnh mạng cấp điện hạ thế tới các
khu chức năng trong khu du lịch. n
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Phát huy giá trị Khu du lịch quốc gia
Núi Bà Đen
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Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (viết tắt là Ban) được thành lập theo
Quyết định số 1351/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, được giao trực
tiếp quản lý Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Núi Bà Đen; phối hợp triển khai Đồ án
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Thời gian qua, Ban đã có
nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tham mưu,
phát triển di tích, lịch sử, danh lam, thắng cảnh Núi Bà Đen.
HươnG GianG

The management Board of Ba Den mountain national tourist area was established under Decision
1351/QD-TTg dated july 11, 2016 of the Prime minister, assigned to directly manage the historical
relic and landscape of Ba Den mountain; to coordinate the implementation of the master plan on
construction of Ba Den mountain national tourist area. In recent time, the management Board has
made great efforts in implementing assigned tasks.



Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt.
Cụ thể, tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất bị lấn chiếm tồn
đọng từ trước, báo cáo Sở trình uBND tỉnh ban hành Quyết
định số 1573/QĐ-uBND ngày 10/7/2017 về Kế hoạch xử lý
cây trồng nông nghiệp trái quy định trên đất lâm nghiệp tại
Khu rừng Văn hoá Lịch sử Chàng Riệc và KRPh Dầu Tiếng;
Quyết định số 223/QĐ-uBND ngày 28/01/2019 về Kế hoạch
xử lý tài sản (cây trồng) trên đất khi thu hồi Giấy Chứng nhận
quyền sử dụng đất cấp trùng trên đất quy hoạch lâm nghiệp và
các trường hợp có hợp đồng, giấy xác nhận cho trồng cây
không đúng mục đích, sai quy hoạch.

Đảm bảo xử lý đất lấn chiếm đến đâu, trồng rừng đến đó,
tính đến 30/12/2020, Ban đã phối hợp xử lý được khoảng 350
ha (trong tổng số 1.060 ha đất) để đưa vào trồng rừng theo
đúng quy hoạch lâm nghiệp, và dự kiến sẽ xử lý dứt điểm
trong năm 2021.

Ban cũng chủ động phối hợp cùng các Đồn Biên phòng,
hạt Kiểm lâm và uBND các xã có rừng thường xuyên tuần
tra, kiểm tra, giám sát bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn kịp thời
nạn trộm cắp lâm sản, lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng,
đốt rừng làm rẫy… Khi phát hiện hành vi, xử lý kịp thời, kiên
quyết và triệt để, có tính răn đe cao để ngăn ngừa hành vi tái
phạm. Song song với đó, xây dựng và triển khai có hiệu quả
quy chế phối hợp giữa Ban với lực lượng dân quân tự vệ các xã
có rừng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Tăng cường lực lượng cho các đội, nhóm hộ quản lý, bảo
vệ rừng, bám sát địa bàn để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp
thời những vi phạm mới phát sinh. Trong năm 2020, đơn vị đã
đầu tư xây dựng thêm 2 tháp canh phòng lửa rừng (nâng tổng
số tháp canh phòng lên thành 4 tháp); 1 bộ camera quan sát
lửa rừng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2025, tiếp
tục xây dựng 16 chốt bảo vệ rừng, tăng cường cơ sở vật chất
cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Ban còn thực hiện tốt Đề án quản lý, phát triển rừng sản
xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến
năm 2035, theo đó, chuyển giao diện tích đất quy hoạch rừng
sản xuất cho uBND các huyện, chỉ tập trung quản lý và bảo vệ
tốt rừng phòng hộ. Tiếp tục đề xuất điều tra, đo đạc, xây dựng
hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng.

Phối hợp với uBND các xã có rừng,
tiến hành phân định ranh giới trên
bản đồ và ngoài thực địa nhằm kiểm
soát chặt chẽ người dân, phương
tiện vào rừng phòng hộ, rừng tự
nhiên.

Song song với những giải pháp
trên, bà Trần Thị Ngân hà, Giám
đốc BQL KRPh Dầu Tiếng cho biết:
Ban còn chủ động phối hợp với
chính quyền địa phương thực hiện
giao khoán trồng rừng, bảo vệ rừng
và khoanh nuôi tái sinh đúng đối
tượng, trình tự, hạn mức theo quy
hoạch, kế hoạch được giao. Đồng
thời, phổ biến rộng rãi về quyền và
nghĩa vụ, chính sách hưởng lợi từ
rừng đối với các hộ nhận khoán bảo
vệ và phát triển rừng theo quy định.
Người dân khi nhận suất đầu tư,
nhận khoán bảo vệ và phát triển
rừng được hưởng lợi toàn bộ sản

phẩm tỉa thưa cây trồng phụ trợ, sản xuất nông lâm kết hợp,
tạo nguồn thu nhập ổn định. 

Ban còn thường xuyên phối hợp với uBND các xã tổ chức
tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng và bảo
vệ rừng; phổ biến cho người dân hiểu lợi ích của rừng, tác hại
của việc phá rừng; phổ biến Luật Lâm nghiệp cho người dân
nắm được các hành vi vi phạm, mức xử phạt để nâng cao ý
thức về hành vi của mình.

“Chúng tôi cũng chủ động nắm bắt những nguyện vọng
của người dân trong việc trồng rừng để đưa ra phương án giải
quyết hài hòa. Nghiên cứu mô hình trồng rừng hợp lý, tăng
năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; phát triển một số
loài cây bản địa giá trị còn tồn tại trong rừng; xây dựng mô
hình trình diễn nông lâm kết hợp, chuyển giao kỹ thuật đến
hộ nông dân... Việc tạo điều kiện cho các hộ gia đình tham gia
trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng với thu nhập ngày càng ổn định
sẽ là giải pháp bền vững giúp nâng cao hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị”, bà Trần Thị Ngân
hà khẳng định.n
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Nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng đã được Ban quản lý Khu rừng
phòng hộ (BQL KRPh) Dầu Tiếng nỗ lực
thực hiện trong những năm qua. Qua đó,
diện tích và chất lượng rừng trên địa bàn
được giao quản lý ngày càng được nâng
cao, góp phần bảo vệ và điều tiết nguồn
nước, chống xói mòn, hạn chế thiên tai,
đảm bảo cân bằng sinh thái, môi trường.
nGọc TùnG

nhiều khó khăn
Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích 33.754,28

ha (trong đó có 3.579,72 ha rừng sản xuất), nằm trên địa bàn 4
xã của huyện Tân Châu và 1 xã của huyện Dương minh Châu.
Khu rừng giáp ranh đường biên giới với Campuchia; phía
đông giáp tỉnh Bình Phước; phía nam và phía tây giáp hồ nước
Dầu Tiếng - công trình thủy nông lớn nhất cả nước, điều tiết
nước cho tỉnh Tây Ninh và một phần các tỉnh, thành: Bình
Dương, Long an, TP.hồ Chí minh.

Các xã có rừng trên địa bàn quản lý của Ban hầu hết có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không có ranh
mốc rõ ràng giữa đất lâm nghiệp và đất địa phương quản lý
trên thực địa (chỉ quản lý trên bản đồ); có hàng trăm con

đường dẫn vào rừng nên rất khó kiểm soát. Người dân sống
bao quanh bìa rừng phần lớn là hộ nghèo, làm thuê không ổn
định, thường vào rừng để tìm kế sinh nhai hoặc tái lấn chiếm
đất rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh làm rẫy.

Trong rừng phòng hộ, rừng tự nhiên còn có rừng trồng
đan xen (6.711 ha, chiếm gần 30% diện tích), do vậy việc kiểm
tra, giám sát người dân và phương tiện vào rừng gặp khó
khăn. Tình trạng vào rừng tự nhiên trộm cắp lâm sản tuy giảm
đáng kể nhưng vẫn còn xảy ra, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
Các đối tượng rất manh động và tinh vi, thường sử dụng cưa
điện (tiếng động nhỏ) rất khó phát hiện.

Người dân vẫn lén lút đốt các trảng cỏ, rừng tái sinh để
trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, thậm chí lợi dụng và xúi
giục trẻ em đốt rừng khiến công tác phòng cháy chữa cháy
rừng (PCCCR) luôn căng thẳng, nhất là trong suốt 6 tháng
mùa khô. Bên cạnh đó còn có tình trạng dân di cư tự do từ
Campuchia về Việt Nam (không có giấy tờ tùy thân, không
việc làm, đất đai sinh sống), lấn chiếm đất rừng để xây dựng
nhà, chòi trái phép trên đất rừng phòng hộ.

mặt khác, lực lượng bảo vệ rừng của BQL KRPh Dầu
Tiếng còn mỏng; cùng với nhiều tồn tại trong công tác quản lý
rừng, đất lâm nghiệp của giai đoạn trước khiến nhiệm vụ quản
lý, bảo vệ, PCCCR của đơn vị gặp nhiều khó khăn.

cùng người dân bảo vệ rừng
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, BQL KRPh

Dầu Tiếng đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và
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Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ
rừng phòng hộ Dầu Tiếng
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Cán bộ Ban tuần tra bảo vệ rừng

Chăm sóc rừng trồng

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng

Lực lượng bảo vệ rừng tuần tra trên hồ Dầu Tiếng



The year 2020 was considered the most
challenging year ever with the devastation of
COVID-19. In the context of these common
difficulties, the Business association of Tay Ninh
province still strived to accompany the business
community and the province to successfully
fulfill the dual goal of both preventing epidemics
and ensuring socio-economic development.
Duc binH 

One of the bright spots in the past year is that the
member enterprises of the Tay Ninh Business
association still pay full budget and ensure jobs for
employees. No member enterprises went bankrupt
or dissolved. Playing the role of a bridge,

representing enterprises in the province, the association actively
researches and advises the province to perfect mechanisms and
policies; to step up the reform of administrative procedures, improve
the business environment in the direction of openness, transparency
and accountability. The association regularly updates and promptly
informs member enterprises about the documents and directives of
the Prime minister, ministries, branches and Provincial People's
Committee on COVID-19 epidemic prevention and control
measures for enterprises to have suitable plans in production and
business (production and business); guide enterprises to complete
supporting dossiers according to the Prime minister's Directive.

The association also promotes activities to support trade
promotion and improve the competitiveness of businesses; open

short and long training courses to update and improve
management knowledge and professionalism for businesses; and
strengthen implementation of training activities to support
businesses to access packages of solutions to remove difficulties
caused by epidemics. In addition, the association also plays a good
role as a bridge between businesses and the provincial government;
regularly captures information, synthesizes recommendations on
difficulties and problems of enterprises to report to provincial
leaders for taking solutions; proactively coordinates with
departments, agencies to organize, participate in meetings with
topics about solutions to solving difficulties for businesses,
especially businesses affected by epidemics. all the difficulties of
enterprises which were submitted through the association were
answered in detail by functional departments and the provincial
People's Committee, thereby promptly solving problems, creating
favorable conditions for businesses to develop. Especially, the
Entrepreneur Café meet-up events and CEO Forum with the
participation of leaders of functional departments and the
provincial People's Committee has created favorable conditions for
businesses to exchange goods, products, and search for new
markets and new partners to contribute to directly solving
problems of member enterprises.

Being energized, member enterprises have researched to create
new products, new ways to maintain and stabilize production and
business; strengthening links, applying information technology,
promoting forms of advertising and product consumption through
online commerce channels. The competitiveness of businesses has
been significantly improved; the added value of products is increasing
day by day. many businesses have initially overcome difficulties and
reached the target of production and business in 2020 with remarkable
results, ensuring jobs and income for employees, contributing
positively to the local budget.

In particular, the association has also affirmed the position and
role of the business community in the province through regular,
continuous, diversified and effective social security activities. Some
outstanding activities can be mentioned as: distributing gifts to poor
households, studious students in difficulty; and relief for storms and
floods in the Central region. During the peak of the COVID-19
epidemic, the association provided more than 140 tons of free rice to
the poor. The social security programs sponsored and organized by the
association have been brought into full play, showing the spirit of
mutual love and mutual help, making practical contributions to
hunger eradication and poverty reduction.

On the basis of these achievements, in the coming time, Tay Ninh
Business association will continue to promote its role as a bridge
between the provincial government and businesses. at the same time,
the association also focuses on strongly developing its members,
strengthening the staff of the association's office as well as taking
measures to increase operating budget, helping the association to have
conditions for long-term companionship and development with the
business community.n
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Promoting the Role of Connecting
Provincial Government and Businesses

Năm 2020 được nhận định là năm thách
thức nhất từ trước đến nay với sự ảnh
hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 tới
nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh khó
khăn chung, hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Tây Ninh vẫn nỗ lực đồng hành cùng cộng
đồng doanh nghiệp và tỉnh nhà hoàn thành
tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa
đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. 
Đức bìnH

một trong những điểm sáng trong năm qua là
các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh vẫn nộp đầy
đủ ngân sách và đảm bảo công ăn việc làm
cho người lao động; không có doanh nghiệp

hội viên nào bị phá sản, giải thể. Với vai trò cầu nối, đại diện
cho doanh nghiệp, hiệp hội tích cực nghiên cứu, tham mưu
cho tỉnh hoàn thiện các cơ chế chính sách; đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo
hướng thông thoáng, cởi mở, minh bạch và trách nhiệm.
Thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời đến doanh
nghiệp hội viên về các văn bản, chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ, các bộ, ngành, uBND tỉnh về các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 để các doanh nghiệp có phương án phù
hợp trong sản xuất kinh doanh (SXKD); hướng dẫn doanh
nghiệp hoàn thiện hồ sơ các gói hỗ trợ theo Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ.

hiệp hội còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến
thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
mở các lớp đào tạo ngắn ngày, dài ngày nhằm cập nhật và nâng
cao kiến thức quản lý, nghiệp vụ cho doanh nghiệp; tăng cường
triển khai công tác tập huấn, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
tiếp cận các gói giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh. Ngoài
ra hiệp hội còn làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với
chính quyền tỉnh; thường xuyên nắm bắt thông tin, tổng hợp
kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo
lãnh đạo tỉnh có phương án tháo gỡ kịp thời; chủ động phối
hợp với các sở, ban ngành tổ chức, tham gia các cuộc họp có
chủ đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…Kết quả toàn bộ
những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp qua kiến nghị
của hiệp hội đều được các sở, ban ngành chức năng và uBND
tỉnh trả lời chi tiết, cặn kẽ, qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc,
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển SXKD. Đặc
biệt thông qua các buổi sinh hoạt Cà phê Doanh nhân, CEO

Forum của hiệp hội với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành
chức năng và uBND tỉnh vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp
trao đổi hàng hóa, sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm
thị trường mới, đối tác mới vừa góp phần giải quyết, tháo gỡ
trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp hội viên

Được tiếp sức, các doanh nghiệp hội viên đã nghiên cứu tạo
ra sản phẩm mới, cách làm mới để duy trì, ổn định SXKD; tăng
cường liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh hình
thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua kênh thương mại trực
tuyến. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đã được cải
thiện đáng kể; giá trị gia tăng của sản phẩm ngày càng nâng cao.
Nhiều doanh nghiệp bước đầu đã vượt qua khó khăn và cán
đích chỉ tiêu SXKD năm 2020 với kết quả đáng ghi nhận, đảm
bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp
tích cực cho ngân sách địa phương.

Đặc biệt, hiệp hội còn khẳng định được vị thế, vai trò của
cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thông qua các hoạt động an
sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng và
hiệu quả; nổi bật như cấp phát quà tặng cho hộ nghèo, học sinh
hiếu học khó khăn; cứu trợ bão lụt miền Trung… Trong đợt
cao điểm dịch Covid - 19 vừa qua, hiệp hội đã hỗ trợ hơn 140
tấn gạo miễn phí cho người nghèo. Các chương trình an sinh xã
hội do hiệp hội tài trợ và tổ chức đã phát huy hiệu quả, thể hiện
tinh thần tương thân, tương ái đồng thời đóng góp thiết thực
vào công tác xóa đói, giảm nghèo.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa
chính quyền tỉnh với doanh nghiệp. Song song đó, hiệp hội
cũng chú trọng phát triển mạnh mẽ hội viên, củng cố nhân lực
văn phòng hiệp hội cũng như có các biện pháp nhằm tăng kinh
phí hoạt động, giúp hiệp hội có điều kiện đồng hành, phát triển
lâu dài cùng cộng đồng doanh nghiệp.n
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Phát huy vai trò cầu nối giữa chính
quyền tỉnh với doanh nghiệp
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Ông đánh giá như thế nào về thị trường xi măng hiện
nay? nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất xi măng sẽ
mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng nhưng
cũng đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh hết sức
khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành. Để tồn tại và
phát triển trong môi trường đầy cạnh tranh đó, Fico-ytl
vạch ra cho mình hướng đi chiến lược nào?

Có thể nói Việt Nam là một trong những trị trường xi
măng có sự cạnh tranh rất lớn khi mặt bằng giá đang ở mức
thấp so với thế giới; nguyên nhân là do sự chênh lệch cung cầu
và sự manh mún của thị trường. Trong bối cảnh đó, để cạnh
tranh hiệu quả, Fico-yTL tập trung kiểm soát chặt chẽ chi phí,
đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kênh phân
phối hiệu quả.

Tháng 4/2021, Xi măng -yTL cũng đã hoàn thiện danh
mục sản phẩm chuyên dụng để xây nhà và các công trình lớn.
Đáng chú ý là Xi măng Supremre Power - xi măng cứng nhất
cho móng, đảm bảo ngôi nhà bền chắc vì móng là phần quan
trọng nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà. Chúng tôi cũng vừa cho ra
mắt Xi măng Supremre Shield - xi măng chịu phèn chịu mặn,
rất phù hợp để xây nhà tại các khu vực gần sông biển, các vùng
ngập nước.

Nhận thức rõ sản phẩm thân thiện với môi trường cũng là
một yếu tố quan trọng để tạo hảo cảm với khách hàng, Xi
măng Fico-yTL đã có sự đầu tư thích đáng về công nghệ sản
xuất để đảm bảo các sản phẩm đạt được chứng nhận Nhãn
Xanh. hiện đã có 3 sản phẩm của Xi măng Fico-yTL đạt chứng
nhận Nhãn Xanh của Singapore và sắp tới chúng tôi sẽ tiến đến
việc lấy chứng nhận này cho các sản phẩm còn lại.

Không chỉ là doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, Fico-
ytl còn có những đóng góp hết sức quan trọng vào sự

phát triển bền vững của tỉnh tây ninh. trong tương
lai, mục tiêu này sẽ tiếp tục được đơn vị duy trì và
phát triển ra sao?

hướng về tương lai, Fico-yTL đặt mục tiêu phát triển bền
vững, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm
năng lượng. Chúng tôi ra mắt hoạt động đồng xử lý chất thải
nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Dự án trạm điện mặt trời
sử dụng nội bộ cũng sắp được ra mắt vào năm 2022. 

Ưu tiên hàng đầu của Fico-yTL trong những năm tới vẫn là
chú trọng phát triển con người, xây dựng uy tín thương hiệu và
tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi
cũng dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động cộng đồng
giàu ý nghĩa dưới tên gọi Xây Nền Tương Lai. Xây Nền Tương
Lai ở đây không đơn thuần chỉ là góp phần xây dựng những
nền móng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà đó
còn là những nỗ lực cho hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, nâng
cao đời sống cộng đồng. Tất cả tạo nên một nền tảng vững
vàng cho sự phát triển thịnh vượng của địa phương nơi Xi
măng Fico-yTL hoạt động. Từ năm 2009 đến nay, ước tính
Công ty đã chi khoảng 80 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã
hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: hỗ trợ cấp nguồn nước
sinh hoạt cho người dân xã Tân hòa - huyện Tân Châu và hỗ
trợ cấp nước thô khoảng 300m3/ngày cho khu dân cư biên giới
Cầu Sài Gòn 2; phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt
gần 6km đèn đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an
ninh trật tự cho dân cư ấp Cây Cầy, huyện Tân Châu; tài trợ
hơn 500 triệu  đồng để xây dựng khu sân chơi thiếu nhi, tạo ra
sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em… Xi măng Fico-yTL
cũng đã tài trợ hàng ngàn bao xi măng để hỗ trợ xây dựng,
chỉnh trang nhiều trường học tại tỉnh Tây Ninh, xây dựng cầu,
đường nông thôn tại nhiều khu vực…

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông có thể giới thiệu những thành tựu cũng như
cột mốc phát triển của Xi măng Fico-ytl, nhất là
sau khi tập đoàn ytl (malaysia) trở thành cổ đông
chiến lược của công ty?

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, Xi măng
Fico-yTL đã vươn mình trở thành một trong ba thương
hiệu xi măng hàng đầu ở thị trường phía Nam với tổng
cộng 3 nhà máy đang hoạt động gồm: Nhà máy Xi măng
Tây Ninh công suất 1,4 triệu tấn clinker và 1 triệu tấn xi
măng/năm; Trạm nghiền Xi măng hiệp Phước công suất
900.000 tấn xi măng/năm; Trạm nghiền Xi măng Bình
Dương với công suất 300.000 tấn xi măng/năm. Cuối
tháng 3 vừa qua, Fico-yTL cũng đã nhận quyết định chủ
trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư dây chuyền 2 của
Nhà máy Xi măng Tây Ninh từ uBND tỉnh Tây Ninh.
Dây chuyền 2 sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực mạnh
mẽ để Fico-yTL củng cố và gia tăng thị phần. 

Từ ngày đầu thành lập, hoạt động của Xi măng Fico-
yTL không chỉ tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa
bàn tỉnh. Theo đó, Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn
định cho khoảng 600 lao động trực tiếp và hàng nghìn
lao động gián tiếp khác từ các ngành dịch vụ liên quan;
đồng thời góp phần thay đổi cơ cấu phát triển kinh tế
của tỉnh Tây Ninh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công
nghiệp và các ngành dịch vụ khác có liên quan trên địa
bàn tỉnh, từ đó góp phần không nhỏ trong việc tăng
nguồn thu ngân sách cho tỉnh. hiện tại, Fico-yTL là một
trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất
tỉnh Tây Ninh. Từ năm 2011 đến nay, Công ty luôn tự
hào góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt
Nam và là một trong những điển hình thành công cho
chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ.

Tháng 12/2018 ghi dấu cột mốc quan trọng khi Tập
đoàn yTL của malaysia chính thức trở thành cổ đông
chiến lược của Công ty. Tập đoàn yTL có hoạt động trải
khắp chuỗi giá trị của ngành xây dựng, với vai trò là chủ
đầu tư, đơn vị xây dựng cũng như sản xuất vật liệu xây
dựng, nhờ vậy mà Fico-yTL được thừa hưởng sự thấu
hiểu sâu sắc về nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, Tập
đoàn yTL đánh giá cao, tin tưởng sử dụng đội ngũ nhân
sự bản địa giàu năng lực, có tâm huyết và trung thực.
Đây là điểm khác biệt rất lớn so với các công ty xi măng
có vốn nước ngoài tại Việt Nam, thường chỉ sử dụng
nhân sự cấp quản lý là người nước ngoài. 

Trong tương lai, Fico-yTL chú trọng việc đầu tư
phát triển dài hạn. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu tăng gấp
đôi công suất Nhà máy Xi măng Tây Ninh trong giai
đoạn 2023-2024 thông qua việc đầu tư dây chuyền 2; xây
dựng trạm nghiền mới ở Bến Tre cũng như các địa điểm
phù hợp khác.

Xi măNG FiCo-ytl

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà Tây Ninh
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Vượt bao thách thức cùng áp lực cạnh
tranh trên thị trường, Công ty CP Xi

măng Fico Tây Ninh (Xi măng Fico-yTL)
hôm nay đã vươn lên trở thành doanh

nghiệp điển hình của tỉnh Tây Ninh với
nhiều đóng góp quan trọng vào công

cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tích cực
đồng hành cùng định hướng phát triển
của tỉnh nhà. Cùng tìm hiểu sâu hơn về

hành trình vượt khó thành công của
thương hiệu xi măng hàng đầu này thông

qua nội dung trao đổi với ông nguyễn
công Bảo, Giám đốc Điều hành Xi măng

Fico-yTL. công luận thực hiện.



markets when prices are low relative to the world, a result of the
supply-demand gap and the market fragmentation. In that
context, in order to compete effectively, Fico-yTL has
concentrated on tightly controlling costs, diversifying products,
and building brands and effective distribution channels.

In april 2021, Fico-yTL Cement completed a portfolio of
specialized products for building houses and large projects.
Notably, Supreme Power Cement - the strongest cement for the
foundation, guarantees the housing endurance because the
foundation is an important part of a house. We also launched
Supreme Shield Cement - a salt-resistant alum-resistant cement
suitable for building houses in areas near rivers and flooded areas.

Being aware that eco-friendly products are also an important
factor to please customers, Fico-yTL Cement has made
appropriate technology investments to make its products qualified
for Green Label Certification. Currently, three products of Fico-
yTL Cement are certified with Singapore Green Building Council
(SGBC) and we will proceed to get this certification for the rest of
the products.

not only being an effective enterprise, Fico-ytl also
makes very important contributions to sustainable
development of tay ninh province. in the future, how will
this goal be maintained and developed by the company?

In the future, Fico-yTL will strive for sustainable
development, environmentally friendly and energy-efficient
production. We launch waste co-processing for environmental
protection. an internally used solar power station project will
be debuted in 2022.

Fico-yTL's top priorities in the coming years are still

focusing on human development, building brand reputation
and optimizing business performance. Besides, we pay much
attention to meaningful community activities called Building
the Foundation for the Future. Building the Foundation for the
Future not only helps build important foundations for
socioeconomic development but also educates younger
generations to improve the community life. This creates a solid
foundation for the prosperity of localities where Fico-yTL
Cement operates. The Company was estimated to spend
VND80 billion on social security in Tay Ninh province since
2009: Supporting water supply for people in Tan hoa
commune - Tan Chau district and supporting fresh water
supply of about 300 cubic meters a day for Saigon Bridge 2
border residential area; working with local authorities to install
nearly 6km of street lights to ensure traffic safety and security
order for residents of Cay Cay hamlet, Tan Chau district;
funding more than VND500 million for constructing a
playground for children. Last but not least, Fico-yTL Cement
sponsored cement bags for construction and restoration of
many schools in Tay Ninh province, building bridges and rural
roads in many areas.

thank you very much!
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Overcoming numerous challenges and
competitive pressure in the market, Fico Tay
Ninh Cement joint Stock Company (Fico-
yTL Cement) has today risen to become an
outstanding business entity of Tay Ninh
province as it has a lot of important
contributions to socioeconomic
development, and actively sided with the
province’s development orientation. To learn
more about the tough journey to success of
this leading cement brand, we have an
exclusive interview with mr. nguyen cong
Bao, managing Director of Fico-yTL
Cement. cong luan reports.

could you please briefly introduce the achievements and
development milestones of Fico-ytl cement, especially after
ytl group of malaysia became a strategic shareholder of the
company?

Through 17 years of development, Fico-yTL Cement has
grown to become one of the Top 3 cement brands in the southern
market with a total of three factories in operation, including Tay
Ninh Cement Plant (1.4 million tons of clinker and 1 million tons
of cement a year), hiep Phuoc Cement Grinding Station (900,000
tons of cement) and Binh Duong Cement Grinding Station
(300,000 tons of cement). at the end of march, Fico-yTL also
received an investment license to invest in the second production
line in Tay Ninh Cement Plant from the Tay Ninh Provincial
People’s Committee. This move will create a strong motivation for
Fico-yTL to consolidate and increase its market share.

Since its inception, Fico-yTL Cement has not only created a
driving force for accelerated economic restructuring, but also
ensured social security in the province. The company has
provided full-time jobs for about 600 employees and thousands of
indirect workers who are engaged in related service industries. at
the same time, it has enabled the economic development structure
of Tay Ninh province towards the rising share of industry and
other related services in the economy and helped raise the budget
revenue of the province. Currently, Fico-yTL is one of the largest
taxpayers in Tay Ninh province. The company has proudly been
in the Top 500 largest enterprises in Vietnam since 2011 and one
of the most successful examples of the Government's equitization
policy.

December 2018 marked an important milestone when yTL
Group of malaysia officially became a strategic shareholder of the
company. yTL Group operates across the construction value
chain: an investor, a constructor and a producer of building
materials. Thus, Fico-yTL inherits its deep understanding of
customer needs. In addition, yTL Group highly appreciated and
trusted local capable, enthusiastic and honest personnel. This is a
huge difference from other foreign-invested cement companies in
Vietnam which often hire only foreign managers.

In the future, Fico-yTL will focus on long-term development.
We also aim to double the capacity of Tay Ninh Cement Plant in
2023-2024 by investing in the second production line and building
new grinding stations in Ben Tre and other locations.

What do you think about the current cement market? the
presence of many cement producers will bring practical
benefits to consumers, but also a very fierce competition
environment. in order to survive and thrive in such a
competitive environment, what strategic directions does
Fico-ytl set out?

Needless to say, Vietnam is one of fiercely competitive cement
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hiện đại, khép kín; nguồn nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ
ràng và hoàn toàn không sử dụng hóa chất, bảo đảm vệ sinh,
an toàn. Ngoài ra, sản phẩm có thương hiệu, địa chỉ, bao bì
bắt mắt; bánh có hương vị truyền thống nhưng tiện sử dụng
hơn nhờ tráng mỏng, không phải nhúng nước khi ăn như
bánh tráng tay trước đây.

Cùng với lợi thế về giá cả nhờ chủ động được nguyên liệu
đầu vào, Tân Nhiên nhanh chóng chinh phục được các đại
lý, khách hàng trong và ngoài tỉnh.

cuốn trọn yêu thương...
hiện nay, dây chuyền sản xuất bánh tráng của Công ty

Tân Nhiên có thể đáp ứng 8 - 10 tấn sản phẩm/ngày. Không
chỉ được khách hàng ở tỉnh Tây Ninh ưa chuộng, bánh tráng

Tân Nhiên đã có mặt ở hầu hết các
tỉnh phía Nam nhờ chiến lược xây
dựng đại lý phân phối, bán hàng hiệu
quả của Công ty.

Bánh tráng gắn liền với cuộc sống
của người dân Tây Ninh với rất nhiều
loại như: Bánh tráng cuốn thịt heo,
bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn
bơ… Bánh tráng Tân Nhiên nhanh
chóng trở thành món ăn không thể
thiếu của người dân trong các dịp lễ
tết bởi nó có thể dễ dàng kết hợp với
nhiều món ăn như: Thịt, gỏi, bún...
Bên cạnh đó, đặc sản này giúp tăng
thêm vị ngon của các món ăn đi kèm
và dễ dàng chinh phục mọi người. 

Đặc biệt, từ tháng 8/2020 đến nay,
Công ty Tân Nhiên đã xuất khẩu sản
phẩm đến thị trường hàn Quốc và
Đài Loan. hiện, Công ty đang xúc tiến
việc xuất khẩu bánh tráng sang mỹ,
Úc, Nhật và đang thu được những tín
hiệu khả quan.

Để đáp ứng đặc sản bánh tráng
sạch, thương hiệu, xuất xứ rõ ràng cho
khách hàng trong nước, Công ty Tân
Nhiên đã ký kết phân phối sản phẩm
với một số hệ thống siêu thị. Việc bán
hàng trên các trang thương mại điện
tử cũng thu được nhiều kết quả, nhận
được đánh giá, phản hồi tích cực của
khách hàng.

Những mục tiêu đề ra ban đầu đi
đúng hướng đã giúp Đặng Khánh Duy
khởi nghiệp thành công với sản phẩm
của quê hương. anh là một trong
những doanh nhân trẻ khởi nghiệp
xuất sắc năm 2019. Ngoài ra, Bánh
tráng Tân Nhiên đã đạt thương hiệu
Vàng nông nghiệp Việt Nam năm
2020; đạt sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2019;
top 50 Thương hiệu mạnh quốc gia
năm 2019; Sản phẩm OCOP 4 sao...

hiện tại, Công ty Tân Nhiên đang
tạo việc làm cho trên 200 lao động,

với mức lương trung bình khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh chú trọng sản xuất, kinh doanh, Tân Nhiên còn
luôn là “địa chỉ đỏ” cho các hoạt động thiện nguyện, vì cộng
đồng tại địa phương. Có thể kể đến như: Tham gia phát khẩu
trang miễn phí phòng chống dịch Covid-19, xây dựng gian
hàng thực phẩm miễn phí cho người dân gặp khó khăn; tài
trợ xe ô tô cho đội cứu hộ “0 đồng”; hỗ trợ học sinh nghèo
vượt khó...

Chỉ sau hơn 3 năm khởi nghiệp, Đặng Khánh Duy đã xây
dựng nên thương hiệu Bánh tráng Tân Nhiên nổi tiếng xa
gần. Những nỗ lực nâng tầm giá trị đặc sản quê hương, giúp
nhiều người trong và ngoài nước được thưởng thức món ăn
ngon, sạch... đã minh chứng cho quyết tâm chinh phục bản
thân của doanh nhân trẻ này.n

Khát vọng khẳng định bản thân
Đặng Khánh Duy sinh năm 1988 tại một vùng nông

thôn của tỉnh Đồng Nai. Vì hoàn cảnh gia đình khó
khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh lên TP.hồ Chí
minh mong muốn tìm cơ hội thay đổi. Khi đó, Duy vừa
làm phục vụ, vừa ôn thi đại học.

Tuy không đỗ đại học, nhưng anh vẫn quyết tâm
học nghề để sau này lập nghiệp, hoặc đơn giản là nâng
cao kiến thức trong cuộc sống. Do vậy, Duy quyết định
theo học ngành quản trị khách sạn của một trường
trung cấp tại TP.hồ Chí minh.

Trong những năm tháng vừa học tập, vừa bươn chải
kiếm sống tại đất Sài Thành, Duy “bén duyên” với một
cô gái quê Tây Ninh, sau này trở thành người bạn đời
của anh. Năm 2012, họ làm đám cưới rồi quyết định về
quê vợ lập nghiệp tại xã Trường Đông, TX. hòa Thành,
tỉnh Tây Ninh. Gia đình vợ Duy có nghề truyền thống
chế biến bột khoai mỳ (sắn), phục vụ ngành thực phẩm,
anh phụ trách công đoạn quản lý sản xuất và thị trường
phân phối. 

Quá trình làm việc, Đặng Khánh Duy luôn trăn
trở suy nghĩ: mình có sẵn nguồn nguyên liệu để chế
biến món bánh tráng truyền thống của Tây Ninh và
nhiều lợi thế để sản xuất đặc sản này, vậy tại sao
không tự tạo ra sản phẩm cuối cùng mà phải cung
cấp nguyên liệu đi xa?

Nghĩ là làm, anh bàn với vợ xin phép ba mẹ cho
mở xưởng chế biến bánh tráng riêng, cạnh nhà máy
chế biến bột khoai mỳ của gia đình. Lúc đầu, thấy hai
vợ chồng “hăng máu”, sợ không thành công nên cha
mẹ vợ Duy nhất mực phản đối. Tuy nhiên, trước sự
quyết tâm của chàng rể, lại có mục tiêu, kế hoạch sản
xuất rõ ràng, nhất là mong muốn tạo ra sản phẩm
bánh tráng có thương hiệu riêng cho quê hương nên
họ dần bị thuyết phục.

Năm 2018, vợ chồng Duy dồn toàn bộ vốn liếng và
cùng với sự hỗ trợ của gia đình, họ bắt tay đầu tư xây
dựng nhà xưởng, mua sắm dây chuyền sản xuất, tuyển
công nhân... Lợi thế về nguyên liệu ổn định, sạch,
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được Duy tận dụng triệt để
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. 

Công ty TNhh Tân Nhiên, chuyên sản xuất
bánh tráng của chàng trai 8x Đặng Khánh Duy ra
đời như vậy.

Trước đây, bánh tráng ở Tây Ninh chủ yếu tráng thủ
công, không có thương hiệu; miếng bánh dày, giòn, khi
ăn phải nhúng nước. Duy tự mày mò, nghiên cứu công
thức pha chế bột, điều chỉnh máy móc để tạo ra bánh
tráng siêu mỏng, khi ăn không cần nhúng nước. 

Bánh tráng Tân Nhiên được sản xuất theo quy trình

Doanh nhân Đặng Khánh Duy và 
hành trình nâng tầm bánh tráng Tây Ninh

Chỉ trong một thời gian ngắn, sản phẩm bánh
tráng Tân Nhiên của Công ty TNhh Tân

Nhiên (TX. hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã
khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Không chỉ chinh phục khách hàng trong nước,
món đặc sản nổi tiếng của vùng đất Tây Ninh

còn được xuất khẩu đến một số quốc gia. Để có
được thành công này là nhờ việc dám nghĩ,

dám làm, quyết tâm khẳng định bản thân và
mong muốn mang nguồn thực phẩm sạch cho

cộng đồng của Giám đốc Đặng Khánh Duy.
nGọc TùnG

Doanh nhân Đặng Khánh Duy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên

Đặng Khánh Duy - Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2019

Bánh tráng Tân Nhiên - Cuốn trọn yêu thương
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rolls of full love
Currently, the company can make 8 - 10 tons of products a day. Not

only being sold well in Tay Ninh province, Tan Nhien rice paper has
secured its presence in most southern provinces thanks to its strategy for
effective distribution and agency development.

Rice paper is associated with Tay Ninh people as it can be served with
pork, butter and other mixtures. Tan Nhien rice paper quickly becomes an

self aspiration
Dang Khanh Duy was born in 1988

in the countryside of Dong Nai
province. after graduating from the high
school, he went to ho Chi minh City to
seek a chance to change his life. at that
time, he worked as a waiter and studied
for the university entrance exam.
Despite failing this exam, he decided to
follow a hotel management course at a
vocational training school in ho Chi
minh City to gain a career for his life or
simply improve his knowledge. 

he met his better half in his early
days of study when he also had to work
hard for a living. In 2012, he got married
and went to his wife’s home in Truong
Dong commune, hoa Thanh town, Tay
Ninh province. her family lived on
tapioca flour processing that served the
food industry.

Duy was responsible for production,
distribution and marketing. When
working there, he thought that he could
be making end products for customers
instead of selling materials to distant
buyers.

he discussed what he had thought with his wife and
they asked their parents for permission to open their own
rice paper production facilities, next to the family’s tapioca
factory. at first, seeing Duy and his wife were hasty and
thinking they could not be successful with their approach,
their parents opposed to Duy’s business affairs. But, before

his determination plus his well-made
business plans and goals to make
locally distinctive rice paper, they
were totally convinced.

In 2018, Duy and his wife spent
every single penny on their business
and borrowed money from their
relatives to scale up. They
commenced to build factories and
recruit workers. With the availability
of organic materials of clear origin
and no transportation costs, he
managed to utilize these advantages to
sharpen product competitiveness.

Tan Nhien Co., Ltd started
making rice paper from that time.

Previously, rice paper in Tay Ninh
was made manually and unbranded.
It needed to be dipped into water to
be softened for easy intaking. he
studied the recipe and calibrated
machinery to make much thinner rice
paper which could be eaten without
being dipped into water for softening.

Tan Nhien rice paper is produced
in a modern process. Inputs are of

clear origin and free from chemicals to ensure hygiene and
safety. In addition, the product is well-designed, well-
addressed and well-packaged. It carries traditional taste
although there is no need to dip it in the water for
softening and easier intaking as before.

With price advantages on input materials, Tan Nhien
was quickly well received by domestic and external
customers.

Entrepreneur Dang Khanh Duy and his Journey to Lift Tay Ninh Rice Paper

In just a short time, Tan
Nhien rice paper made by
Tan Nhien Co., Ltd (based
in hoa Thanh town, Tay

Ninh province) has
affirmed its brand name,
not only among domestic

customers but also
consumers around the

world. This success came
from bold thinking and

actions to bring this organic
foodstuff of the best quality
to consumers as desired by
Director Dang Khanh Duy.

nGoc TunG

Self-contained rice paper production lines ensure safety and hygiene

Tan Nhien Company distributes free masks to prevent Covid-19 epidemic

indispensable dish of local people
during pubic holidays because it can
be easily combined with other
ingredients like meat, salad and
vermicelli. Besides, this specialty
helps increase the delicious taste of
accompanying ingredients.

Especially, since august 2020,
Tan Nhien Company started
exporting its products to South
Korea and Taiwan. Recently, the
company has boosted rice paper
export to the united States, australia
and japan.

To bring organic products of
clear origin to domestic customers,
Tan Nhien Company signed a
product distribution agreement some
supermarket systems. Selling
products on e-commerce sites has
also obtained many positive results,
reviews, and positive feedback from
customers.

achieving initial goals enabled
Dang Khanh Duy to have a
successful business startup with a
local product. he is one of excellent
young entrepreneurs starting a
business in 2019. Tan Nhien rice
paper won the Vietnam agricultural
gold brand in 2020, a prominent
rural industrial product in 2019, Top
50 strong national brands in 2019
and 4-star OCOP product.

Currently, Tan Nhien Company
has over 200 employees. The
company is also famous for its
charitable activities like distributing
free masks to prevent COVID-19
epidemic, building free food stalls
for poor people, donating cars for
rescue teams, and supporting poor
students.

just three years after starting a
business, Dang Khanh Duy built a
famous brand name, Tan Nhien rice
paper. his efforts to raise the value
of local specialties and bring
delicious food of high quality to
many people in the country and
abroad have demonstrated his
determination for better.n
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“Đồng cam cộng khổ” cùng 
doanh nghiệp

Trong năm qua, Vietcombank Tây Ninh
đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các
chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà
nước (NhNN) Việt Nam (Chỉ thị số 01/CT-
NhNN ngày 3/1/2020 của NhNN về tổ
chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm
bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả
năm 2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 4/3/2020 về các
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an
sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
Thông tư số 01/2020/TT-NhNN ngày
13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên
nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng do dịch Covid-19) và các văn bản chỉ
đạo của Vietcombank trong công tác điều
hành hoạt động kinh doanh năm 2020.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết
liệt trong chỉ đạo điều hành và quyết tâm
vượt khó của toàn thể cán bộ nhân viên,
người lao động, kết thúc năm 2020
Vietcombank Tây Ninh đã đạt được những
kết quả rất quan trọng. Chi nhánh tiếp tục
củng cố mạnh mẽ và gia tăng vị thế trên địa
bàn với dư nợ tín dụng đạt 112% kế hoạch
năm, tăng 27% so với đầu năm; huy động

vốn đạt 110% kế hoạch năm, tăng 26% so
đầu năm; chất lượng tín dụng được kiểm
soát tốt với tỷ lệ nợ xấu dưới 0,02%. Bên
cạnh đó, doanh số thanh toán quốc tế - tài
trợ thương mại, mua bán ngoại tệ tăng
trưởng vượt bậc, chiếm 20% tổng doanh số
thanh toán xuất nhập khẩu trên địa bàn, lợi
nhuận đạt kế hoạch được giao.

Là một trong những ngân hàng tiên
phong thực hiện các chủ trương, chương
trình của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội,
thu hút đầu tư, Vietcombank Tây Ninh đã
thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, lãi suất,
tín dụng… góp phần tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung giải ngân
cho 5 lĩnh vực ưu tiên. Đến nay dư nợ cho
vay các lĩnh vực ưu tiên chiếm 70% tổng dư
nợ cho vay của Chi nhánh. Riêng năm 2020
vừa qua, trước tình hình dịch Covid-19 tác
động tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp,
cùng với Chính phủ, NhNN và toàn hệ
thống Vietcombank, Vietcombank Tây Ninh
cũng đã triển khai một loại các giải pháp
chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng khách
hàng. Theo đó Chi nhánh đã thực hiện 5 lần
giảm lãi suất cho khách hàng vay vốn, tổng
dư nợ được giảm lãi suất gần 5.000 tỷ đồng
với tổng số tiền lãi đã giảm là hơn 40 tỷ
đồng. Cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ
1% - 3%/năm nhằm hỗ trợ nguồn vốn để các
doanh nghiệp, cá nhân phục hồi sản xuất
kinh doanh. Tổng doanh số giải ngân mới

được giảm lãi suất là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó hơn 5.000
tỷ đồng dành cho các lĩnh vực ưu tiên, thực hiện cơ cấu lại
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 7 khách hàng
với tổng dư nợ 125 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 tái bùng phát
tác động không nhỏ đến nền kinh tế cũng như hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tiếp tục sát cánh
đồng hành cùng doanh nghiệp, bên cạnh đẩy mạnh các
chương trình cho vay ưu đãi, Vietcombank Tây Ninh cũng
sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác huy động
vốn, cho vay, công nghệ…, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để
doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả đồng vốn, từng
bước đi qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất.

Đối tác tin cậy của các doanh nghiệp Fdi
Tây Ninh là tỉnh sở hữu tiềm năng lợi thế dồi dào cho

phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Tận dụng thế mạnh này,
những năm gần đây kinh tế Tây Ninh liên tục phát triển và
có sự bứt phá ấn tượng với tăng trưởng GRDP bình quân đạt
7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Quy mô kinh tế
tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước. GRDP bình quân
đầu người năm 2020 đạt 3.135 uSD, cao gấp 1,51 lần so với
năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa – hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ
chiếm 76,9% trong GRDP.

Với sức hút về hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đầu
tư thông thoáng, Tây Ninh nhanh chóng thu hút được nhiều
dự án FDI quy mô lớn, góp phần tích cực vào công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Giám đốc
Vietcombank Tây Ninh – ông Võ Văn Sự cho biết nắm bắt
cơ hội này, Chi nhánh tập trung phát triển mạnh phân khúc
khách hàng FDI và đạt được những kết quả hết sức tích cực,
qua đó vừa giúp Vietcombank Tây Ninh phát triển dư nợ tín
dụng vừa phát triển mảng dịch vụ, tài trợ thương mại –
thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, bán lẻ…; từ đó góp
phần nâng cao vị thế, sự tín nhiệm của các công ty quốc tế
đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống ngân hàng địa
phương nói chung - Vietcombank Tây Ninh nói riêng. Để
đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng doanh
nghiệp nói chung - doanh nghiệp FDI nói riêng, Chi nhánh
đã tích cực phát triển, mở rộng mạng lưới đưa sản phẩm
dịch vụ ngân hàng đến các trung tâm đô thị - kinh tế lớn của
tỉnh với 4 phòng giao dịch nơi dân cư tập trung tại huyện Gò
Dầu, Trảng Bàng và Tân Châu.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 2 năm
liên tục (2019 - 2020) Vietcombank Tây Ninh đạt nhiều
kết quả nổi bật trong công tác phát triển phân khúc
khách hàng FDI với 27 khách hàng FDI mới, góp phần
tăng trưởng tín dụng mới 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng mới
huy động vốn hơn 1.000 tỷ đồng, bán các sản phẩm dịch
vụ khác cho hơn 15.000 khách hàng cá nhân mới là cán
bộ nhân viên của các doanh nghiệp FDI. “Trong năm
2021 này, Vietcombank Tây Ninh tiếp tục giữ vững định
hướng tăng trưởng tại phân khúc khách hàng FDI, đồng
thời triển khai nhiều chương trình nhằm thu hút các
khách hàng mới tiềm năng, đặc biệt đối với các doanh
nghiệp có doanh số xuất khẩu lớn. Ngoài ra Chi nhánh
cũng dành ưu tiên cho phát triển các sản phẩm phù hợp
với đặc thù kinh doanh của các doanh nghiệp FDI thông
qua các chương trình ưu đãi tốt nhất về lãi suất và phí
giao dịch” – ông Sự chia sẻ.n

sharing sweet and bitter things with businesses
In the past year, Vietcombank Tay Ninh fully and

promptly followed instructions of the Government and the
State Bank of Vietnam (Directive 01/CT-NhNN dated january
3, 2020 of the State Bank of Vietnam on monetary policy and
safe and effective banking operations in 2020; Directive
11/CT-TTg of the Prime minister dated march 4, 2020 on
tasks and solutions to solve business difficulties faced by
enterprises, ensure social security in response to the COVID-
19 epidemic; Circular 01/2020/TT-NhNN dated march 13,

VietComBaNk tây NiNh

Hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”
Đi qua năm 2020 

đầy thách thức,
Vietcombank vẫn gặt

hái nhiều thành tựu
ấn tượng, tiếp tục giữ

vững vị thế ngân
hàng kinh doanh

hiệu quả nhất và là
doanh nghiệp nộp

ngân sách nhà nước
lớn nhất. Cùng với

thắng lợi của hệ
thống, Vietcombank
Tây Ninh cũng hoàn

thành xuất sắc nhiệm
vụ kinh doanh năm

2020, là một trong 21
chi nhánh, công ty

con tiêu biểu vừa
hoàn thành tốt

nhiệm vụ vừa thực
hiện tốt trách nhiệm

hỗ trợ khách hàng
gặp khó khăn. 

Duy anH

VietComBaNk tay NiNh

Performing

Double Tasks

Going through the challenging year of 2020,
Vietcombank still reaped impressive
achievements to reaffirm its position as the
best-performing bank and the largest
taxpayer in the province. Like other
Vietcombank units, Vietcombank Tay Ninh
also successfully completed its business
tasks in 2020 and was named one of 21
outstanding branches and subsidiaries of
Vietcombank to successfully fulfil business
tasks on the one hand and responsibly
support customers in difficulty.

Duy anH
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Giám đốc PC Tây Ninh – ông Nguyễn Tấn hùng
cho biết nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của
nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội, PC Tây Ninh sử dụng trực tiếp nguồn vốn
khấu hao cơ bản được Tổng Công ty Điện lực

miền Nam phân bổ thực hiện đầu tư mở rộng hệ thống lưới điện
để phát triển khách hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là
đầu tư tại vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Đến hết năm 2020,
toàn tỉnh có 181km đường dây 220kV, 03 trạm biến áp  (TBa)
220kV (tổng dung lượng là 1.250mVa); 368,2 km đường dây
110kV, 14 TBa 110kV (với tổng dung lượng 1.316 mVa); 3.128,5
km đường dây trung áp; 10.099 TBa (tổng dung lượng 1.507,4
mVa); 4.741 km đường dây hạ áp. Sản lượng điện thương phẩm
năm 2020 đạt 4.707 triệu kWh, tăng 14,6% so với cùng kỳ, là tỉnh
có tốc độ tăng cao nhất trong 21 tỉnh, thành phía Nam. 

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, PC Tây Ninh đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, đảm
bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương với tốc độ cao; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ
lớn cũng như các sự kiện quan trọng của địa phương. hoàn thành
công tác đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện tại các xã Nông thôn mới góp
phần vượt kế hoạch số xã Nông thôn mới đạt tiêu chuẩn theo kế
hoạch của Tỉnh ủy đề ra (45/71 xã, đạt 63,4% so với kế hoạch là
50%).Trong giai đoạn này, Công ty phát triển thêm được 79.034 khách
hàng, nâng tổng số khách hàng hiện hữu lên 439.035 khách hàng (tính
đến ngày 31/12/2020). 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; số hộ nông
thôn có điện đạt tỷ lệ 99,64%; số hộ thị trấn, thành phố có điện đạt tỷ lệ
100%. Chất lượng điện cung ứng được nâng cao, thời gian mất điện
cũng giảm đáng kể, được khách hàng tin tưởng đánh giá cao. Tính đến
31/12/2020, chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân
phối (SaIDI) là 281,4 phút/khách hàng/năm; chỉ số về số lần mất điện

trung bình của lưới điện phân phối (SaIFI) 2,19 lần/khách hàng/năm;
chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân
phối (maIFI) là 1,13 lần/khách hàng/năm

Bên cạnh đầu tư mở rộng hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu
điện trên địa bàn, công tác giảm tổn thất điện năng cũng được lãnh
đạo PC Tây Ninh xem là một trong các chỉ tiêu phấn đấu trọng tâm.
Theo đó Công ty đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
vào các khâu quản lý kỹ thuật và quản lý kinh doanh nhằm mang lại
hiệu quả cao trong cung ứng điện, đồng thời giảm chi phí, giảm tỷ lệ
thất thoát điện năng trên lưới điện. Áp dụng công nghệ mới trong
quản lý vận hành lưới điện 22kV: hệ thống SCaDa điều khiển thiết bị
điện từ xa, giám sát vận hành lưới điện, thành lập đội hotline sửa chữa
điện không mất điện, vệ sinh sứ hotline, sử dụng camera nhiệt phát
hiện nguy cơ xảy ra sự cố, sử dụng thiết bị chỉ thị phân vùng sự cố, sử
dụng dây dẫn bọc cách điện, máy biến áp siêu giảm tổn thất…Các
năm gần đây PC Tây Ninh luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu tổn thất điện
năng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, Giám đốc
Nguyễn Tấn hùng cho biết Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng
như PC Tây Ninh sẽ triển khai đầu tư nhiều dự án lưới điện trên địa
bàn tỉnh như lưới phân phối trung tâm Thị xã, Thành phố tỉnh Tây
Ninh (sử dụng vốn vay Chính phủ Đức), đường dây và trạm biến áp
110/22kV Tân Bình để tăng cường cấp điện cho KDL Núi Bà, đặc biệt
là tìm nguồn vốn để triển khai dự án cấp điện khu vực nông thôn
thuộc Dự án 2081 của Chính phủ (nay là Dự án 1740). PC Tây Ninh
cũng sẽ phối hợp với Sở Công Thương tham mưu uBND tỉnh trong
công tác đầu tư các dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời trên địa
bàn… Đồng thời cũng sẽ thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình các lĩnh
vực quản trị nội bộ, sản xuất, đầu tư xây dựng, viễn thông - công nghệ
thông tin nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao độ tin cậy cung cấp
điện, mang đến các sản phẩm - dịch vụ ngày càng tốt hơn, làm hài
lòng mọi khách hàng.n
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Phấn đấu đến năm 2025 sản lượng điện
thương phẩm toàn Công ty thực hiện 8.383
triệu kWh, tăng 3.676 triệu kWh so với

năm 2020 với tốc độ tăng trưởng trung
bình hàng năm đạt khoảng 14%; thực hiện
tiết kiệm điện đạt 2,1% sản lượng điện
thương phẩm.

Từ mục tiêu "điện đi trước một bước" phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời
gian Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh) luôn dành ưu tiên hàng đầu cho đầu tư
mở rộng hệ thống lưới điện, không ngừng nâng cao năng lực cung ứng nhằm đáp ứng
hiệu quả nhu cầu điện trên địa bàn. 
cônG Luận

2020 on loan repayment restructuring,
rate exemption and reduction and debt
classification by credit institutions and
foreign bank branches to support
customers affected by COVID-19
epidemic) and Vietcombank's operating
directions in 2020.

With the high sense of responsibility
and firm action of its employees to
surmount all difficulties, Vietcombank
Tay Ninh achieved very important
results in 2020. The branch continued to
strengthen and uplift its position in the
province, with outstanding credit
balance equal to 112% of the full-year
plan and 27% higher than at the
beginning of the year, deposits equal to
110% of the yearly plan and 26%
compared to the beginning of the year.
Credit quality was well controlled with
the nonperforming loan (NPL) ratio
below 0.02%. Besides, the turnover of
international payment - trade finance,
foreign currency trading increased
rapidly, accounting for 20% of total turnover of import and
export payment in the province. The profit also met the plan.

as a leading bank to implement provincial guidelines and
programs on socioeconomic development and investment
attraction, Vietcombank Tay Ninh adopted monetary, interest
and credit policies proven to facilitate local companies to deal
with difficulties, with special focus on five priority sectors. So
far, its outstanding loans in priority sectors account for 70% of
its total loan balance. In 2020, when the COVID-19 epidemic
exerted a negative impact on the business community,
together with the Government, the State Bank and the entire
Vietcombank system, Vietcombank Tay Ninh also launched
many policy solutions to support its customers. accordingly,
the branch slashed interest rates for borrowers five times, with
rate-cut loans valued at nearly VND5,000 billion. The value of
rate cuts was more than VND40 billion. New loans carrying 1-
3% lower interest rates were aimed to fund businesses and
individuals to restore business operations. as much as
VND7,000 billion of rate-cut loans was disbursed, of which
over VND5,000 billion was granted to priority areas. The
branch restructured the repayment term and kept the debt
category unchanged for seven customers which borrowed
VND125 billion.

In 2021, the Covid - 19 epidemic emerged and significantly
affected the economy as well as enterprises. To side with
businesses, in addition to promoting preferential loan
programs, Vietcombank Tay Ninh has focused on dealing with
capital mobilization, lending and technology among other
factors to create favorable conditions for businesses to access
and use capital effectively, gradually go through difficulties,
and restore and grow business performances.

trusted partner of Fdi firms
Tay Ninh province is endowed with abundant potential

and advantages for economic development and investment
attraction. Grasping this strength, in recent years, the
economy has impressively achieved an GRDP of 7.2%, higher

than the national median. The economic size expanded by
1.68 times compared to the previous term. The GRDP per
capita reached uS$3,135 in 2020, up to 1.51 times higher than
that in 2015. The economy was shifted toward a desired
pattern where industry and services accounted for 76.9% of its
gross regional domestic product (GRDP).

With good infrastructure support, abundant human
resources and an open investment environment, Tay Ninh
quickly attracts many large-scale FDI projects which in turn
positively support local socioeconomic development. Director
of Vietcombank Tay Ninh Vo Van Su said that, grasping this
opportunity, the branch has focused on strongly expanding
the FDI customer base and achieved very positive results,
thereby enabling it to increase credit balance and developing
services, trade finance, international payment, foreign
currency trading and retail; helped customers to build up the
trust of the local banking system in general and Vietcombank
Tay Ninh in particular to international companies for service
quality. To meet increasingly diversified needs of corporate
customers in general and FDI firms in particular, the branch
has actively developed and expanded the business network to
offer best banking products and services to major urban -
business centers of the province where it has four transaction
offices in Go Dau, Trang Bang and Tan Chau districts.

Carrying out many consistent solutions, in the past two
years (2019 - 2020), Vietcombank Tay Ninh achieved many
outstanding results in FDI customer development, with 27
new FDI customers in the period, to raise credit supply by
VND2,500 billion, and mobilized deposits by more than
VND1,000 billion. The branch sold other products and
services to more than 15,000 new individual customers who
are employees of FDI enterprises. “In 2021, Vietcombank Tay
Ninh will further maintain its growth of FDI customer
segment, deploy many programs to attract new potential
customers, especially big exporters. In addition, the branch
will give priority to product development to match the needs
of FDI enterprises, including the most preferential rate and fee
programs,” he added.n
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nhân rộng. Đặc biệt nếu có chiến lược khai thác hiệu quả, nghề
trồng mía hoàn toàn có thể phát triển theo hướng bền vững, mang
lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ từ đường mà còn từ sản phẩm
cạnh đường, sau đường và phụ phẩm khác.

hiệu quả từ cái "bắt tay" chiến lược giữa doanh
nghiệp và nông dân

Những năm gần đây, điệp khúc "được mùa mất giá, được giá
mất mùa" cứ lặp đi lặp lại đẩy người nông dân đối mặt với muôn
vàn khó khăn; nhiều người buộc phải phá bỏ cây trồng đang mất
giá để chuyển sang các loại cây "hot" hơn, cho giá trị cao hơn tức
thời nhưng không bền vững. Giá cả đã trở thành yếu tố chi phối
chủ chốt điều chỉnh diện tích cây trồng nói chung. 

Không nằm ngoài quy luật thị trường, cây mía và ngành
đường cũng đang phải gánh chịu sức ép tương tự. Trải qua nhiều
năm thăng trầm, dù diện tích có biến động liên tục song mía vẫn
luôn giữ vị trí cây trồng chủ lực trong danh mục cây trồng của
tỉnh Tây Ninh. Định hướng này đòi hỏi người trồng mía phải có
lòng tin, lập trường vững vàng song song cùng sự đầu tư bài bản
về vốn, giống, công nghệ… để phát huy hết tiềm năng cây mía.

Bài toán khó được đặt ra ở đây là làm sao bà con nông dân có
đủ tiềm lực, nguồn vốn để đầu tư về công nghệ, mở rộng quy mô
sản xuất, thực hiện cơ giới hóa, từng bước nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm….? Để giải bài toán này đòi hỏi phải có sự
kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa nông dân và
các doanh nghiệp mía đường. 

Với định hướng nâng cao vai trò của người nông dân trong
chuỗi liên kết sản xuất, Công ty CP Thành Thành Công – Biên
hòa (mã cổ phiểu: SBT) đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ nông
dân, đồng hành cùng bà con trong việc xây dựng các cánh đồng
liên kết, các cánh đồng mía lớn; tạo nền tảng cho việc mở rộng
quy mô sản xuất và nâng cao năng suất, chất lượng mía. Song
song đó, SBT cũng chuyển giao toàn bộ các quy trình kỹ thuật
canh tác mới, hỗ trợ máy móc thiết bị để bà con mạnh dạn đầu tư
sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Về cơ giới hóa, SBT là đơn vị phân phối độc quyền các trang
thiết bị nông nghiệp của john Deere tại thị trường trong nước.
Nhờ áp dụng cơ giới, trồng đúng khoảng cách hàng đã tạo điều
kiện cho việc đưa máy thu hoạch vào hiệu quả, giảm chi phí thu

hoạch, tăng thêm lợi nhuận cho nông dân; đồng thời đưa mía về
nhà máy kịp thời, giúp giữ chữ đường trong mía tốt hơn so với thu
hoạch thủ công. Đối với chính sách hỗ trợ vốn đầu tư, nhằm hỗ
trợ người trồng mía có vốn để tái đầu tư sản xuất, triển khai các
quy trình canh tác mới, SBT đưa ra nhiều chính sách vay ưu đãi,
thời gian giải ngân phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây
mía, tạo điều kiện để nông dân trang trải chi phí.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, SBT đã tận
dụng rất tốt lợi thế của người tiên phong và có những bước đi
vững chắc, bền bỉ đồng hành cùng bà con nông dân phát triển
nông nghiệp công nghệ cao. Điều này cũng phần nào minh chứng
cái "bắt tay" chiến lược giữa doanh nghiệp và nông dân chính là
một trong những giải pháp hữu hiệu để phát triển bền vững
ngành mía đường Tây Ninh nói riêng – Việt Nam nói chung, hứa
hẹn mang đến những thành tựu vượt bậc, đưa mía đường cạnh
tranh ngang ngửa với các nông sản khác trong nước và hướng đến
cạnh tranh trên trường quốc tế.n

"thủ phủ" mía đường của cả
nước

Là vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng,
khí hậu phù hợp chu kỳ sinh trưởng của
cây mía, Tây Ninh nhanh chóng phát triển
trở thành "thủ phủ mía đường" của cả
nước, được Trung ương đánh giá là một
trong ba vùng trọng điểm trồng mía của cả
nước (cùng với Thanh hoá, Quảng Ngãi).
Cây mía bắt đầu từ sứ mệnh là cây xóa đói,
giảm nghèo của hàng chục nghìn hộ nông
dân trên địa bàn tỉnh. Không những làm
tốt sứ mệnh này, nhiều hộ dân trong vùng
nguyên liệu mía còn nỗ lực vươn lên trở
thành những hộ sản xuất giỏi, làm giàu
cho gia đình và xã hội. Tây Ninh cũng đã
rất thành công trong thực hiện công
nghiệp hóa ngành chế biến mía đường,
gắn liền sản xuất với tiêu thụ sản phẩm,
phát triển được vùng nguyên liệu chuyên
canh rộng lớn, năng suất cao, giúp bà con
nông dân làm giàu với nghề trồng mía.

Có thể thấy so với các cây trồng khác
tại Tây Ninh, cây mía có lợi thế phát triển

hơn hẳn, nhất là về mặt sinh học và công
nghiệp. Cụ thể về mặt sinh học, cây mía có
khả năng thích ứng rộng với điều kiện khí
hậu thổ nhưỡng đa dạng. Với năng suất
lên đến hơn trăm tấn/ha, mía được nhiều
chuyên gia đánh giá là một trong những
cây trồng tạo ra sinh khối - giá trị kinh tế
hàng đầu và là cây trồng tương lai của nền
nông nghiệp hiện đại. Đặc biệt, cây mía đã
chứng tỏ được sự phù hợp ở Tây Ninh khi
sinh trưởng tốt và cho năng suất cao hơn
tới 10% so với trung bình cả nước.

Về mặt công nghiệp, mía là cây đa
dụng, từ gốc cho đến ngọn đều mang lại
lợi ích kinh tế. Thân mía là nguyên liệu sản
xuất đường, rượu, giấy, ván ép, dược
phẩm, điện. Ngọn và lá mía có thể làm
phân xanh. Rỉ đường được dùng làm
nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học,
rượu, dung môi aceton, butanol, nấm
men, axit citric, lactic, aconitic và
glycerin…Với hiệu quả kinh tế vượt trội,
nếu được khai thác triệt để, chuỗi giá trị
ngành mía đường sẽ được kéo dài ra và

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH
MÍA ĐƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Cùng với lịch sử phát triển
lâu đời trên đất Tây Ninh,
cây mía cũng đồng thời là
cây trồng chủ lực, từng là

cây xóa đói giảm nghèo
của tỉnh, nhất là sau khi

Nhà máy Đường Bourbon
- Tây Ninh đi vào hoạt

động năm 1995. Cánh cửa
hội nhập mở ra nhiều cơ

hội nhưng đi kèm đó là
không ít thách thức cho
cây mía, đòi hỏi ngành

công nghiệp mía đường
Tây Ninh phải có những
giải pháp mang tính căn
cơ, đồng bộ, hướng đến

nâng cao giá trị gia tăng và
phát triển bền vững, đem

lại sự thịnh vượng cho
nông dân và doanh nghiệp

tỉnh nhà.
TTC Sugar - nhà phân phối duy nhất máy nông
nghiệp John Deere tại Việt Nam

Sau nhiều năm là đối tác chiến lược, TTC Sugar hiện đang là nhà phân
phối duy nhất tại Việt Nam các thiết bị máy kéo, máy nông nghiệp của
John Deere - thương hiệu cung cấp máy móc và thiết bị nông nghiệp hàng
đầu đến từ Mỹ.

Đây là dòng máy móc chất lượng cao, hoạt động hiệu quả trên mọi địa
hình nhờ các tính năng ưu việt, vượt trội giúp tăng năng suất, tiết kiệm
nhiên liệu. Bên cạnh đó, John Deere sở hữu danh mục thiết bị cơ giới đa
dạng, chất lượng hàng đầu thế giới cùng giá cả hợp lý, có đầy đủ phụ tùng
thay thế chính hãng sao cho phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã
cổ phiếu SBT) - doanh nghiệp dẫn đầu ngành đường Việt
Nam với 46% thị phần, thuộc Top 30 công ty niêm yết
lớn nhất VN30, TTC Sugar không ngừng mở rộng mạng
lưới bán lẻ, sản phẩm có mặt tại hơn 70.300 cửa hàng,
5.200 siêu thị và cửa hàng tiện lợi, hơn 3.500 điểm bán
và 4 đối tác tên tuổi trên sàn Thương mại điện tử Việt
Nam. Bên cạnh đó, TTC Sugar cũng đẩy mạnh xuất
khẩu và thành công trong việc đưa thương hiệu TTC
Sugar tới tay người tiêu dùng ở 24 quốc gia, bao gồm cả
những thị trường khó tính như: Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc,
Singapore…

Với vùng nguyên liệu rộng 64.000 hecta, trải dài 3
nước Đông Dương (Việt Nam, Lào và Campuchia), dự
kiến mở rộng lên 70.000 hecta trong thời gian tới và 9
nhà máy đường với tổng công suất hơn 37.500 tấn
mía/ngày, tương đương 4.250 tấn đường/ngày, cùng ưu
thế về công nghệ, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực
chất lượng, thương hiệu TTC Sugar luôn tiên phong và
tạo thiện cảm với khách hàng, bà con nông dân, đối tác
trong và ngoài nước.
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ENTERPRISE



INVESTMENT INCENTYIVES

10% of enterprise income tax within 15 years 
since projects come into operation. And 
Exemption from enterprise income tax within 4 
years and 50% of the tax within 9 following 
years since taxable income.

Deducting 50% of personal income tax.

Exemption from import tax within 5 years. 
Commodities produced, processed, reprocessed or 
assembled in non-tariff areas of border-gate 
economic zones and exported abroad are eempt 
from export duty.

Other investment incentives of Value-added tax, 
Excise tax are complied with the Law.

Dai An Sai Gon IZ is a multi-sector Industrial Zone which attracts domestic and foreign investment, especially offer the 
priority to: auxiliary industrial fields; projects applied modern and high technology; non-polluted environment projects 
and strictly environmental treated projects; projects with cleaner production technology; friendly to environment and 
energy-saving technology.

- To Tan Son Nhat Airport 45km
- To Cat Lai Port 70km

- To Moc Bai - HCM Highway 4km
- To Moc Bai Border Gate 8km

- To Ho Chi Minh City 50km
- To Tay Ninh City 35km

STRATEGIC LOCATION

INDUSTRIES TO ATTRACT INVESTMENT

DAI AN SAI GON JOINT STOCK COMPANY
Address: 143 Hoa Lan Str., Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

 

Tel: +84 28 3517 4686
Email: info@daiansaigon.com
Director: Mr. Duong Dien Thuan

Fax: +84 28 3517 4681
Website: www.daiansaigon.com
Mobile: +84 904 146 899
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nhân viên sẽ hỏi thông tin cá nhân và thủ tục cần giải quyết;
hướng dẫn cụ thể và điều tin về phía bưu điện huyện để nhân
viên thu gom hồ sơ liên hệ với khách hàng. Đồng thời, nhân
viên bưu điện sẽ trao đổi trước với khách hàng các loại giấy tờ
cần thực hiện và hẹn giờ đến nhận.

Nhờ những giải pháp trên, số lượng hồ sơ, kết quả TThC
thực hiện chuyển phát từng bước tăng lên. Nhờ đó, góp phần
tạo sự chuyển biến trong công tác CChC, triển khai thực hiện
tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tạo thuận lợi cho
tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các TThC. Với hệ
thống đến tận cấp xã, phong cách phục vụ chu đáo, thân thiện;
đảm bảo an toàn, chính xác và kịp thời, Bưu điện không chỉ
thể hiện vai trò “cánh tay nối dài” mà còn là bộ mặt của cơ
quan nhà nước trước nhân dân, nhận được sự hài lòng từ
đông đảo người dân và các tổ chức.

Đổi mới điểm Bưu điện - Văn hóa xã
Nhằm thúc đẩy hiệu quả, mở rộng quy mô hoạt động của

các điểm BĐ-VhX trong giai đoạn mới, ngày 21/9/2020, Tổng
công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành quyết định 152/QĐ-
BĐVN-hĐTV về Phê duyệt đề án “Phát triển Bưu điện - văn
hóa xã gắn với hoạt động phục vụ cộng đồng. Đây là nội dung
quan trọng giúp các điểm BĐ-VhX thể hiện vai trò trong hệ
thống bưu điện, nhất là việc thực hiện dịch vụ bưu chính công
ích tại địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tây
Ninh chia sẻ: Tây Ninh là tỉnh biên giới, toàn tỉnh có 81 điểm
BĐ-VhX. Triển khai Đề án 152, Bưu điện tỉnh đã và đang tập

trung thực hiện tổ chức lại các đơn vị này nhằm giúp người
dân tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các dịch vụ công, dịch vụ
thiết yếu. Tham gia phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống người dân; góp phần
phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và
dân trí cho người dân.

mặt khác, xây dựng các điểm BĐ-VhX là “cánh tay nối dài”
của các cấp chính quyền, trở thành đầu mối triển khai các dự án
của Nhà nước, các chương trình an sinh xã hội tại vùng nông
thôn (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng kinh tế
khó khăn), rút ngắn khoảng cách thành thị đến nông thôn...

Từ nay đến năm 2025, Bưu điện tỉnh Tây Ninh sẽ xây
dựng, mở rộng các điểm BĐ-VhX trở thành cấp quản lý thứ 4
của Bưu điện, điểm cung cấp các dịch vụ hành chính công tại
các xã; Bao phủ địa bàn qua hệ thống cộng tác viên, đại lý,
hướng tới mô hình bưu điện thôn, bản; 100% BĐ-VhX cung
cấp dịch vụ trên nền CNTT hiện đại, tham gia thương mại
điện tử; Tăng doanh thu của kênh BĐ-VhX từ 13% lên 45%
trong tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh.

“Chúng tôi sẽ triển khai các chương trình đổi mới, nâng
cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐ-VhX, nhân rộng mô
hình Trưởng điểm BĐ-VhX; bám sát chương trình kinh
doanh dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công... Đồng
thời, tiếp tục phát triển cộng tác viên, đại lý; triển khai app
bán hàng; tích hợp các giải pháp CNTT quản lý tập trung lực
lượng bán hàng; chú trọng công tác đào tạo, có cơ chế chính
sách khuyến khích nhân viên nỗ lực, nâng cao hiệu quả công
việc, gắn bó với đơn vị”, ông Nguyễn Tấn Phong cho biết.n
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Cùng với việc triển khai thực hiện tốt dịch
vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh Tây
Ninh đã phát huy vai trò “cánh tay nối
dài” của các cấp, các ngành, hỗ trợ đắc lực
cho cải cách hành chính; tăng tính chuyên
nghiệp, công khai và liên thông, tạo thuận
lợi cho doanh nghiệp và người dân.
THànH ĐạT

Đáp ứng yêu cầu xã hội
Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện

tỉnh Tây Ninh đã có sự tăng trưởng đáng mừng. Cụ thể, tổng
doanh thu thực hiện được 252,717 tỷ đồng, đạt 106,85% kế
hoạch, tăng 65,62% so cùng kỳ năm 2019; thu nhập bình quân
của người lao động tăng 7,5% so với năm 2019; nộp ngân sách
địa phương gần 6,72 tỷ đồng, tăng 23,37% so với năm 2019…

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(TThC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh có
nhiều khởi sắc. Đến nay, Chủ tịch uBND tỉnh Tây Ninh đã
công bố danh mục 924 TThC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; 136
TThC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 48 TThC thuộc thẩm
quyền uBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, Bưu điện tỉnh Tây
Ninh đã ký hợp đồng với Văn
phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội,
hĐND, uBND tỉnh và các sở ban
ngành trong tỉnh vận chuyển các
loại hồ sơ, tài liệu về TThC từ
Trung tâm hành chính công tỉnh
đến các sở, ban ngành tỉnh và
ngược lại để tạo điều kiện nhanh
chóng trong việc giải quyết TThC
cho cá nhân, tổ chức. Tại Trung
tâm hành chính công tỉnh và tại
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
TThC các huyện đã được Bưu
điện tỉnh bố trí quầy cùng nhân
viên phục vụ để tiếp nhận, trả kết
quả giải quyết TThC cho cá nhân,
tổ chức khi có yêu cầu; thực hiện
thu hộ các loại phí, lệ phí, thuế khi
người dân thực hiện TThC.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh đã
thực hiện chuyển giao Bộ phận
một cửa của huyện Châu Thành
sang trụ sở làm việc của Bưu điện
huyện Châu Thành để kết hợp
khai thác, tiếp nhận, trả kết quả
giải quyết TThC cho cá nhân, tổ
chức qua dịch vụ bưu chính công
ích. Đối với cấp xã, đã có một số
xã chuyển giao bộ phận một cửa
cấp xã sang điểm Bưu điện - Văn

hóa xã (BĐ-VhX) như: xã Long Thành Nam (thị xã hòa
Thành) xã an Cơ (huyện Châu Thành)... 

Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền để cá nhân, tổ
chức thấy được tính ưu việt của dịch vụ bưu chính công ích;
thay đổi thói quen, nhận thức và tăng cường sử dụng dịch
vụ. Đồng thời, niêm yết công khai bảng giá cước chuyển
phát để nhân dân thuận lợi tiếp cận và sử dụng. 

uBND tỉnh cũng đã xây dựng Tổng đài 1900561563 và
giao cho Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm trực tổng đài nhằm
giải đáp thắc mắc liên quan đến việc nộp và trả hồ sơ qua dịch
vụ bưu chính công ích. Khi người dân liên hệ đến tổng đài,
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Phát huy hiệu quả dịch vụ
bưu chính công ích



Nằm trong xu hướng làm đẹp từ các sản phẩm
thiên nhiên, dầu gội thảo dược đang ngày càng
được các chị em yêu thích. Với thành phần
chủ yếu là thảo mộc và các hoạt chất chiết xuất
từ thiên nhiên nên loại dầu gội này an toàn, ít

gây kích ứng da đầu. Không những vậy, sử dụng dầu gội thảo
dược thường xuyên còn giúp ngăn chặn tình trạng gàu ngứa,
giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, giúp tóc suôn mượt. 

Là tinh túy kết hợp giữa Đông và Tây, bộ sản phẩm
LaGOm bao gồm dầu gội đầu và dầu xả LaGOm. Dầu gội
đầu LaGOm được chiết xuất 100% được từ thảo dược thiên
nhiên như: dầu dừa, dầu thầu dầu, tinh dầu bưởi, tinh dầu sả
chanh. Sản phẩm giúp làm sạch da đầu, giảm gàu cực kỳ hiệu
quả. Bên cạnh đó, tinh dầu bưởi, tinh dầu sả chanh có trong
dầu gội có tác dụng làm giảm căng thẳng, giúp nang tóc chắc
khỏe, giảm rụng tóc và ngứa da đầu, giúp tóc bóng mượt, hạn
chế đứt gãy và luôn thơm mát. Khi gội, da đầu  cảm giác rất
thư giãn và dễ chịu. 

Đi kèm với dầu gội LaGOm là dầu xả LaGOm được bổ
sung thêm dầu dừa dưỡng ẩm cho da đầu, nuôi dưỡng tóc từ
sâu bên trong, giúp tóc thêm suôn mềm, óng ả. Tinh dầu tràm,
bạc hà, oải hương trong dầu xả cũng có tác dụng kháng khuẩn,
an thần, giảm stress và thư giãn tinh thần. Sản phẩm hoàn
toàn không chứa hóa chất độc hại sẽ giúp bảo vệ tóc và da đầu
đối với các thử thách của cuộc sống hiện đại, đem lại cho

người sử dụng mái tóc khỏe, mềm mại, bóng mượt và đầy đặn.
Sản phẩm có mùi hương thơm dịu, tinh tế, một chút nồng
nàn, lãng mạn và đầy cảm hứng.

Về chất lượng, bộ sản phẩm LaGOm đã qua kiểm định,
đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao nhất cho sức khỏe của
người tiêu dùng. Sản phẩm không chỉ được đầu tư trong từng
khâu chế thành sản phẩm an toàn, lành tính, mà còn tinh tế
gửi gắm những thông điệp tốt đẹp về sức khoẻ và các bí quyết
làm đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. 

Đặc biệt, bộ sản phẩm LaGOm được phát triển bởi Viện
Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam,
Công ty Liên minh Xanh cùng chương trình tài trợ của Trường
Sơn Xanh uSaID với mục tiêu phát triển sinh kế cho bà con
sống gần bìa rừng tại tỉnh Thừa Thiên huế. Tất cả các nguyên
liệu chiết xuất làm nên dầu gội và xả LaGOm đều được lấy từ
vùng nguyên liệu gắn với cộng đồng ở các huyện Nam Đông, a
Lưới và hương Thủy. một phần lợi nhuận thu được từ sản
phẩm sẽ được đóng góp vào quỹ quản lý rừng địa phương.n

Đặt hàng
u công ty tnhh Đổi mới và phát triển 
ngành nghề nông Việt nam
u số 35/19 lạc trung, hai Bà trưng, hà nội
u hotline: 0966 636 624. 0966 636 824

laGom

Sản phẩm tuyệt vời cho mái tóc 
từ mẹ thiên nhiên
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Là một trong những sản
phẩm được phân phối bởi
Công ty TNhh Đổi mới
và Phát triển ngành nghề
nông Việt Nam, LaGOm
là sản phẩm dầu gội và xả
hoàn toàn từ thiên nhiên,
rất lành tính và phù hợp
với mọi loại đối tượng.
nGô San






