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D iễn đàn được tổ chức nhân chuyến thăm
chính thức Việt Nam của Tổng thống nước
cộng hòa uganda Yoweri Kaguta museveni.
Tổng thống Yoweri Kaguta museveni cho
biết, uganda đã từng trải qua cuộc chiến

tranh lâu dài, tàn phá nền kinh tế nặng nề. Những năm gần
đây, uganda đã thực hiện chính sách phục hồi kinh tế,
hướng tới nền kinh tế phát triển và sinh lợi nhuận để đời
sống nhân dân được tốt hơn.  

Tổng thống uganda đề nghị hai nước thúc đẩy nâng
tầm hợp tác thương mại. Trong đó, Việt Nam tạo điều
kiện xuất khẩu lương thực ổn định với giá cả cạnh tranh,
đảm bảo an ninh lương thực cho uganda. còn uganda tạo

điều kiện xuất khẩu dầu thô và kim loại nguyên liệu, đảm
bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Bên cạnh hợp tác
thương mại, Tổng thống Yoweri Kaguta museveni cũng
chia sẻ về thu hút đầu tư các lĩnh vực du lịch, phát triển
nông nghiệp xe điện và dược phẩm. 

Tổng thống Yoweri Kaguta museveni cho rằng, hai
nước còn nhiều tiềm năng hợp tác. Diễn đàn là cơ hội tốt
cho doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, trao đổi thông tin,
hiểu biết thêm về uganda và tìm kiếm đối tác tiềm năng. 

cũng tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia
sẻ, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và chúc mừng
những thành tựu phát triển to lớn của uganda trong thời
gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam và
uganda có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. hai nước
đã cùng đoàn kết trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân
tộc, giờ đây lại tiếp tục hợp tác vì sự phát triển của mỗi
nước, đóng góp chung vào sự phát triển của thế giới. hai
nước hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương, phong trào
Không liên kết nhưng hợp tác thương mại, đầu tư còn rất
khiêm tốn, cần được thúc đẩy mạnh mẽ để tương xứng
với mối quan hệ chính trị, cũng như mong muốn của lãnh
đạo, nhân dân hai nước.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đã trải
qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, vươn lên từ xuất
phát điểm thấp, nhưng đến nay quy mô nền kinh tế ước
đạt gần 400 tỷ uSD; quy mô thương mại khoảng 750 tỷ
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Tăng cường kết nối 
doanh nghiệp Việt Nam - Uganda
Doanh nghiệp hai nước Việt Nam –
uganda đã có cơ hội tìm hiểu, giao lưu,
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương
mại và đầu tư tại Diễn đàn doanh
nghiệp Việt Nam – uganda.

Hương Ly

F



uSD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại
quốc tế.  

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam thực tâm và
quyết tâm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ toàn diện với
uganda, nhất là về kinh tế. cộng đồng doanh nghiệp, các
bộ, ngành của hai nước cần bắt tay trên tinh thần hợp tác
bình đẳng, cùng có lợi, tập trung vào những lĩnh vực mà
các bên có lợi thế, chọn ra những lĩnh vực đột phá. các
bộ, ngành cần thúc đẩy thực thi văn kiện hợp tác giữa hai
nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng
doanh nghiệp kết nối, hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Ông Phạm Tấn công - chủ tịch VccI tin tưởng rằng,
chuyến thăm đầu tiên của ngài Tổng thống uganda cùng
đoàn doanh nghiệp ngay sau thời điểm dịch bệnh covid-
19 cơ bản được kiểm soát sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác
mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Với dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực
thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, năng lượng,…
chủ tịch VccI tin rằng, cùng với sự quan tâm và quyết
tâm của lãnh đạo chính phủ hai nước, cộng đồng doanh
nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam và uganda sẽ ngày càng
phát triển.

chủ tịch VccI nhấn mạnh, VccI sẽ phối hợp chặt chẽ
với các bộ, ngành, cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư, cơ
quan đại diện ngoại giao hai nước để hỗ trợ vì sự phát
triển và hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai
nước. VccI khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam
đầu tư vào uganda.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VccI cho biết,
nhu cầu và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và uganda là
rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên chia sẻ
nhiều lợi ích, có tầm quan trọng trong chiến lược phát
triển kinh tế. các lĩnh vực công nghiệp Việt Nam có nhu
cầu phát triển như: công nghiệp chế biến, chế tạo, công
nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin,…
cũng là lĩnh vực uganda có tiềm năng.

Phó chủ tịch VccI khẳng định, dư địa hợp tác Việt

Nam - uganda còn nhiều, hai bên cần có những bước hợp
tác “đột phá” mới, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường trao
đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương, đặc
biệt về một số mặt hàng thế mạnh và có nhiều tiềm năng
thúc đẩy. Đó là các mặt hàng nông, thủy sản, nhất là cà
phê, vật liệu xây dựng, vật tư y tế của Việt Nam hay một số
loại nông sản và khoáng sản của uganda. các doanh
nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu cơ hội đầu tư tại
uganda bởi uganda có vị trí trung tâm và có vai trò quan
trọng tại khu vực Đông Phi.

Đại diện Bộ công Thương uganda nhấn mạnh: “Thâm
nhập vào thị trường uganda, các doanh nghiệp Việt Nam
trao cho mình cơ hội mở cánh cửa vào thị trường châu Phi
- thị trường chung quan trọng với dân số hơn 1,3 tỷ người”.

uganda có thế mạnh về nguyên liệu thô phục vụ sản
xuất, các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng cơ hội đầu
tư sản xuất bông. Ngoài ra, là các lĩnh vực khoáng sản,
nông nghiệp (với các mặt hàng sữa, chuối, đậu,…), du lịch
- lĩnh vực đang thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài và
dầu khí giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Ngược lại, là nước có thế mạnh về nông nghiệp, Việt
Nam giúp uganda đảm bảo an ninh lương thực. hiện nay,
sản xuất nông nghiệp của uganda chỉ cung ứng được 30%
nhu cầu trong nước nên có nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn
nông sản từ Việt Nam. Sự có mặt của các doanh nghiệp
nông nghiệp Việt Nam tại uganda sẽ góp phần phát triển
ngành chế biến, chế xuất.n
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Quy mô hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Uganda
còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại trực tiếp
giữa hai nước năm 2021 đạt 14,3 triệu USD, tăng
39,8% so với mức 10,28 triệu USD năm 2020. Tính đến
năm 2022, Uganda có 03 dự án tại Việt Nam với tổng
vốn đầu tư 90.000USD. Việt Nam có 02 dự án tại
Uganda với tổng mức đầu tư 35,5 triệu USD.

VCCI

Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni và Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn



T he forum was held on the occasion of the
official visit to Vietnam by the President of the
republic of uganda Yoweri Kaguta museveni.
President Yoweri Kaguta museveni said
uganda experienced a long war that had

devastated its economy. In recent years, uganda has
implemented an economic recovery policy toward
commercial development, self-sufficiency, and a developed
economy to improve people's lives.

President Yoweri Kaguta museveni proposed that the
two countries promote trade ties. In particular, Vietnam
should facilitate stable food exports at competitive prices,
ensuring food security for uganda. uganda should
facilitate the export of crude oil and raw metals, ensuring
energy security for Vietnam. Besides commercial
cooperation, President Yoweri Kaguta museveni also
shared about attracting investment in tourism, agricultural
development, electric vehicles and pharmaceuticals.

President Yoweri Kaguta museveni said that the two
countries still have a lot of potential for cooperation. The
forum is a good opportunity for Vietnamese businesses to
meet, exchange information, learn more about uganda and
find potential partners.

also at the forum, Deputy Prime minister Vu Duc Dam
said that Vietnam always paid attention to, and
congratulated uganda's great development achievements in
recent years. Deputy Prime minister Vu Duc Dam
emphasized that Vietnam and uganda had a good traditional
relationship. The two countries were united in the period of
the national liberation struggle, and now they continue to
cooperate for the development of each country, making
common contributions to global development. The two
countries have cooperated well at multilateral forums and the
Non-aligned movement, but trade and investment ties are
still very modest and need to be strongly advanced to be
commensurate with the political relationship and the desire
of leaders and people of the two countries.

according to Deputy Prime minister Vu Duc Dam,
Vietnam has experienced fierce wars, rising from a low
starting point, but now the scale of the economy is estimated
at nearly uS$400 billion; trade scale is about uS$750 billion
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VIETNAM - UGANDA 
STRENGTHENING BUSINESS CONNECTION

Businesses of Vietnam and uganda
had the opportunity to learn,
exchange and promote trade and
investment ties at the Vietnam-
uganda Business forum.

Huong Ly 

F

Mr. Pham Tan Cong, President of VCCI, believed that the visit of
the President of Uganda will open up many new cooperation

opportunities for the business communities of both sides
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and Vietnam belongs to
the group of 20 leading
economies in terms of
international trade.

The Deputy Prime
minister affirmed that
Vietnam is determined to
further promote the
comprehensive
relationship with uganda,
especially in the economy.
The business community,
ministries and branches of
the two countries need to
join hands in equal and
mutually beneficial
cooperation, focusing on areas where the parties have
advantages, and breakthrough areas. ministries and sectors
should promote the implementation of cooperation
documents between the two countries, in order to create
maximum favorable conditions for the business communities
of both sides to cooperate and do business.

mr. Pham Tan cong, President of Vietnam chamber of
commerce and Industry (VccI), believed that the first visit
of the President of uganda and the business delegation,
after the coVID-19 pandemic is basically under control,
will open up many new cooperation opportunities for the
business communities of both sides.

With the potential for cooperation in trade, services,
information technology, and energy, VccI President cong
believed that along with the attention and determination of
the leaders of the two governments, plus the business
community, the cooperation ties between Vietnam and
uganda will be substantially developed.

VccI President emphasized that VccI will closely
coordinate with ministries, branches, trade and investment
promotion agencies, and diplomatic missions of the two
countries to support the development and long-term
cooperation between the business communities of the two
countries. VccI encouraged Vietnamese businesses to
invest in uganda.

mr. Bui Trung Nghia, Vice President of VccI, said that
the potential for cooperation between Vietnam and uganda
was huge, especially in strategically important areas where the
two sides share many benefits. Vietnam's industrial fields
which are in need of development such as the processing
industry, manufacturing, supporting industries, renewable
energy and information technology are areas where uganda
has strengths.

VccI Vice President Nghia affirmed that there was still
much room for cooperation between Vietnam and uganda.
The two sides need to take new "breakthrough"
cooperation steps; businesses should continue to enhance
information exchange, and seek cooperation opportunities,
especially in strong and potential products which are
agricultural and aquatic products, especially coffee,
construction materials, medical supplies from Vietnam, or
some agricultural products and minerals from uganda.
Vietnamese businesses can research investment

opportunities in uganda as the country has a central
location and plays an important role in East africa.

The representative of uganda's ministry of Industry and
Trade emphasized: "coming into the ugandan market,
Vietnamese businesses give themselves the opportunity to
open the door to the african market - an important common
market with a population of more than 1.3 billion."

given uganda has strengths in raw materials for
production, Vietnamese businesses need to take advantage
of investment opportunities in cotton production. In
addition are the fields of minerals, agriculture (with dairy
products, bananas, beans) and tourism - fields that are
attracting many foreign investment projects, and oil and
gas to help Vietnam ensure energy security.

In return, as a country with strengths in agriculture,
Vietnam helps uganda to ensure food security. currently,
uganda's agricultural production can only supply 30% of
domestic demand, so there is a need to import more
agricultural products from Vietnam. The presence of
Vietnamese agricultural enterprises in uganda will
contribute to the development of the processing and export
processing industry.n

VCCI

The scale of economic cooperation
between Vietnam and Uganda is still
very modest. Direct trade turnover
between the two countries in 2021
reached US$14.3 million, up 39.8%
compared to US$10.28 million in 2020.
As of 2022, Uganda has three projects
in Vietnam with total capital of
US$90,000. Vietnam has two projects
in Uganda with a total investment of
US$35.5 million.

F

Mr. Bui Trung Nghia, Vice President of VCCI, said that the potential 
for cooperation between Vietnam and Uganda was huge
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Cải cách để phục vụ tốt hơn 
Vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với VccI tổ chức hội

nghị "Đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế - hải
quan 2022".

Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch VccI Phạm Tấn công
nhấn mạnh: Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid - 19,
chương trình đối thoại năm nay được tổ chức theo hình thức
trực tiếp tại hà Nội và TP.hồ chí minh. Sự kiện nhằm tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận
hành cơ chế quản lý nhà nước đối với ngành Thuế, hải quan
hoặc phát sinh từ thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp. Đây
cũng là cơ hội để củng cố quan hệ giữa cơ quan thuế, hải quan
với cộng đồng doanh nghiệp trong chia sẻ thông tin, cùng
nhau thảo luận các cơ chế hợp tác phù hợp, tạo môi trường
thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của cả cơ quan quản lý
và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông cao anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài
chính nhấn mạnh: Để hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, tham mưu
với chính phủ trình Quốc hội thông qua
Nghị quyết số 43/2022/Qh15 về chính sách
tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục
triển khai các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm
thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Dự kiến năm
2022 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân
với giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là
khoảng 233 nghìn tỷ đồng (trong đó: Số tiền
thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm khoảng 98
nghìn tỷ đồng; số tiền thuế và tiền thuê đất
được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng). có
thể thấy, đây là năm mà các giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân về thuế, phí và lệ
phí với quy mô lớn nhất, phạm vi áp dụng
rộng nhất trong nhiều năm qua.  

Đặt trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước bị ảnh
hưởng lớn, trong khi đó vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi cho
các hoạt động thường xuyên, cho đầu tư phát triển và đặc
biệt là chi an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh,...
thì việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ trên càng thể hiện sự
quyết tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Bộ Tài chính đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp,
tập trung là hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính
(TThc), hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. cụ thể:
Từ năm 2014 đến nay (08 năm liên tiếp), Bộ Tài chính luôn
xếp trong nhóm 03 bộ đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính
(Par Index) do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính
phủ công bố, trong đó các năm 2014, 2015, 2016, 2018, 2019,
2020 và 2021 xếp thứ 2 trong nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ.

Trong lĩnh vực thuế, tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai
hệ thống khai, nộp và hoàn thuế điện tử. hệ thống khai thuế
điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100%
chi cục Thuế trực thuộc với  99,9% doanh nghiệp tham gia sử
dụng dịch vụ; 98,9% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử;
99% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Đặc biệt, hệ
thống hóa đơn điện tử đã chính thức áp dụng trên phạm vi
toàn quốc từ ngày 01/7/2022 với toàn bộ các tổ chức, doanh
nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử
dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh
doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử
dụng hóa đơn điện tử theo quy định; Triển khai cổng thông
tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài từ ngày
21/03/2022 để tạo thuận lợi cho khai, nộp thuế và quản lý thuế
cho nhà cung cấp nước ngoài, ứng dụng Etax mobile,... 

Trong lĩnh vực hải quan, tiếp tục đẩy mạnh triển khai cơ
chế một cửa quốc gia, một cửa aSEaN; quản lý, giám sát và
đảm bảo vận hành hệ thống thông quan tự động
VNaccS/VcIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập

Giải đáp nhiều vướng mắc của 
doanh nghiệp về thủ tục thuế, hải quan

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi
sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề
xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ
vướng mắc cho doanh nghiệp. Trước
mắt, sẽ tập trung triển khai quyết liệt và
hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ
phí; đồng thời tổng kết, đánh giá việc
thực hiện theo tình hình thực tiễn.

Lê Hiền
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trung, an toàn bảo mật với đường truyền thông suốt,
hướng tới xây dựng mô hình hải quan thông minh.
Qua đó, giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian,
giảm chi phí thực hiện các TThc trong lĩnh vực xuất
nhập khẩu, thay đổi căn bản phương thức quản lý kiểm
tra chuyên ngành, tiến tới hội nhập quốc tế và phát
triển các dịch vụ hải quan số.

Lắng nghe và giải quyết  vướng mắc
Tại hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng đã

giới thiệu những những chính sách thuế, hải quan mới
ban hành từ tháng 11/2021 đến nay, đồng thời trực tiếp
giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp.

Đại diện hiệp hội Sắn Việt Nam kiến nghị hoàn
thuế giá trị gia tăng cho một số doanh nghiệp trong
ngành, vì đây là 1 trong 13 sản phẩm nông nghiệp chủ
lực của Việt Nam. giá trị xuất khẩu năm 2021 đạt 1,35
tỷ uSD với sự tham gia của 1,2 triệu lao động, nếu
không kịp thời tháo gỡ thì doanh nghiệp sẽ rất khó
khăn. Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu
trên tinh thần cầu thị, giải quyết khó khăn, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp làm ăn chân chính và tránh
thất thu ngân sách nhà nước.

công ty cổ phần sản xuất ô tô Thành công Việt
Nam phản ánh vướng mắc liên quan đến quy định tại
Thông tư 11/2022/TT-BKhcN ngày 10/8/2022 của Bộ
Khoa học và công nghệ bãi bỏ các văn bản quy phạm
pháp luật ban hành quy định về phương pháp xác
định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. công ty cho rằng,
việc bãi bỏ quy định về mức độ rời rạc của bộ linh
kiện sẽ tạo lỗ hổng hành lang pháp lý, không khuyến
khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư dây chuyền
máy móc thiết bị, cũng như đầu tư vào các ngành
công nghiệp phụ trợ. Điều này khiến các doanh
nghiệp cắt giảm công đoạn sản xuất do nhập các bộ
phận linh kiện bán thành phẩm liền khối lớn, dẫn đến
cắt giảm lực lượng lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực
đến sự phát triển của xã hội.

Theo đó, công ty này kiến nghị bổ sung quy định
về mức độ rời rạc vào các nghị định hoặc có hướng
dẫn cụ thể, tạo hành lang pháp lý cho các doanh
nghiệp yên tâm sản xuất, đầu tư dây chuyền máy móc,
thiết bị. Bởi theo công ty cổ phần sản xuất ô tô
Thành công Việt Nam, trong giai đoạn chuyển tiếp,
giữ nguyên các quy định về mức độ rời rạc, các doanh
nghiệp tiếp tục được hưởng thuế suất ưu đãi và được
hưởng ưu đãi hoàn thuế theo Nghị định
125/2017/NĐ-cP và Nghị định 101/2021/NĐ-cP.

Liên quan đến thực hiện quy định tại Nghị định
101/2021/NĐ-cP, đơn vị này kiến nghị bổ sung hướng
dẫn rõ ràng việc áp dụng ưu đãi theo Quyết định
229/QĐ-TTg ngày 4/02/2016 của Thủ tướng chính
phủ đối với các đối tượng được nêu trong Quyết định,
tránh các trường hợp không thống nhất gây tranh cãi.

chia sẻ về những giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh
nghiệp trong thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định, sẽ
tiếp tục cải cách trên mọi mặt: hoàn thiện thể chế,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách TThc
theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn.n

reforms to better serve businesses
Speaking at the gathering, VccI President Pham Tan cong

emphasized that this year's dialogue is to seek solutions to the
existing and emerging hardships and obstacles in the tax and
customs sectors. The conference is also an opportunity to
strengthen the relationship between tax and customs authorities
with the business community in sharing information, discussing
appropriate cooperation mechanisms, and creating an open and
favorable environment for the operations of both authorities
and the business community.

Deputy minister of finance cao anh Tuan also stressed
that, to support businesses and people, the ministry of finance
has coordinated with the ministry of Planning and Investment
to propose and advise the government to submit resolution
43/2022/Qh15 on fiscal and monetary policies in support of the
Socioeconomic Development and recovery Program to the
National assembly for approval and continued to carry out
solutions on tax, fee and land rent extension, exemption and
reduction. Expectedly, in 2022, these solutions will support
businesses and people with about VND233 trillion of taxes, land

More Reforms
Needed to Better
Facilitate Business
Development
on November 22, the ministry of finance
(mof) coordinated with the Vietnam
chamber of commerce and Industry
(VccI) to organize a business conference
on tax and customs policies and
procedures in 2022. The event was
attended by VccI President Pham Tan
cong, Deputy finance minister cao anh
Tuan, Deputy general Director of the
general Department of Taxation Vu chi
hung, Deputy general Director of general
Department of customs mai Xuan Thanh,
tax officers and representatives of 400
companies and business associations.
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rents, fees and charges (including VND98 trillion of taxes, fees
and charges exempted or reduced and VND135 trillion of
taxes and land rents extended for payment terms). clearly, this
year witnesses the biggest size and scope of tax, fee and charge
support for businesses and people in many years.

as state budget revenue is greatly affected while ensuring
enough budget for regular spending needs, ensuring capital
sources for development investment and especially increasing
expenditure for social security and pandemic prevention, the
implementation of these support solutions shows the resolve
of authorities to support businesses and people.

The ministry of finance has launched many activities to
improve institutions, reform administrative procedures and
modernize activities to facilitate business development.
Specifically, from 2014 till now (eight consecutive years), the
ministry of finance has always ranked in the Top 3 ministries
on the Public administration reform Index (Par Index)
announced by the government Par Steering committee. 

In the tax field, the ministry has continued to expand the
scope of the electronic tax declaration, payment and refund
system. The electronic tax declaration system has been
deployed in all 63 provinces and cities and all tax agencies,
with 99.9% of companies using electronic tax declaration
services, 98.9% paying taxes electronically and 99%
registering for electronic tax refunds. In particular, the e-
invoice system was officially launched nationwide for all
users from July 1, 2022. The Electronic Portal for foreign
Suppliers was opened from march 21, 2022 to facilitate tax
declaration, payment and management for foreign suppliers
in addition to Etax mobile app.

In the customs field, the ministry has further boosted the
National Single Window and the aSEaN Single Window;
managed, supervised and ensured operations of
VNaccS/VcIS automatic customs clearance system and
centralized information technology systems with safe, secure
smooth communication lines; strongly developed and
implemented information technology applications to
facilitate import and export activities and build a smart
customs model to reduce paperwork, time and cost of export
and import administrative procedures, fundamentally
change management methods of specialized inspection,
move toward international integration and develop strong
digital customs services.

aggressively solving problems
at the conference, tax and customs officials introduced

new policies since November 2021, and directly and
satisfactorily answered questions raised by attending
enterprises.

a representative of the Vietnam cassava association
proposed value-added tax refunds for some cassava
enterprises because cassava is one of the 13 key agricultural
products of Vietnam, which brought in an export value of
uS$1.35 billion in 2021 and generated jobs for 1.2 million
workers. Without proper and effective solutions, cassava
companies will face grave difficulties. The general
Department of Taxation said that it will continue to study
solutions to thoroughly deal with this matter and encourage

companies to do genuine business, without losing revenue
for the state budget.

Thanh cong Vietnam automobile manufacturing
corporation reported problems in circular 11/2022/TT-
BKhcN dated august 10, 2022 of the ministry of Science
and Technology on annulment of regulatory documents on
methods of determining automobile localization rate. The
firm believed that the abolition of regulations on discrete
components will create a loophole in the legal corridor,
discourage enterprises from investing in domestic assembly
plants as well as parts manufacturers. The company
emphasized that removing regulations on the discrete
degree of components will also prompt enterprises to cut
production stages because the import of semi-finished
components will result in shrinking the labor force and
negatively affecting social development.

Thanh cong Vietnam automobile manufacturing
corporation proposed adding regulations on discrete
degree to decrees or specific instructions, creating a legal
corridor for enterprises to feel secure in machinery and
equipment production and investment. The company said,
in the transition period, with regulations on discrete level of
components in force, enterprises will continue to enjoy
preferential duty and tax refund incentives under Decree
125/2017/ND-cP and Decree 101/2021/ND-cP.

regarding Decree 101/2021/ND-cP, Thanh cong
Vietnam automobile manufacturing corporation proposed
supplementing and providing clear instructions for
application of incentives under Decision 229/QD-TTg
dated february 4, 2016 of the Prime minister for subjects
stated therein and avoid controversial inconsistencies

remarking on solutions to continued support for
businesses in the coming time, the ministry of finance will
continue reform in all aspects: perfecting institutions and
reforming administrative procedures more
comprehensively and effectively.n
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Định hình các chuỗi cung ứng
rcEP được ký năm 2020 giữa aSEaN với 05 nước đối tác

australia, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản và hàn Quốc.
Đây là hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất, bao
trùm 30% gDP toàn cầu. rcEP sẽ xóa bỏ khoảng 90% số dòng
thuế trong 20 năm kể từ khi có hiệu lực, tốc độ cắt giảm ở các
nhóm ngành khá khác nhau.

Theo các báo cáo, tác động của rcEP đối với nền kinh tế
khu vực rất tích cực và to lớn. Dự đoán, thu nhập toàn khu vực
sẽ tăng khoảng 0,6% đến năm 2030, tương đương với mức tăng
thêm 245 tỷ uSD mỗi năm và có 2,8 triệu việc làm được tạo
thêm. còn theo dự báo của Ngân hàng Thế giới về tác động của
rcEP, gDP của Việt Nam năm 2022 sẽ tăng thêm khoảng 4,9%
và tới năm 2030, xuất khẩu sẽ tăng ở mức 11,4%.

Ông Lương Văn Khôi - Phó giám đốc Trung tâm Thông tin
và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NcIf) nhận định, ngoài các
cam kết của một hiệp định truyền thống, rcEP còn có thêm các
cam kết về thương mại điện tử, viễn thông, cạnh tranh, doanh
nghiệp nhỏ và vừa (SmEs), mua sắm công,... Đặc biệt, một trong
những điểm quan trọng của rcEP là hài hòa hóa nguồn gốc
xuất xứ khu vực với việc áp dụng phương pháp cộng gộp tỷ lệ
xuất xứ, từ đó mở ra cơ hội và lợi ích cho xuất khẩu nội khối.

Bên cạnh những lợi ích trên, TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng
Ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông
tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cho rằng, rcEP có vai trò
quan trọng trong định hình các chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Thuế với một số mặt hàng Việt Nam tham gia sâu vào

chuỗi cung ứng như: Dệt may, ô tô, một số sản phẩm điện tử
được cắt giảm và việc áp dụng quy tắc xuất xứ thống nhất
trong rcEP sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn
vào chuỗi cung ứng khu vực.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam đã
diễn ra từ trước nhờ các fTa song phương hoặc trong khung
khổ aSEaN+6 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhờ rcEP. Dòng
vốn fDI của Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ tăng lên khi các
nhà đầu tư lớn trong khu vực đẩy mạnh chuyên môn hoá để
phát triển chuỗi cung ứng.

Nhiều ngành hàng được hưởng lợi
Báo cáo ảnh hưởng của rcEP tới định hình chuỗi cung ứng

Việt Nam do NcIf và KaS nghiên cứu cũng cho thấy, những
mặt hàng được hưởng lợi từ rcEP gồm dệt may (19,8%), công
nghiệp nhẹ (5,7%), rau quả (5,25%). Về nhập khẩu, theo nhóm
hàng hóa, các mặt hàng đều tăng lên, lớn nhất là dệt may
(12,81%), công nghiệp nhẹ (6,08%). Trong đó, xuất khẩu dệt
may tăng mạnh ở thị trường Trung Quốc, nhóm hàng rau quả
tăng xuất khẩu sang hàn Quốc và các nước aSEaN khác, xuất
khẩu hàng điện tử giảm ở thị trường Trung Quốc, hàn Quốc và
australia, tăng ở Nhật Bản và New Zealand. Bên cạnh đó, Việt
Nam tăng nhập khẩu từ các nước thành viên rcEP và giảm từ
các đối tác bên ngoài. Điều này cho thấy rcEP tác động, làm
chuyển hướng thương mại đối với Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thúy hương - Phó chủ tịch hiệp hội công
nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho biết: Nhiều tập đoàn, nhà cung ứng
công nghệ hàng đầu trên thế giới như apple, foxconn,… đang
xem xét đặt chuỗi sản xuất, cung ứng tại Việt Nam. Điều này mở
ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, tham gia
chuỗi cung ứng với hàm lượng và giá trị cao hơn.

Ngoài ra, rcEP cũng tác động lớn đến chuỗi cung ứng
ngành điện tử. các nước rcEP là đối tác cung cấp bộ phận,
linh kiện điện tử lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 66% tổng
giá trị nhập khẩu nhóm hàng này, nhờ vai trò của Trung
Quốc và hàn Quốc.

Về giải pháp tận dụng lợi thế từ rcEP để tham gia sâu vào
chuỗi cung ứng, NcIf khuyến nghị, cần tăng cường năng lực
cạnh tranh; tạo môi trường cho doanh nghiệp tiếp cận công
nghệ hiện đại, tham gia vào các công đoạn tạo giá trị gia tăng lớn
hơn trong chuỗi giá trị sản phẩm. chính phủ có thể đóng vai trò
là tạo lập thị trường công nghệ. Tăng cường năng lực kiểm soát
các công nghệ nhập khẩu.

Đồng thời, cung cấp, chia sẻ thông tin nhanh chóng và kịp
thời đến doanh nghiệp về các cam kết trong hiệp định, yêu cầu
cụ thể với từng ngành hàng cần thực hiện để doanh nghiệp chủ
động đầu tư, tiếp cận thị trường mới.

mặt khác, điểm mấu chốt ảnh hưởng đến cạnh tranh xuất
khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vẫn là chủ động được
nguồn nguyên vật liệu đầu vào. Do vậy, cần có các chính sách
khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào phát triển ngành công
nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành Việt Nam có lợi thế so
sánh để mở rộng thị phần; tăng tốc phát triển công nghệ 4.0
để đón đầu các xu thế mới.n
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Việc áp dụng quy tắc xuất xứ thống nhất
trong hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn
diện Khu vực (rcEP) sẽ giúp doanh
nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu
hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Hương Ly



rCEP-shaped supply chains
rcEP was signed in 2020 by aSEaN and five partner

countries, namely australia, New Zealand, china, Japan and
Korea. This is the largest free trade agreement, covering 30%
of the global gDP. rcEP will eliminate about 90% of tariff
lines in 20 years from the date of entry into force, with
reduction rates varying by industry.

according to rcEP impact assessment reports, the
rcEP agreement is producing a very positive and large
impact on regional economies. The region’s income is
forecast to rise by about 0.6% by 2030, or an increase of
uS$245 billion a year, and 2.8 million jobs will be created.
according to the World Bank's forecast on rcEP impacts,
Vietnam's exports will increase by 11.4% by 2030.

mr. Luong Van Khoi, Deputy Director of the National
center for Socioeconomic Information and forecasting
(NcIf), said that, in addition to rcEP commitments like
conventional traditional agreements, rcEP has more on e-
commerce, telecommunications, competition, small and
medium-sized enterprises (SmEs) and public procurement.
Importantly, rcEP harmonizes regional origin with the
application of the origin rate cumulation method, thereby
opening up a lot of opportunities and benefits for intra-
regional exports.

Besides the above benefits, rcEP plays an important role
in shaping supply chains in Vietnam, said Dr. Tran Toan
Thang, Director of the Department of Industry and
Enterprise forecasting, NcIf.

Tariffs on Vietnamese goods that are deeply involved in
regional supply chains such as textile and garment,
automobile and electronics products will be slashed, and the
application of uniform rules of origin in rcEP will help
Vietnam join more deeply into regional supply chains.

The redirection of supply chains into Vietnam, which
already happened earlier thanks to bilateral fTas or within
the aSEaN+6 framework, will be further facilitated by
rcEP. Vietnam's fDI inflows are also expected to increase

as major investors in the region foster specialization for
supply chain development.

Benefits for many industries
according to a report on how rcEP shapes supply

chains in Vietnam released by NcIf and KaS, rcEP-
beneficiary products include textiles and garments (19.8%),
light industries (5.7%), and fruits and vegetables (5.25%).
on import by commodity, all items will be advanced, with
the largest being textiles and garments (12.81%) and light
industries (6.08%). Sharp increases will be seen in textile and
garment exports to china; fruit and vegetable shipments to
Korea and other aSEaN countries, while electronic exports
will decline in china, Korea and australia but look up in
Japan and New Zealand. Besides, Vietnam will raise imports
from rcEP member countries while slashing imports from
external partners. This shows that rcEP will help diversify
trade for Vietnam.

ms. Do Thi Thuy huong, Vice President of Vietnam
Supporting Industries association, said that many leading
corporations and technology suppliers in the world such as
apple and foxconn are considering establishing their
production and supply chains in Vietnam. This opens the
door for Vietnamese businesses to cooperate and participate in
supply chains of more high-tech content and value.

rcEP also has a great impact on electronics supply chains.
rcEP countries are the largest suppliers of electronic parts
and components in Vietnam, accounting for 66% of its total
electronic import value, driven by china and South Korea.

regarding solutions to unlock rcEP advantages to join
more deeply into supply chains, NcIf recommended the
necessity to strengthen corporate competitiveness, create an
environment for Vietnamese firms to access modern
technology and take part in stages of generating more added
value in production value chains. The government can play a
role in market-making for technology, and strengthen the
capacity to control imported technologies.

at the same time, it can provide and share information
quickly and promptly to businesses about rcEP
commitments, specific requirements for each product line
to be implemented to help businesses actively invest in
accessing new markets.

on the other hand, guaranteeing input supplies is key
for Vietnamese companies to improve competitiveness. for
that reason, it is necessary to have policies to encourage
more investment in supporting industry development,
especially industries where Vietnam has comparative
advantages for expanding the market and accelerating
Technology 4.0 development to embrace new trends.n
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RCEP 
OPPORTUNITY TO PENETRATE 
REGIONAL SUPPLY CHAINS
administering rules of origin in the
regional comprehensive Economic
Partnership (rcEP) in a consistent and
uniform manner will present Vietnamese
businesses with the opportunity to enter
more deeply into regional supply chains.

Huong Ly



tỉnh sơn La đang quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng
lợi các mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút
đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Ông có thể cho biết
một số kết quả nổi bật?

Xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo
nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế thừa những kết quả đã
đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu
tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, uBND tỉnh tiếp
tục quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm hành động
của chính phủ: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an
toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, nỗ lực phấn đấu cao
nhất thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (grDP) theo giá so sánh
năm 2022 ước đạt 34.184 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng
kỳ; trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 8.288 tỷ
đồng, tăng 1,3%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 10.340
tỷ đồng, tăng 19,59%; khu vực dịch vụ đạt 13.153 tỷ đồng,
tăng 6,25%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 2.343 tỷ
đồng, tăng 4,76%. cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng
hướng, phù hợp với mục tiêu phát triển.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh tập trung phát huy
hiệu quả cây ăn quả trên đất dốc; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu
cơ. Sơn La đã phát triển 250 chuỗi cung ứng thực phẩm

nông sản, thủy sản an toàn; cấp 281 mã số vùng trồng với
4.608,45ha cây ăn quả xuất khẩu, 37 cơ sở đóng gói phục vụ
xuất khẩu và có 24 sản phẩm nông sản được cục Sở hữu trí
tuệ cấp bằng bảo hộ. Toàn tỉnh đã duy trì 5.917ha cây trồng
áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tiêu chuẩn
tương đương. Ngành chăn nuôi hướng đến các mô hình tập
trung, quy mô trang trại. 

chỉ số sản xuất công nghiệp ước đạt 118% so với cùng kỳ
và tăng 9,5% kế hoạch. Tỉnh đã hoàn thành, đưa vào hoạt
động nhà máy chế biến nông sản của Trung tâm chế biến,
xuất khẩu rau quả DoVEco Sơn La và nhiều cơ sở chế biến
nông sản, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực
hiện chương trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia,
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Sơn La quyết tâm nâng cao 
năng lực cạnh tranh

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Thực hiện khâu đột phá “Tăng cường cải
cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh
tranh và cải thiện môi trường đầu tư,...”
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần XV, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh
Sơn La đã ban hành, triển khai nhiều
nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả
tích cực. Qua đó, tạo hình ảnh chính
quyền năng động, thân thiện và thúc đẩy
thu hút đầu tư. Để tìm hiểu vấn đề này,
phóng viên Vietnam Business forum đã
có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quốc
Khánh - chủ tịch uBND tỉnh Sơn La. 
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tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn đến
hết năm 2022 ước đạt 94,1%. 

hoạt động thương mại tăng trưởng mạnh mẽ
với tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 ước đạt
27.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm
trước; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt
174,8 triệu uSD, tăng 0,46% so với kế hoạch và
tăng 8,5% so với với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất
khẩu ước đạt 163,2 triệu uSD, tăng 0,43% so với kế
hoạch. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công nhiều
hoạt động xúc tiến thương mại như: hội nghị định
hướng phát triển logistics trong tiêu thụ nông sản
tỉnh Sơn La năm 2022; hội nghị xúc tiến tiêu thụ,
xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022;
khai trương Sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc
nông sản tỉnh Sơn La; kết nối 20.000 hộ nông dân
tham gia sàn thương mại điện tử, tổ chức các sự
kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại các
thành phố lớn như hà Nội, Đà Nẵng,hải Phòng; thực
hiện đưa sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La tại các điểm nhận
diện thương hiệu trong 6 siêu thị Winmart,…

Ngoài ra, hoạt động du lịch trên đà phục hồi nhanh.
Lượng du khách tăng cao gắn với các sự kiện như: giải
marathon đường mòn Việt Nam lần thứ 4; giải đua mô tô
địa hình giai đoạn I lần thứ nhất; chuỗi sự kiện Ngày hội
hái quả “mận hậu mộc châu”; khánh thành cầu kính Bạch
Long; hội nghị Thủ tướng chính phủ đối thoại với nông
dân Việt Nam và festival trái cây và sản phẩm ocoP Việt
Nam năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 540 cơ sở lưu trú, gồm
38 khách sạn từ 1 đến 5 sao, 502 nhà nghỉ du lịch, homestay
và loại hình lưu trú khác. Tổng lượng khách đến Sơn La
trong năm 2022 ước đạt 3.200 nghìn lượt người, bằng 3,51
lần; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng,
bằng 3,29 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh
nghiệp cũng có nhiều khả quan. Năm 2022, tỉnh đã phê
duyệt cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án với
tổng vốn đăng ký 2.389 tỷ đồng, nổi bật là Dự án nhà máy
chế biến sữa công nghệ cao mộc châu, công suất 200 triệu
lít sữa/năm, vốn 2.000 tỷ đồng; có 280 doanh nghiệp mới
thành lập, 90 doanh nghiệp hoạt động trở lại, đưa tổng số
trên địa bàn có 3.250 doanh nghiệp đang hoạt động với
tổng vốn đăng ký 52.000 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực không ngừng, tỉnh quyết tâm thực hiện
tốt mục tiêu năm 2022, tạo đà cho cả giai đoạn bứt phá và
vươn lên trong thời gian tới.

Nhằm khơi thông lợi thế, tiềm năng đưa sơn La bứt
phá, tỉnh đang đề xuất, tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát
triển về cơ chế chính sách, hạ tầng giao thông, thủ tục
hành chính,… Ông đánh giá thế nào về các “điểm
nghẽn” này và việc tháo gỡ trong thời gian tới?

Tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên lớn thứ 3 cả nước
với 14.000km2; dân số đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố;
thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp; truyền thống lịch sử lâu đời
và nền văn hóa đậm đà bản sắc. Thời gian qua, tỉnh tập
trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó việc đưa cây ăn
quả lên sườn dốc là bước chuyển lớn về tư duy. Tỉnh cũng
chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, đưa du lịch
thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Song kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng;
huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn yếu; cải cách hành chính
(cchc) chuyển biến chậm, hạ tầng giao thông gặp nhiều khó
khăn, nhất là kết nối giao thông đối ngoại. Để tháo gỡ các
“điểm nghẽn” này, tỉnh đang đề xuất, kiến nghị với chính phủ,
Thủ tướng chính phủ và các bộ, ngành một số vấn đề như:
cho phép đầu tư theo hình thức đầu tư công và giao tỉnh chủ
quản đầu tư đoạn tuyến đường cao tốc hòa Bình - mộc châu;
cho phép đầu tư nâng cấp cảng hàng không Nà Sản là sân bay
lưỡng dụng theo phương thức đối tác công tư, giao tỉnh thẩm
quyền triển khai dự án; nghiên cứu, xem xét đề xuất mở rộng,
nâng công suất Nhà máy Thủy điện Sơn La từ 2.400 mW lên
3.200mW; cho phép tỉnh xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh
tín chỉ carbon rừng; đề xuất một số vấn đề liên quan xây dựng
Khu du lịch quốc gia mộc châu;… Đến nay, chính phủ và các
bộ, ngành Trung ương cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến
nghị và sẵn sàng phối hợp giải quyết. 

Ngoài ra, tỉnh cũng quyết liệt triển khai công tác quy
hoạch với tầm nhìn chiến lược, phát huy các tiềm năng, lợi
thế cạnh tranh. Bên cạnh thúc đẩy cơ cấu sản xuất nông
nghiệp, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là các
sản phẩm chế biến sâu, gắn với xây dựng thương hiệu. chú
trọng phát triển bền vững thủy điện, điện mặt trời, điện gió,
kết hợp với giữ nước, giữ rừng và thu hút đầu tư, đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh quyết liệt cải thiện
môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cchc; nâng cao tỷ lệ
dịch vụ công trực tuyến; chuyển đổi số; kịp thời tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính
sách phù hợp với yêu cầu phát triển; tập trung tháo gỡ khó
khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh.

hiện cả hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang vào cuộc
với tinh thần chủ động, đồng bộ, tháo gỡ các “điểm nghẽn”,
từng bước khơi thông tiềm năng, nguồn lực để đưa Sơn La
phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

thời gian qua, tỉnh sơn La đã đẩy mạnh khâu đột
phá về CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng
cao năng lực cạnh tranh và đạt được kết quả bước đầu.
Những chia sẻ của ông về sự chuyển biến này?

Thực hiện khâu đột phá về cchc, cải thiện môi trường
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kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh
uỷ Sơn La đã ban hành một số nghị quyết như: Nghị
quyết số 03-NQ/Tu ngày 21/01/2021 của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cchc nhà nước tỉnh
Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 07-
NQ/Tu ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa
bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025;... Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cũng ban hành công văn số 534-cV/Tu ngày
28/5/2021 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI).
Trên cơ sở đó, uBND tỉnh đã ban hành, triển khai
nhiều đề án, kế hoạch: Kế hoạch số 77/ Kh-uBND
ngày 22/3/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-
NQ/Tu; Kế hoạch số 94/ Kh-uBND triển khai thực
hiện Nghị quyết số 07-NQ/Tu;... đồng thời chỉ đạo các
sở, ngành, địa phương cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ,
giải pháp cho cả giai đoạn và trong từng năm.

Đặc biệt, từ năm 2021, tỉnh đã tiến hành khảo sát
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành
(DDcI) nhằm tăng cường hình thức đối thoại, nâng
cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần
cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh
tranh một cách toàn diện. 

Tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ các dự
án để nắm bắt khó khăn; tích cực tháo gỡ  vướng mắc
liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt
bằng. các sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức đối
thoại, kịp thời giải quyết các “điểm nghẽn” trong cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với sự nỗ lực trên, chỉ số năng lực cạnh tranh
(PcI) năm 2021 của tỉnh đã đạt 62,45 điểm, xếp
46/63 tỉnh, thành phố, tăng 09 bậc so với năm 2020;
trong đó có 8/10 chỉ số thành phần tăng điểm, gồm:
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,73 điểm; tính
năng động tăng 0,65 điểm; cạnh tranh bình đẳng
tăng 0,59 điểm; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự
tăng 0,29 điểm; tính minh bạch tăng 0,23 điểm; chi
phí không chính thức tăng 0,16 điểm; tiếp cận đất
đai tăng 0,15 điểm; chi phí thời gian tăng 0,06 điểm.
Nhờ đó góp phần đưa Sơn La là điểm đến hấp dẫn
với các nhà đầu tư.

công tác cchc tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ đạo
các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cchc gắn
với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính
(Par-INDEX), chỉ số quản trị và hành chính công
(PaPI), PcI. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch
cchc nhà nước năm 2022, giai đoạn 2021-2025. 

Năm 2022 và các năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục thực
hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi
trường kinh doanh. Đặc biệt, Tỉnh uỷ, uBND tỉnh
yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách
nhiệm, ý thức tự giác trong thực thi công vụ, hết lòng
vì lợi ích chung. Tỉnh kiên quyết xử lý các hành vi vi
phạm, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính ở
các khâu: giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng,
các thủ tục về đất đai, môi trường,…

trân trọng cảm ơn ông!
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POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Son La Resolved 
to Enhance
Competitiveness 
carrying out the groundbreaking stage
of "Strengthening administrative reform,
enhancing competitiveness and
improving the investment environment"
in the spirit of the resolution of the 15th
Provincial Party congress (2020-2025
term), Son La province launched many
tasks and solutions in this regard and
achieved positive results, thus, creating
an image of a dynamic, friendly
government and enticing investment
flows. Vietnam Business forum's
reporter has an exclusive interview with
mr. Hoang Quoc Khanh, chairman of
Son La Provincial People's committee,
to learn more about this issue.
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Prime Minister Pham Minh Chinh at a working visit to a
farming area in Son La province



son La province is determined to successfully achieve
its economic growth, investment attraction and business
development goals. Could you please introduce some of
its outstanding results? 

Defining that 2022 is an important year that reinforces the
foundation for carrying out the 5-year socioeconomic
development plan (2021-2025) and upholding achieved results
with a positive spirit, the Provincial People's committee
continued to effectively execute the government's principle of
action "unity and discipline, active adaption, safety and
effectiveness, recovery and development” and try the best to
achieve given tasks and goals.

The gross regional domestic product (grDP) in 2022 was
estimated at VND34,184 billion, representing an annual
growth of 8.54%, with agriculture - forestry - fishery
accounting for VND8,288 billion, up 1.3%; industry -
construction making up for VND10,340 billion, up 19.59%;
service accounting for VND13,153 billion, up 6.25%; and taxes
accounting for VND2,343 billion, up 4.76%. The economic
structure continued to shift in the right direction in line with
development goals. 

In agricultural production, the province focuses on
effectively growing fruit trees on sloping land; accelerating
high-tech application, and developing organic agriculture. Son
La has developed 250 supply chains of organic agricultural and
aquatic products; granted 281 planting area codes for 4,608.45
ha of fruit trees for export, 37 packing facilities for export and
24 agricultural products protected by the National office of
Intellectual Property. The province has applied good
agricultural practices and equivalent standards to 5,917 ha of
crops. The livestock industry is directed for commercial
farming, both on large scale and on farm scale.

The Index of Industrial Production (IIP) rose 168% from a
year ago and 9.5% higher than the expected target. The
agricultural product processing factory of DoVEco Son La
fruit and Vegetable Processing and Export center and many
agricultural processing and handicraft production facilities
were completed and put into operation. The province sped up
implementation of the Program on rural electricity supply
from the national grid and brought power-accessed
households to 94.1% in late 2022.

Trade developed strongly, boosted by estimated annual
retail growth of 17.4% to VND27,000 billion in 2022. The
merchandise export value rose 8.5% to uS$174.8 million,
including uS$163.2 million of agricultural and food products,
0.43% higher than the plan. The province successfully

coordinated in many trade promotion activities like
organizing a conference on agricultural logistics development
in Son La province in 2022, hosting the conference on
promoting mango and agricultural product consumption and
export in Son La province in 2022, facilitating exchange and
traceability of agricultural products in Son La province,
connecting 20,000 farmer households to join e-commerce
platforms, organizing trade promotion events for Son La
agricultural products in big cities such as hanoi, Da Nang and
hai Phong, and introducing Son La agricultural products at
six Winmart supermarkets.

additionally, tourism experienced a rapid recovery.
Tourist arrivals increased in association with such events as
the 4th Vietnam Trail marathon, the first off-road motorcycle
race (first phase), a series of moc chau Plum festivals, Bach
Long glass Bridge inauguration, the Prime minister's dialog
with Vietnamese farmers, and Vietnam fruit and ocoP
Product festival 2022. The province currently has 540
accommodation facilities, including 38 hotels (1-5 star class),
and 502 motels, homestays and other types of
accommodations. Tourist arrivals to Son La were estimated at
3.2 million in 2022, an increase of 3.51 times over a year
earlier. Tourism revenue was forecast at VND2,800 billion,
3.29 times higher than a year ago.

Besides, investment attraction and business development
are optimistic. In 2022, the province licensed six projects with
a combined registered capital of VND2,389 billion, specially
the VND2,000-billion moc chau hi-tech milk processing
factory with a yearly output capacity of 200 million liters of
milk. Son La province licensed 280 new enterprises and
witnessed 90 suspended entities to resume normal business
operations, bringing total companies in the province to 3,250,
which registered to invest a total of VND52,000 billion.

With unremitting efforts, the province was determined to
achieve all targets set for 2022 and create momentum for both
the breakthrough period and the rise in the coming time.

to unlock potential advantages to enable son La to
achieve breakthrough development, how is province
dealing with development bottlenecks in policies,
transport infrastructure, administrative procedures
among others. What do you think about these bottlenecks
and the key to resolve them in the future?

covering 14,000 square kilometers, Son La is the third
largest province in the country by area and has the 31st largest
population among 63 provinces and cities. The province has a
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Delegates at the conference to announce the planning of Hoang Van Thu industrial cluster 
and promote investment into industrial clusters in SonLa province



majestic nature, a long historical tradition and cultural
identity. In the past time, Son La has focused on
socioeconomic development and growing fruit trees along
mountain slopes is a big change in thinking. It has also
preserved and promoted cultural identity and turned tourism
into a spearhead economic sector.

What has been achieved by the province remains
incommensurate with local potential because of weak social
investment resources, slow administrative reform and
insufficient transportation infrastructure, especially external
transport connectivity. To remove these bottlenecks, the
province proposed and recommended the government, the
Prime minister and central agencies to allow public
investment and assign the province to invest in hoa Binh -
moc chau Expressway; allow upgrade investment of Na San
airport in the form of public-private partnership; study and
consider proposals for capacity expansion of Son La
hydropower Plant from 2,400 mW to 3,200 mW; allow the
province to work out a pilot scheme for trading in forest
carbon credits; and work out matters concerning the
construction of moc chau National Tourist area. To date, the
government and central agencies have basically agreed with
the province’s proposals and recommendations and are ready
to work together to solve them.

In addition, the province has drastically carried out
strategically visionary planning to unlock local potential and
competitive advantages. While restructuring agricultural
production, the province will speed up industrial
development, especially downstream processing and branding.
The province will concentrate on sustainable development of
hydropower, solar power, and wind power, combined with
water conservation, forest preservation and investment
attraction while making tourism a spearhead economic sector.
Son La will radically improve the investment environment,
raise administrative reform indicators, increase the popularity
of online public services, speed up digital transformation,
promptly tackle difficulties in business and startup support.

Son La province will continue to make and perfect
mechanisms and policies based on actual development
requirements; focus on removing difficulties, reforming
administrative procedures and enhancing the business
investment environment

currently, the entire political system of the province is
working together to clear bottlenecks and gradually unlock
local potential and resources for Son La to make a strong
breakthrough in the future.

over the past time, son La province has strongly
reformed public administration, improved the business
environment, enhanced competitiveness and achieved
optimistic results. How do you think about this
transformation?

To achieve innovative administrative reform, improve the
business environment and enhance competitiveness as per the
resolution of the 15th Provincial Party congress, the Executive
Board of the Provincial Party committee promulgated
resolution 03-NQ/Tu dated January 21, 2021 on speeding up
administrative reform in Son La province in 2021 - 2025;
resolution 07-NQ/Tu dated January 21, 2021 on investment
attraction in Son La province in 2021-2025. The Standing

Board of the Provincial Party committee also issued official
Dispatch 534-cV/Tu dated may 28, 2021 on strengthening
implementation of solutions for higher Provincial
competitiveness Index (PcI). on these foundations, the
Provincial People's committee issued and implemented Plan
77/Kh-uBND dated march 22, 2021 on implementation of
resolution 03-NQ/Tu and Plan 94/Kh-uBND on
implementation of resolution 07-NQ/Tu and directed
relevant agencies and localities to concretize their tasks and
solutions for the five-year period and in each year of action.

In particular, in 2021, the province conducted a survey on
District and Department competitiveness Index (DDcI) in
Son La province to adopt more forms of dialogue, raise
transparency and accountability, improve the investment
environment and strengthen competitiveness in a
comprehensive manner.

Son La province established a working group for project
support in order to capture project difficulties; actively remove
obstacles in investment, land, and site clearance procedures.
Provincial and local agencies actively hosted dialogues with
investors and promptly solved bottlenecks existing in the
investment and business environment.

With these efforts, Son La province’s PcI 2021 scored
62.45 points to rank No. 46 out of 63 candidate provinces and
cities, nine places higher than in 2020. Eight out of 10
component indices looked up: Business support services index
rose by 0.73 points; provincial leadership dynamism by 0.65
points; fair competition by 0.59 points; legal institutions and
security by 0.29 points; transparency by 0.23 points; informal
charge by 0.16 points; access to land by 0.15 points; and time
cost by 0.06 points. This progress made Son La an attractive
destination for investors.

administrative reform continued to be accelerated. The
provincial government directed relevant agencies to reform
administrative procedures together with carrying out
socioeconomic development plans in order to raise the Public
administration reform Index (Par Index), the Vietnam
Provincial governance and Public administration
Performance Index (PaPI) and PcI. The province will
continue to speed up State administrative reform plan in 2022
and in 2021-2025.

The province will continue to perform its tasks and
solutions for a better business environment in 2022 and
beyond. In particular, the Provincial Party committee and the
Provincial People’s committee will require public employees
to uphold their sense of responsibility and self-consciousness
in performing official duties wholeheartedly for the common
good. The province will resolutely handle violations and delays
in handling administrative procedures at the following stages:
construction licensing, site clearance, land and environmental
procedures.

thank you very much!
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một vài chia sẻ của ông về kết quả thu hút đầu tư, phát
triển doanh nghiệp (dN) tỉnh sơn La thời gian gần đây? 

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã thu hút được nhiều nhà
đầu tư trong, ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghiên
cứu dự án trong các lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, công
nghiệp chế biến,... Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
covid-19, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn đạt nhiều kết
quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã phê duyệt, cấp quyết định chủ
trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 30 dự án với
tổng vốn đăng ký 4.950 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn có
tác động lan tỏa tích cực như: Tổ hợp trang trại sinh thái và
trang trại bò sữa công nghệ cao mộc châu; Trung tâm chế biến
rau quả Doveco Sơn La; Khu du lịch nghỉ dưỡng Sm resort,…
Tiếp nối kết quả đó, trong 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã phê
duyệt, cấp quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký
đầu tư cho 06 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 2.389 tỷ đồng,
nổi bật có Dự án nhà máy chế biến sữa công nghệ cao công suất
200 triệu lít sữa/năm với tổng vốn đăng ký 2.000 tỷ đồng.

Như vậy lũy kế đến cuối năm 2022, toàn tỉnh thu hút được
158 dự án trực tiếp với tổng vốn thực hiện 5.613 tỷ đồng. Đến
nay, nhiều dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. 

Về phát triển doanh nghiệp (DN), 10 tháng đầu năm 2022
có 229 DN thành lập mới, 72 DN quay trở lại hoạt động; đưa
tổng số DN trên địa bàn toàn tỉnh là 3.213 DN, với tổng vốn
đăng ký trên 50.000 tỷ đồng. các DN đã đóng góp đáng kể vào
thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
(Phòng ĐKKD rà soát số liệu)

trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sơn La đặt mục tiêu
huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 120.000 tỷ đồng với
các ngành, địa bàn và khu vực có lợi thế tiềm năng. Ông có
thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này? 

Ngày 02/4/2021, uBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế
hoạch số 94/Kh-uBND nhằm triển khai Nghị quyết số 07-
NQ/Tu ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
về định hướng hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sơn La giai đoạn 2021 - 2025. Việc ban hành Kế hoạch số
94/Kh-uBND nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, DN và toàn thể nhân
dân về công tác thu hút đầu tư của tỉnh; từ đó đẩy mạnh
thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, lợi thế và
đem lại giá trị gia tăng cao.

mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, Sơn La sẽ huy
động vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 120.000 tỷ đồng,
trong đó thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách phấn đấu tăng
gấp 3 lần giai đoạn 2016 - 2020; bình quân 50 - 60 dự án/năm.
Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, Khu du lịch (KDL) quốc gia
mộc châu được công nhận là KDL quốc gia, trở thành một
trong những KDL hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi
Bắc bộ; định hướng xây dựng quy hoạch du lịch lòng hồ thủy
điện Sơn La thành KDL quốc gia. Sơn La cũng hình thành 8
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu trở
thành trung tâm chế biến nông sản, trung tâm sữa, hoa quả,
cây dược liệu, du lịch của vùng Tây Bắc. 

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công
nghiệp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy trên 60% diện tích vào năm 2025
với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 6.800 tỷ đồng cả giai đoạn,
đồng thời triển khai phát triển 8 cụm công nghiệp và đến năm
2025 lấp đầy trên 70% diện tích. hình thành các siêu thị tổng
hợp từ hạng III trở lên tại mỗi trung tâm huyện.

Từ các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, tuyên
truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng
viên, DN và các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh nắm và
thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư của Đảng bộ
tỉnh. Tỉnh cũng vào cuộc quyết liệt nhằm tạo môi trường đầu
tư minh bạch, tin cậy, đủ hấp dẫn để vận động thu hút ngày
càng nhiều các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế
quốc tế, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình
tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để phát
triển cao hơn trong giai đoạn sau. 

Tỉnh Sơn La đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo
“nút thắt” về cải cách hành chính (cchc), nâng cao
năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh.
Qua đó, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới
mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh
tế. Ông Nguyễn minh tiến - giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Sơn La trao đổi về vấn đề này.
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Bên cạnh việc thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh
mục thu hút đầu tư hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh
cũng tích cực giới thiệu quảng bá các danh mục đầu tư, hình
ảnh, môi trường đầu tư tỉnh Sơn La đến bạn bè và đối tác.
Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các
cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ
bản, thu hút đầu tư, nhất là trong công tác thu hồi đất, giải
phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư và hoàn thiện các thủ
tục đầu tư theo quy định. 

Những đánh giá của ông về Chỉ số thành phần Gia
nhập thị trường của tỉnh thời gian qua; nguyên nhân giảm
điểm năm 2021? Hiện sở đang thực hiện các giải pháp,
hoạt động nào nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng mạnh mẽ
hơn chỉ số trên trong thời gian tới? 

Năm 2021, chỉ số PcI của tỉnh đạt 62,45 điểm, tăng 9 bậc,
xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả rất đáng khích lệ
đối với công tác điều hành kinh tế của các cấp chính quyền,
phát huy tinh thần năng động và nhận được sự ủng hộ từ khu
vực kinh tế tư nhân. Trong bức tranh tổng thể tươi sáng trên
vẫn có kết quả chưa đạt, đó là chỉ số gia nhập thị trường đạt
6,17 điểm, giảm 2,14 điểm so với năm 2020.

Qua rà soát các chỉ tiêu cốt lõi của chỉ số gia nhập thị
trưởng cho thấy phần lớn các nội dung đều giảm điểm so
với năm 2020, nhu: Tỷ lệ DN cho rằng, phải sửa đổi, bổ
sung hồ sơ ĐKDN từ 2 lần trở lên còn ở mức cao; Tỷ lệ DN
cho rằng phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó
khăn gặp phải khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép
kinh doanh có điều kiện là 27% (đứng thứ 49/63 tỉnh,
thành); Tỷ lệ DN cho rằng, phải chờ hơn một tháng để
hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động
đứng ở mức cao (62/63 tỉnh, thành).

Để cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, Sở tiếp tục phối
hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu cốt
lõi của chi phi gia nhập thị trường được đánh giá thấp để cải
thiện trong thời gian tới như: Bộ phận đăng ký kinh doanh
cần tăng cường hỗ trợ, tư vấn thủ tục đăng ký DN qua
phương thức trực tuyến, hỗ trợ trực tiếp qua đường dây nóng,
hướng dẫn người dùng trực tiếp sử dụng. phần mềm đăng ký
kinh doanh qua hệ thống đăng ký kinh doanh Quốc gia
nhằm giảm thiểu việc chỉnh sửa, trả lại hồ sơ, chi phí khởi sự
của DN; thực hiện trả kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch
vụ bưu chính công ích để giảm bớt thời gian đi lại, nhất là đối
với các đơn vị ở xa địa bàn của cơ quan đăng ký kinh doanh.

các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát
thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến

nghị cơ quan có thẩm quyền bãi
bỏ các thủ tục, điều kiện bất
hợp lý, không còn cần thiết; đối
với các ngành nghề kinh doanh
có điều kiện cần công khai thủ
tục lên cổng thông tin điện tử
của tỉnh, của đơn vị hướng dẫn
rõ quy trình để DN dễ dàng tiếp
cận. mỗi cơ quan, đơn vị thiết
lập đường dây nóng tư vấn hỗ
trợ các doanh nghiệp để giảm
bớt thời gian, chi phí chính
thức đi vào hoạt động sản xuất,
kinh doanh. 

Từ năm 2019 – 2021, uBND
tỉnh phê duyệt phương pháp, công cụ đánh giá chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp huyện và sở ngành (DDcI); hàng năm tổ chức
điều tra, khảo sát đánh giá 1300 doanh nghiệp, hTX, hộ kinh
doanh về sự hài lòng của họ đối với các sở, ngành, uBND các
huyện, thành phố. Qua kết quả đánh giá DDcI đã giúp các sở,
ngành, huyện, thành phố tìm ra được các điểm mạnh, điểm yếu
của từng sở, ngành, địa phương; các sở, ngành và địa phương đã
xây dựng kế hoạch cụ thể để cải thiện từng chỉ số thành phần
PcI và DDcI gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
mình. Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức thay đổi nhận
thức, tư duy, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu từng chỉ
tiêu, chỉ số thành phần để xây dựng kế hoạch, chương trình
hành động cải thiện môi trường kinh doanh.

trân trọng cảm ơn ông!
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Đẩy mạnh hỗ trợ DN nhỏ và vừa 
Thời gian qua, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm chỉ

đạo việc phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh cho DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Trong
đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án, Nghị
quyết "Phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà
nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm
2025"; UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ DN nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025” (Quyết
định số 1530/QĐ-UBND ngày 28/7/2022). Tỉnh đặt ra
một số mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;
phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các
DN gia nhập thị trường; cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh để thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư tích cực
tham gia các chương trình, dự án phát triển sản xuất,
kinh doanh; hình thành Trung tâm khởi nghiệp sáng
tạo; xây dựng cơ sở ươm tạo hoặc khu làm việc chung
để hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sơn La phấn đấu đến hết năm 2025 đạt mục tiêu:
Trung bình mỗi năm thành lập mới khoảng 300 đến
350 DN trở lên; đào tạo khoảng 10.000 người lao động
cho các DN; hỗ trợ 100% miễn phí phần mềm kế toán
và kế toán thuế cho các DN thành lập mới, DN khởi
nghiệp; 100% DN được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ
thực hiện việc làm hồ sơ, thủ tục nộp thuế điện tử;
100% DN nhỏ và vừa được hỗ trợ nâng cao nhận thức
về chuyển đổi số…

F

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh Sơn La về việc đề nghị
mở rộng, nâng công suất Nhà máy Thuỷ điện Sơn La từ 2.400 MW lên 3.200 MW
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Could you please introduce
investment attraction and business
development results in recent
years?

In the past years, Son La
province has attracted many
domestic and foreign
investors to explore
investment opportunities
and research tourism,
agricultural and industrial
projects. In 2021, despite
being affected by the
coVID-19 epidemic, its
investment attraction
produced remarkable
results. The province
licensed 30 projects with a
total registered capital of
VND4,950 billion, including
moc chau high-tech biological
diary farm complex, Doveco Son
La fruit and Vegetable Processing
center and Sm resort with strong
ripple effects on local development.
following that success, in the first 10 months
of 2022, the province approved six projects with
VND2,389 billion of investment capital, including a
VND2,000-billion high-tech milk processing factory with an
annual output capacity of 200 million liters of milk.

Thus, the province attracted a total of 158 projects with
VND5,613 billion by the end of 2022, with many having put
into operation.

regarding business development,
in the first 10 months of 2022, the
province had 229 new companies and
witnessed 72 suspended companies to
resume normal operations, bringing
total enterprises in the province to
3,213 with a combined registered
capital of over VND50,000 billion.
companies have significantly helped
increase budgetary revenue and
created jobs for local workers. 

in 2021-2025, son La province
will strive to mobilize vNd120
trillion for potentially
advantageous industries, locations
and regions. Would you mind
telling more about this?

on april 2, 2021, Son La
Provincial People's committee
announced Plan 94/Kh-uBND on

implementation of resolution 07-
NQ/Tu dated January 21, 2021 of

the Provincial Party committee
on investment attraction in
Son La province in 2021 -
2025. Plan 94/Kh-uBND
is aimed to carry out the
resolution effectively,
make strong changes
in perception and
action of Party
committees,
authorities,
enterprises and
people in investment
attraction in the
province, hence
encouraging
enterprises to invest in
potentially advantageous

industries and fields that
bring high added value.
In 2021 - 2025, Son La will

mobilize VND120 trillion of
investment capital. Specifically, non-

state fund will be tripled the value in 2016 -
2020 and 50-60 projects will be licensed a year on

average. By 2025, moc chau National Tourist area will be
recognized as a national tourist destination and become one of
leading tourist resorts of the Northern midlands and
mountains while the reservoir of Son La hydropower plant
will be developed into a national tourist site. Son La province
will also form eight high-tech agricultural parks, aiming to

Son La province is
carrying out many

solutions to clear bottlenecks in
administrative reform,

competitiveness improvement and
business environment so as to enhance its
appeal to investors and adopt new growth
models driven by economic quality,

efficiency and competitiveness. mr. Nguyen
minh tien, Director of the Department of

Planning and Investment, Son La
province, gives an exclusive interview

on this matter.

THanH Loan

Removing Bottlenecks in
Improving Business Environment

F

A leather and footwear enterprise in Son La province



become a center of agricultural processing, a center of dairy,
fruits and medicinal plants and a center of tourism of the
Northwest.

In addition, the province will attract more investment
capital into industrial parks to raise their occupancy rate to
over 60% by 2025 and license a total investment capital of
VND6.8 trillion. Son La will also have eight industrial
complexes whose occupancy rate will reach over 70% by 2025.
The province will set up supermarkets in district centers.

Son La will increasingly inform public employees, Party
members, businesses and people of investment attraction
policies. The province will take a drastic action to create a
transparent, reliable and attractive investment environment
to woo more investors; enhance the effect of international
economic integration, accelerate economic restructuring
and adopting new growth models by boosting economic
quality, performance and competitiveness and creating a
solid premise for stronger economic development in the
coming time.

In addition to regularly reviewing, updating and
supplementing the list of investment projects every year
and in the 2021 - 2025 period, Son La province will
actively introduce its investment portfolio, images and
investment environment to investors and partners. The
province will thus raise responsibility and accountability
of investment licensing agencies and leaders of agencies
engaged in construction, investment attraction, land
acquisition and compensation, site clearance, resettlement
and investment procedures.

What do you think about the market Entry index of
the province in the past time? Why did it drop in 2021?
What solutions and activities are currently being carried
out by the department of Planning and investment to
improve this score and ranking in the coming time?

In 2021, Son La province’s Provincial competitiveness
Index (PcI) scored 62.45 points to rise up nine places to
rank No. 46 out of 63 provinces and cities. This was very
instrumental for economic management to foster dynamism
and is supported by the private sector. In his bright picture,
the market Entry Index, however, scored 6.17 points, down
2.14 points over 2020.

most indicators of the market Entry Index declined over
2020. most indicators of the market Entry Index declined
over 2020. a high rate of enterprises said that they had to
update and supplement their business registration
documents from two times onwards. 27% of enterprises said
that they had to cancel their business plans due to difficulties
in carrying out procedures for conditional business (ranked
49th out of 63 provinces and cities). a high rate of
companies said that they had to wait more than a month to
complete all procedures to start official operations (ranked
62nd out of 63 provinces and cities).

In order to raise the market Entry Index, the Department
of Planning and Investment will continue to coordinate with
other agencies and localities to review core indicators of
poorly performed market entry cost for better performance
in the coming time. Specifically, the business registration
bureau needs to strengthen support and advise on online
business registration procedures or via hotline, direct users

to use business registration software through the National
Business registration System in order to reduce
modification and rejection and slash startup costs for
enterprises. The bureau also accepts delivery of business
registration results via public postal services to reduce time
and cost for companies, particularly those in far-lying areas.

all levels and branches of authority should step up
review and control of administrative procedures and
conditions in order to abolish unnecessary or inappropriate
ones under their jurisdiction or propose competent agencies
to eliminate them. for conditional business areas, it is
necessary to publicize procedures on websites of the
province and lead agencies and clearly guide processes for
easy access by businesses. Each agency has a business
consulting and supporting line to reduce time and cost for
enterprises to start official business operations. 

from 2019 to 2021, the Provincial People's committee
adopted methodologies and tools of the District and
Department competitiveness Index (DDcI); organized
annual surveys into 1,300 companies, cooperatives and
business households to learn about their satisfaction with
local authorities. DDcI results have helped agencies and
localities to find out their own strengths and weaknesses
which then worked out specific plans for better performance
in PcI Index and DDcI, thus helping public employees to
change their perception and thinking, study relevant laws
and understand every single indicator or component index
to make workable action plans and programs for better
business environment. 

thank you very much!
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POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Strongly supporting SMEs
Son La province has seriously directed business

development and improved the business investment
climate for enterprises, especially SMEs. The Standing
Board of the Provincial Party Committee approved the
Project and Resolution on “Non-state business and
cooperative development in Son La province to 2025. The
Provincial People's Committee approved the “Project on
Son La SME Support to 2025” (Decision 1530/QD-UBND
dated July 28, 2022). The province targeted to accelerate
administrative procedure reform and apply online public
services of Level 3 and Level 4, aiming to achieve over 90%
of public services of Level 4 delivered online by 2025 and
facilitate market entry for enterprises; improve the
investment and business environment to attract and
support investors to actively join production and business
development programs and projects; form the Innovation
Startup Center; build an incubator or a co-working space
to support innovation startups. 

By 2025, Son La province will strive to achieve the
following goals: Having 300-350 new enterprises or more
established each year; training 10,000 workers for
enterprises; provide free accounting and tax software for
newly established companies and startups; having all
enterprises consulted, guided and supported in making
electronic tax payment documents and procedures; and
having all SMEs supported to raise awareness about
digital transformation.

F
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X ác định quy hoạch là nguồn lực quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, ngành Xây dựng và các huyện,
thành phố đã bám sát chỉ đạo của tỉnh tổ
chức rà soát, lập quy hoạch tổng thể phát

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị
và điểm dân cư nông thôn,... Đây đều là các quy hoạch
chiến lược tạo cơ sở cho thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng
kinh tế - xã hội cơ bản của địa phương. Đến nay, tỉnh Sơn
La có 1 đô thị loại II (thành phố Sơn La); 2 đô thị loại IV
(đô thị hát Lót và mộc châu); khu trung tâm hành chính
của các huyện Sốp cộp và Quỳnh Nhai được công nhận

đạt đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 14,85%,… 
chất lượng các đô thị ngày càng được nâng cao, hệ

thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, đảm bảo hệ thống
chiếu sáng, cây xanh đô thị theo quy hoạch, nâng cao tỷ lệ
xử lý rác thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường. Trong đó,
thành phố Sơn La - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa
xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đang khoác lên
mình tấm áo mới rực rỡ, xứng tầm đô thị loại II với nhiều
công trình điểm nhấn như: Kè suối hai bên bờ Nậm La;
Quảng trường Tây Bắc có sức chứa hàng nghìn người, là
nơi tổ chức các sự kiện, hoạt động chính trị, văn hóa lớn,
đồng thời là không gian công cộng với các hoạt động
thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách,...

Sơn La đang tiếp tục thực hiện mục tiêu đầu tư xây
dựng, phát triển hệ thống đô thị có hệ thống kết cấu hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ; phát triển
các đô thị có không gian sinh thái gắn với tăng trưởng
xanh, có hệ thống kiểm soát và bảo vệ môi trường, phòng
tránh thiên tai và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Sở Xây dựng đã và đang tập trung tham mưu, triển khai
các giải pháp tăng cường rà soát, đề xuất xây dựng chính
sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.
Đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng
yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Xây
dựng nội dung và sản phẩm quy hoạch theo hướng tiếp
cận đa ngành, có tầm nhìn dài hạn và tính chiến lược, bảo
đảm tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, phân
định rõ các khu chức năng trong nội dung quy hoạch đô
thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy
hoạch, đảm bảo phù hợp với nguồn lực thực hiện. 

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, phát triển hệ thống
đô thị trên địa bàn tỉnh bền vững và đồng bộ trên cơ sở
xác định rõ vai trò, chức năng của từng đô thị, nhất là các
đô thị động lực, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn
tỉnh với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bản sắc, thông
minh, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi
khí hậu. Tăng cường thu hút đầu tư, triển khai các dự án
phát triển nhà ở, bất động sản, nhất là phát triển xã hội
trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng rộng
rãi hệ thống thông tin địa lý (gIS) và công nghệ số, nền
tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Tập
trung hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc
gia về quy hoạch, đô thị; xây dựng hệ thống thông tin địa
lý để phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị minh
bạch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị theo
hướng phân cấp, phân quyền quản lý quy hoạch đô thị
cho các địa phương theo thẩm quyền. Tăng cường thanh
tra, kiểm tra và nâng cao vai trò của cộng đồng trong
công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, giám sát đầu
tư phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng tại đô thị.n

Quy hoạch đô thị gắn với 
tăng trưởng xanh 

cùng với xu thế phát triển chung của đất
nước, tỉnh Sơn La đã huy động mọi nguồn
lực tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu
tư phát triển đô thị. Không gian đô thị
được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư
theo hướng ngày càng đồng bộ, hiệu quả
hơn; chất lượng đời sống của dân cư đô
thị từng bước được nâng cao. Đô thị hóa
và phát triển kinh tế khu vực đô thị trở
thành động lực quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Quảng trường Tây Bắc là nơi tổ chức nhiều sự kiện, 
hoạt động chính trị, văn hóa lớn của khu vực Tây Bắc và tỉnh Sơn La



sơn La là tỉnh nằm ở trung tâm tây Bắc, đóng vai
trò kết nối vùng cũng như cầu nối giao thương với nước
bạn Lào, do đó công nghiệp và thương mại đóng vai trò
đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
vậy bà có thể cho biết những kết quả nổi bật trong hai
lĩnh vực này? 

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh cùng với các cấp, các
ngành và sự đồng hành của các doanh
nghiệp (DN), ngành công nghiệp Sơn La
luôn duy trì đà phát triển nhờ tập trung
khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh về thủy điện, nhân lực, nguồn nguyên
liệu sản phẩm nông nghiệp,... 

Trong đó, công nghiệp điện và công
nghiệp chế biến nông sản hiện đang chiếm
tỷ trọng cao, đóng góp giá trị gia tăng lớn
vào nền kinh tế chung của tỉnh. hiện nay,
tỉnh có 03 nhà máy thủy điện lớn, 56 nhà
máy thủy điện nhỏ với tổng công suất
3.784,7 mW. hàng năm, nguồn thu từ
thủy điện đóng góp trên 35% tổng thu
ngân sách trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm
bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát
triển kinh tế - xã hội.

công nghiệp chế biến nông sản đang là
trụ đỡ, bao tiêu sản phẩm đầu ra, tạo tiền đề
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo thêm
việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống
nhân dân, tăng thu ngân sách. Toàn tỉnh có
trên 500 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản,
trong đó có 50 cơ sở, nhà máy chế biến nông

sản xuất khẩu. các nhà máy, cơ sở chế biến tập trung chế biến
các sản phẩm sữa, đường, cà phê, chè, các sản phẩm từ các loại
rau, củ, quả,… Đặc biệt, một số tập đoàn, DN có năng lực, uy
tín cao hàng đầu trong lĩnh vực chế biến, bảo quản, xuất khẩu
nông sản trong và ngoài nước đã quan tâm đầu tư các nhà
máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh như: Vinamilk (Nhà
máy chế biến sữa tại mộc châu); Tập đoàn Th (Nhà máy chế
biến hoa quả tươi và thảo dược Vân hồ); công ty cổ phần
thực phẩm Đồng giao (Trung tâm chế biến rau, quả
DoVEco Sơn La),... giá trị sản xuất công nghiệp chế biến
nông sản của tỉnh hàng năm tăng trưởng với tốc độ khá cao
(trên 9%/năm, giai đoạn 2016-2021), chiếm trên 60% cơ cấu
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

hoạt động thương mại được duy trì ổn định, hàng hóa lưu
thông thông suốt; nguồn cung hàng hóa, nguyên nhiên vật
liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh luôn được đảm bảo. Đặc
biệt, nguồn cung hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu đời sống và
công tác phòng chống dịch trong thời gian bùng phát dịch
covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân hàng năm
tăng trên 11% (giai đoạn 2016-2021). 

công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, xuất khẩu
hàng hóa được đẩy mạnh, đổi mới, thích ứng linh hoạt, đem
lại hiệu quả cao, nhất là việc tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm
nông sản được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đột phá của
tỉnh. Đến nay, Sơn La đã có 17 sản phẩm nông sản được giới
thiệu và xuất khẩu sang thị trường 21 nước và vùng lãnh thổ.
hàng hóa được tiêu thụ ổn định, được giá, tăng thu nhập cho
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NgàNh CôNg ThươNg SơN La 

Những bước tiến vững chắc

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Với những thế mạnh vốn có của vùng đất
trung tâm Tây Bắc, Sơn La đã và đang
vươn lên mạnh mẽ, phát triển toàn diện
trên các lĩnh vực. Trong tiến trình đó,
ngành công Thương tỉnh đóng một vai
trò quan trọng, giúp tỉnh Sơn La có
những bước tiến vững chắc hướng tới
phát triển xanh, nhanh và bền vững. Xoay
quanh chủ đề này, phóng viên đã có cuộc
phỏng vấn bà Phạm thị doan, giám đốc
Sở công Thương tỉnh Sơn La. 

nguyễn BácH



người dân, góp phần giải quyết việc làm, ổn định kinh tế - xã
hội ở địa phương. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu
bình quân hàng năm tăng trên 13% (giai đoạn 2016-2021).

mục tiêu của chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đại hội của tỉnh là khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy
mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo
hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng sơn La thành trung
tâm chế biến nông sản của vùng tây Bắc. Để thực hiện
mục tiêu này, ngành Công thương tỉnh đã triển khai các
giải pháp, chiến lược trọng tâm nào? 

Ngành công Thương tỉnh đã và đang triển khai các giải
pháp trọng tâm, trong đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,
tham mưu xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư phát
triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp (ccN) tạo mặt bằng đón
các DN, nhà đầu tư; thu hút các dự án công nghiệp chế biến
sâu nông sản phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

chúng tôi cũng tăng cường nắm thông tin tình hình các
cơ sở sản xuất kinh doanh; thường xuyên đối thoại với DN,
tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích, hỗ trợ các DN,
hợp tác xã trong việc ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị
tiên tiến hiện đại, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng
quản lý, chất lượng sản phẩm, quảng bá tiêu thụ sản phẩm,
đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, bảo
quản nông sản. 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương
mại, kết nối cung cầu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để
phát triển bứt phá thị trường trong nước, mở rộng thị trường
xuất khẩu, phát triển thương mại điện tử. Tăng cường quảng
bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa. Thu hút đầu tư
các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc sản
của Sơn La, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ocoP, sản
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Khuyến khích thu
hút đầu tư hạ tầng logistics, phát triển hệ thống siêu thị, chợ
đầu mối, chợ thương mại tại các trung tâm đô thị.

Nhằm góp phần đưa sơn La phát triển nhanh và bền
vững, trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, ngành Công thương sẽ tập trung vào các khâu,
lĩnh vực cụ thể nào, thưa bà?

Xác định tầm quan trọng của công tác thu hút đầu tư, xây
dựng Sơn La phát triển nhanh, bền vững, tỉnh đã ban hành
các cơ chế, chính sách xúc tiến đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư,
tạo thuận lợi cho DN. 

Trên cơ sở đó, Sở công Thương đã ban hành kế hoạch
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và
phát triển DN. cụ thể, tập trung rà soát, xây dựng và tổ chức
triển khai có hiệu quả các quy hoạch, đề án, kế hoạch, các cơ
chế, chính sách lĩnh vực công Thương đảm bảo kịp thời, phù
hợp, đúng định hướng các nghị quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước để làm cơ sở, động lực thu hút các
nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế
và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch
quy trình, thủ tục hành chính (TThc). Kịp thời phát hiện,
sửa đổi, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp, cắt giảm các
quy trình, TThc rườm rà, giảm thiểu thời gian, chi phí cho
người dân, DN. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và
địa phương tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn,
vướng mắc của DN.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức kêu gọi đầu tư,
nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền
nhằm tạo sức hấp dẫn ban đầu cho nhà đầu tư. chủ trì phối
hợp với uBND các huyện, thành phố, các sở, ngành rà soát
tình hình phát triển ccN trên địa bàn, giải quyết các vướng
mắc trong quản lý ccN. Tham mưu cho uBND tỉnh ban
hành quy chế quản lý ccN trên địa bàn tỉnh. hoàn thiện dự
thảo phương án phát triển ccN trên địa bàn tỉnh Sơn La
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu
các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics,
từng bước giảm chi phí logistics.

Tích cực hỗ trợ DN tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, xúc
tiến thương mại, thương mại điện tử hỗ trợ DN xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng đồng hành
cùng DN, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại địa phương, tạo
mọi điều kiện cho DN phát triển vững mạnh để đóng góp
nhiều hơn nữa cho kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

trân trọng cảm ơn bà!

www.vccinews.com  25

Hội nghị định hướng phát triển logistics trong tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La



son La province lies at the heart of the Northwest,
interconnects the region and facilitates trade with Laos.
thus, industry and trade play a particularly important
role in socioeconomic development. Could you please
introduce outstanding results of these two fields?

cared for by the Provincial Party committee, the
Provincial People’s council and the Provincial People’s
committee and supported by local authorities and
enterprises, Son La industry has always maintained its
development momentum by exploiting local potential
strengths like hydropower, human resources and raw
materials for agricultural products.

Electricity and agricultural processing currently account

for a high share of industry and raise added value to the
province’s economy. currently, the province is home to
three large hydropower plants and 56 smaller ones with a
total capacity of 3,784.7 mW. annually, hydroelectricity
revenue contributes over 35% of the province’s total budget
revenue and helps ensure national energy security and
socioeconomic development.

agricultural processing is supporting local product
selling; facilitating agricultural production, employment,
income growth and livelihood improvement for people, and
increasing budget revenue. The province has more than 500
agricultural product processors, including 50 processing
factories for export. They focus on processing dairy, sugar,
coffee, tea, vegetable, tuber and fruit products. In particular,
some corporations are strongly processing, preserving and
exporting agricultural products to domestic and foreign
markets, particularly Vinamilk (dairy processing factory in
moc chau), Th group (fresh fruit and herb processing
factory in Van ho) and Dong giao food Joint Stock
company (Doveco Son La fruit and Vegetable Processing
center). agricultural processing value increased as high as
9% annually in 2016-2021 and accounted for over 60% of
the processing and manufacturing industry.

Trading was kept stable and goods were circulated
smoothly. The supply of commodities and raw materials for
production and trading activity was always guaranteed. In
particular, the supply of goods met local needs during the
coVID-19 pandemic. The average annual retail revenue of
goods rose by over 11% in 2016-2021.

Trade promotion and export connection has been
promoted, reformed, and adapted flexibly to achieve high
performance, especially agricultural product marketing and
export. up to now, Son La has had 17 agricultural products
exported to 21 countries and territories. Stably sold and highly
priced products brought higher income for people, generated
more jobs and stabilized local socioeconomic performance.
Export value climbed over 13% annually in 2016-2021.

the action program for implementation of the
resolution of the Provincial Party Congress aims to
unlock potential advantages, promote modernized
agricultural processing development and build son La
into an agricultural processing center of the
Northwest. What key solutions and strategies has the
provincial industry and trade sector carried out to
achieve these goals?

The province's industry and trade sector has carried out
key solutions: coordinating with the Department of Planning
and Investment to advise on investment attraction and
support policies for infrastructure development in industrial
zones for investors; and attracting deep agricultural processing
projects suitable to local practical conditions.

We also enhanced our understanding of operations of
local enterprises; hosted regular dialogues with them to learn
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advantageously lying at the heart of the
Northwest, Son La province has
advanced steadily and developed all
fields comprehensively. The industry
and trade sector has played an
important role in that process and
helped Son La province make steady
progress towards the goal of building a
green, rapid-growing and sustainable
province. our reporter has an interview
with ms Pham thi doan, Director of
the Department of Industry and Trade
of Son La province, on this matter.

nguyen BacH

Leaders of Son La province and the National Office of
Intellectual Property witness the signing of an MoU on the

production and consumption of longans



about their problems and seek workable solutions, and
encourage and support them to apply modern advanced
technology, machinery and equipment, expand production,
and improve quality management, product quality, product
marketing and consumption, with special focus on
agricultural processing and product preservation. 

at the same time, the province has enhanced the effect of
trade promotion and supply-demand connection; adopted
consistent solutions to achieve breakthrough development in
the domestic market, expand export markets and  develop e-
commerce; increase and encourage domestic product
consumption; attract investment in greengrocers to sell
agricultural products, Son La specialty foods, and ocoP
shops that sell locally distinctive one commune one Product
(ocoP) items. The province has also encouraged investment
in logistics infrastructure, developed supermarkets, wholesale
markets, and commercial markets in urban centers. 

What are specific stages and areas that the
department of industry and trade will focus on to
develop son La rapidly and sustainably? 

Being aware of the importance of attracting investment
funds and achieving quick and sustainable development,
Son La province will introduce mechanisms and policies on
investment promotion, incentives, support and business
facilitation. 

on that basis, the Department of Industry and Trade will
launch plans to carry out key tasks and solutions to improve
the business environment, enhance competitiveness,
support and develop enterprises. Specifically, the
department will focus on reviewing, developing and
effectively implementing master plans, schemes, plans,
mechanisms and policies in respect of industry and trade to

ensure timely, appropriate and right responses to Party
resolutions, laws and policies to lay the groundwork and
build a driving force for drawing development investment
resources to unlock local potential advantages and to bolster
industrial and commercial development. 

The department will accelerate administrative reform,
publicity and transparency of administrative processes and
procedures; promptly detect, amend and abolish documents
that are no longer appropriate, eradicate cumbersome
administrative procedures, minimize time and cost for
people and businesses; and work closely with relevant
departments, agencies and localities to promptly remove
difficulties faced by enterprises. 

The Department of Industry and Trade will actively
reform investment promotion contents and forms, improve
the quality of communication materials and publications to
interest investors from the first contact; work with local
authorities and agencies to review industrial zone
development and better manage industrial zones; advise the
Provincial People's committee to issue regulations on
management of industrial zones; finalize draft plans for Son
La industrial development in 2021-2030, with a vision to
2050; and consult solutions on logistics service development
to gradually reduce logistics costs. 

The department will actively support enterprises in
international economic integration, trade promotion, e-
commerce and export.

on that basis, we are committed to readily accompanying
businesses and investors, promptly removing difficulties and
obstacles in local production and business, and creating all
favorable conditions for enterprises to develop strongly to play
a greater part in local socioeconomic development.

thank you very much! 
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Harvesting  longans in Na Pan village, Na Nghiu commune, Song Ma district



Ông có thể chia sẻ một số kết quả thực hiện nhiệm
vụ tài chính ngân sách nhà nước (NsNN) trong 9
tháng đầu năm 2022?

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính phủ, Bộ Tài
chính, Tỉnh uỷ, hĐND, uBND tỉnh, ngay từ những tháng
đầu năm 2022, các cấp, ngành đã chủ động xây dựng kế
hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số
01/NQ-cP ngày 08/01/2022 của chính phủ về các nhiệm
vụ, giải pháp, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội và dự toán NSNN; Nghị quyết số 02/NQ-
cP ngày 10/01/2022 của chính phủ về những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2022. Nhờ đó, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của tỉnh cơ bản được giữ vững,
lạm phát được kiểm soát, chính sách an sinh
xã hội được đảm bảo. 

Thu NSNN nội địa 9 tháng đầu năm đạt
3.075 tỷ đồng, bằng 82% dự toán Trung ương
giao, bằng 68% dự toán hĐND tỉnh giao,
bằng 62% chỉ tiêu phấn đấu. chi NSNN 9
tháng đầu năm đạt 10.700 tỷ đồng, bằng 71%
dự toán, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát
triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc
phòng, đối ngoại của địa phương và nhiệm vụ
phát sinh theo chỉ đạo của Tỉnh.

Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện
dự toán thu NsNN năm 2022 là gì, thưa ông?

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, hĐND,
uBND tỉnh về các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn,
số thu ngân sách 9 tháng đầu năm về cơ bản sát với tình
hình sản xuất kinh doanh. công tác điều hành chính sách
tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời tổ chức triển khai
thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí
và các khoản thu ngân sách, chính sách chi hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh. Qua đó, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm
bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách miễn, giảm,
gia hạn nộp thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh do ảnh hưởng của dịch covid-19 theo Nghị quyết
của Quốc hội và chính phủ đã ảnh hưởng lớn đến nhiệm
vụ tài chính ngân sách trên địa bàn.

Năm 2022, ngành Tài chính tỉnh phấn đấu thu NSNN
nội địa đạt 4.550 tỷ đồng, bằng 121% dự toán Trung ương
giao, bằng 100% dự toán hĐND tỉnh; tập trung khai thác
các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, thu thuế từ các nhà máy thuỷ điện và các
cơ sở công nghiệp mới đi vào sản xuất; thuế công thương
nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế bảo vệ môi
trường và thu tiền sử dụng đất,...

Để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành NsNN,
sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cũng như
tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của
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sử dụng hiệu quả các nguồn  lực      

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hĐND,
uBND cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của
tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành
Tài chính tỉnh Sơn La; nhiệm vụ tài chính
9 tháng đầu năm 2022 đã đạt được kết quả
tích cực. Từ đó góp phần thúc đẩy thực
hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội địa phương. Xung quanh vấn đề
này, ông Nguyễn Đức thành – giám đốc
Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã có chia sẻ với
phóng viên Vietnam Business forum. 
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doanh nghiệp, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội,
đảm bảo quốc phòng an ninh, thời gian tới, sở tài
chính sẽ tập trung vào những giải pháp nào?

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội và NSNN năm 2022, đòi hỏi nỗ lực phấn đấu rất
lớn của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó,
Sở Tài chính chú trọng triển khai đồng bộ các giải
pháp sau:

(1) Thích ứng linh hoạt, an toàn với các biện pháp
phòng, chống dịch covid-19. Thường xuyên theo dõi
diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác
định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động
còn thất thu; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp.

(2) Điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ,
hiệu quả, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các chính sách,
nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng.
Tiếp tục triển khai các giải pháp chính sách hỗ trợ
miễn, giảm thuế, phí, lệ phí theo chỉ đạo của chính
phủ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và
người dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

(3) Tổ chức điều hành chi NSNN những tháng còn
lại năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, linh
hoạt, chủ động, hiệu quả. Quyết liệt thực hiện các giải
pháp đẩy mạnh giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng
đầu cơ quan, đơn vị; cắt giảm, điều chuyển vốn của các
dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả
năng tốt hơn, hạn chế tình trạng chuyển nguồn, nộp
trả ngân sách cấp trên. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài
chính - ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tham
nhũng.

(4) Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn
đầu tư công; phát huy vai trò nguồn “vốn mồi” để thu
hút các nguồn lực, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội.

(5) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong
thực thi công vụ; thanh tra, kiểm tra, giám sát và công
khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản
công, đất đai, tài nguyên; phòng chống buôn lậu, gian
lận thương mại; quản lý giá, thị trường chặt chẽ, kiểm
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời đẩy
mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện
tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!
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  lực         tài chính

Could you introduce the remarkable budgetary
results in the first nine months of 2022?

under the leadership and direction of the
government, the ministry of finance, the Provincial
Party committee, the Provincial People’s council, and
the Provincial People's committee, right in early 2022,
all levels and sectors actively worked out plans for
effective implementation of resolution 01/NQ-cP
dated January 8, 2022 of the government on tasks and
solutions for socioeconomic development plans and
state budget estimates; resolution 02/NQ-cP dated
January 10, 2022 of the government on major tasks

MAKING
EFFICIENT USE 
OF FINANCIAL
RESOURCES
under the leadership of the Provincial
Party committee, the Provincial People’s
council and the Provincial People’s
committee, together with the ongoing
effort and resolve of all the staff, the
financial sector of Son La province
optimistically achieved its working
results in the first nine months of 2022
and positively helped local
socioeconomic development goals. mr.
Nguyen duc thanh, Director of Son La
finance Department, gives an inclusive
interview to Vietnam Business forum.
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and solutions for better business environment and
stronger national competitiveness in 2022. as a result, the
province's economic growth continued; inflation was
curbed and social security policies were guaranteed. 

Domestic budget revenue reached VND3,075 billion
in the first 9 months of the year, equal to 82% of the full-
year target set by central authorities, 68% of the target
assigned by the Provincial People's council and 62% of
the sector's target. Budgetary expenditure was
VND10,700 billion in the nine-month period, equal to
71% of the central target. Budgetary spending promptly
met economic development, social security, defense,
foreign affairs of the province.

What are the difficulties and advantages in budget
collection in 2022?

following the direction of the ministry of finance, the
Provincial Party committee, the Provincial People’s
council and the Provincial People's committee on budget
collection solutions, the budget revenue was based on
production and business situations in the first nine
months of the year. fiscal administration was active,
flexible and timely enough to effectively carry out tax and
fee exemption, reduction and extension policies, budget
revenue policies and support policies for companies
affected by difficulties caused by coVID-19 epidemic.
Thus, this helped foster economic recovery, ensure social
security and stabilize people's livelihoods. 

however, tax and fee exemption, reduction and
extension policies, budget revenue policies and support
policies for companies affected by difficulties caused by
coVID-19 epidemic as per resolutions of the National
assembly and the government significantly affected the
fulfillment of tax and budgetary obligations and services. 

In 2022, the finance sector of Son La province has
tried to collect VND4,550 billion of domestic budget
revenue, equal to 121% of the target assigned by central
authorities and 100% of the target assigned by the
Provincial People's council. Doing so, the sector has
focused on budgetary revenue sources from local

companies, hydroelectric power plants
and industrial manufacturers,
environmental tax and land levy. 

in the coming time, what solutions
will the department of Finance focus
on to manage the state budget,
effectively use financial resources,
remove difficulties in business faced
by local enterprises, solve social
security issues and ensure national
defense?

removing difficulties in business
faced by local enterprises and successfully
completing socioeconomic development
and state budget tasks in 2022 required

great efforts of all branches and levels of authority, from
the province to the grassroots. In particular, the
Department of finance has focused on consistently
implementing the following solutions: 

(1) adapting flexibly and safely to coVID-19
epidemic prevention and control measures; regularly
monitoring budget collection, identifying potential
revenue sources as well as revenue-losing areas and
activities; promptly removing difficulties and problems
for businesses. 

(2) regulating budget estimates actively, closely and
effectively; consistently and flexibly coordinating policies
to remove difficulties and support growth recovery;
implementing policy solutions regarding tax and fee
exemption and reduction as guided by the government,
based on local actual situations; supporting businesses
and individuals to restore production and business
operations.  

(3) administering budget expenditures in remaining
months of 2022 according to given estimates in a close,
economical, flexible, active and effective manner;
drastically implement solutions to accelerate
disbursement; reducing and transferring funds out of
poorly performing projects for better ones; tightening
financial and budgetary discipline, fighting against loss,
waste and corruption. 

(4) Speeding up allocation and disbursement of public
investment funds; promoting the role of "seed capital" to
attract other resources to better help socioeconomic
recovery and development. 

(5) Strengthening financial discipline of civil servants
across the apparatus; inspecting, examining, supervising,
publicizing and transparently managing budget revenues
and expenditures, public assets, land and natural
resources; preventing smuggling and commercial fraud;
managing prices, market, inflation and macroeconomic
stability; accelerating administrative reform and e-
government construction to better serve people and
businesses.  

thank you very much!
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L à tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng với
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của
các sở, ban, ngành, đoàn thể và được các tầng lớp
nhân dân trong tỉnh ủng hộ, ngành gD&ĐT tỉnh

Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cải tiến chất
lượng giáo dục một cách thực chất và bền vững. Toàn
ngành đã chủ động, tích cực thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo
dục; khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất
lượng dạy học, trong thi cử,…

Ông Quàng Văn Lâm, Phó giám đốc Sở gD&ĐT Sơn La
cho biết: Từ quan điểm, chủ trương và công tác chỉ đạo,
điều hành như trên, với sự nỗ lực không ngừng của các cơ
sở giáo dục và mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, sự nghiệp
giáo dục của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Đội ngũ nhà giáo có
trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn đã đáp ứng việc nâng
cao chất lượng giảng dạy. công tác quy hoạch, sắp xếp
mạng lưới trường lớp cũng được quan tâm thực hiện phù
hợp với thực tiễn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. hoạt động xã hội hóa giáo dục thu hút được
đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính
trị, xã hội tham gia, huy động được các nguồn lực to lớn
của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh Sơn La có 229 trường
mầm non với 92.613 học sinh. cụ thể, có 215 trường công lập,
14 trường ngoài công lập. Số học sinh trong các cơ sở ngoài
công lập là 2.023, chiếm tỷ lệ 2,18%. Bên cạnh đó, tỉnh có 308
cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học: 97 trường; trung học cơ sở:

80 trường; tiểu học và trung học cơ sở: 146 trường; trung học
phổ thông: 57 trường); 01 trường tiểu học, 01 trường tiểu học
- trung học cơ sở & trung học phổ thông ngoài công lập (đạt tỷ
lệ 0,54%); 1576 học sinh (đạt tỷ lệ 0,56%).

chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông có sự chuyển
biến, tiến bộ tích cực so với năm học trước. Tỷ lệ huy động
trẻ mẫu giáo ra lớp hàng năm đạt trên 95%; tỷ lệ hoàn
thành chương trình tiểu học đạt 98.25%; tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp trung học cơ sở được học tiếp lên trung học phổ
thông từ 60% đến 80%. Đặc biệt, từ nhiều biện pháp, giải
pháp quyết liệt để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục,
nhất là cấp trung học phổ thông và lớp 12 đã mang lại kết
quả rất đáng khích lệ. Nếu trong năm học 2019 - 2020, tỷ lệ
tốt nghiệp trung học phổ thông là 95,75% (xếp thứ 62/63
tỉnh, thành); năm học 2020 - 2021 là 98,35% (xếp thứ 59/63
tỉnh, thành) thì đến năm học 2021 - 2022 là 99,61% (xếp
thứ 49/63 tỉnh, thành).

Số lượng và chất lượng giải các kỳ thi cấp quốc gia cũng
tăng dần qua các năm học, dao động từ khoảng 8 - 15 giải.
Trong đó, năm học 2021 - 2022 có 03 môn có học sinh đạt
giải Nhì: Toán, Tiếng anh, Lịch sử; 01 dự án khởi nghiệp
của học sinh được lọt vào vòng chung kết quốc gia (toàn
quốc có 20 dự án) và giành giải khuyến khích; 1 học sinh
dự vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh olympia năm
2022 và giành giải Ba.

Ngành gD&ĐT tỉnh Sơn La đang tiếp tục phấn đấu để tạo
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục; xây
dựng nền giáo dục thực học, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ
cấu và phương thức giáo dục hợp lý; nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện. Do vậy, Sở gD&ĐT Sơn La xác định kiên trì
thực hiện quan điểm, chủ trương chỉ đạo chung về cải tiến
chất lượng giáo dục mà ngành đã xác định từ năm học 2019 -
2020, đó là: “Quyết tâm, tập trung cao, kiên trì để thực hiện có
hiệu quả việc cải tiến chất lượng giáo dục một cách thực chất
và bền vững với lộ trình và giải pháp, biện pháp phù hợp với
điều kiện thực tiễn hiện nay của ngành gD&ĐT tỉnh Sơn La”.

Theo đó, ngành sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất
lượng, đặc biệt coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu các
đơn vị, kiểm soát trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu,
kiểm soát được việc dạy học của giáo viên. Tích cực đổi mới
phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, nhất là đổi
mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để triển khai
thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Về nhiệm vụ cụ thể của ngành gD&ĐT tỉnh Sơn La trong
thời gian tới, ông Quàng Văn Lâm nhấn mạnh: “Thực hiện
việc đánh giá chất lượng giáo dục thực chất ở tất cả các cấp
học, quyết tâm xóa bỏ “bệnh thành tích” trong đánh giá chất
lượng giáo dục. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở
các cấp học từ tiểu học đến trung học cơ sở, tạo nền tảng bền
vững cho mục tiêu nâng cao chất lượng ở cấp trung học phổ
thông. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở
các cấp học, đặc biệt là cấp trung học cơ sở để tạo nền tảng
cho cấp trung học phổ thông, phấn đấu tăng số lượng và chất
lượng giải học sinh giỏi quốc gia, cải thiện thứ hạng so với các
tỉnh cùng khu vực,…”.n

Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững

Bằng sự nỗ lực không ngừng, ngành giáo
dục và Đào tạo (gD&ĐT) tỉnh Sơn La đã
đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó,
ngành chú trọng cải tiến chất lượng giáo
dục một cách thực chất và bền vững với lộ
trình, giải pháp phù hợp điều kiện thực
tiễn hiện nay của tỉnh nhà.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La 
trao Cờ lưu niệm cho 12 đoàn thi đến từ  các phòng GD&ĐT các

huyện và thành phố Sơn La
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h iện hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Sơn
La đã được chú trọng đầu tư tới vùng sâu,
vùng xa, các doanh nghiệp đã triển khai
mạng di động 4g đến tất cả các khu vực. Tỷ
lệ dân số có điện thoại thông minh đạt

53,88%. Tỉnh duy trì hiệu quả các hệ thống ứng dụng công
nghệ thông tin (cNTT) dùng chung, như: hội nghị trực
tuyến 3 cấp từ tỉnh tới xã, phường, thị trấn; hệ thống mạng
truyền số liệu chuyên dùng cấp II của tỉnh; hệ thống thư
điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành,... 

Về đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà
nước, đến nay, Sơn La đã cấp 3.552 chữ ký số cá nhân và
758 chữ ký số của tổ chức; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ
quan hành chính nhà nước trong tỉnh hoàn toàn dưới dạng
điện tử đạt 100%.

Đặc biệt, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La do
Tập đoàn VNPT tài trợ đã kết nối, tổng hợp một số hệ thống
thông tin dùng chung của tỉnh để quản lý, giám sát tình hình
trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết TThc của các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội,... Thành phố đã xây dựng Đề
án thành phố Sơn La thông minh giai đoạn 2022-2025 và triển
khai một số dịch vụ đô thị thông minh tích hợp với Trung tâm
điều hành thông minh do Viettel triển khai thí điểm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế số cũng được các doanh
nghiệp hưởng ứng. Đến nay, đã có 1.957 doanh nghiệp đang
kê khai nộp thuế qua mạng, đạt 95,7%; các siêu thị, trung tâm
thương mại có thiết bị thanh toán PoS không dùng tiền mặt.
Nhiều doanh nghiệp đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua
các ứng dụng thương mại điện tử (TmĐT). hiện có 33.702 hộ
nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số và 35.275 hộ được tạo
tài khoản trên sàn TmĐT; 798 sản phẩm đưa lên sàn TmĐT;
23.300 đơn hàng số giao dịch trên sàn; 59 sản phẩm ocoP

Sơn La đưa lên sàn, doanh thu trên 3,8 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đắc Tĩnh, giám đốc Sở Thông tin và

Truyền thông tỉnh Sơn La cho biết, ngày 31/8/2021, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/Tu
về cĐS tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030. Với  sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sau 1
năm thực hiện, đến tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh Sơn La
đã thí điểm thành lập 1.459 tổ cĐS cộng đồng với 8.966
thành viên, trong đó có 204 tổ cĐS cộng đồng cấp xã; 1.255
tổ cĐS cộng đồng cấp tổ, bản, tiểu khu, Tổ công nghệ số
cộng đồng đã và đang “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn
từng người” sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.  

Thời gian tới, Sở sẽ tập trung tham mưu và triển khai
chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ sơ điện tử, tạo lập cơ sở dữ
liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cĐS, bằng nhiều hình
thức như: Trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa
phương, cổng thông tin điện tử của tỉnh, mạng xã hội
facebook, Zalo,... 

Trong quý IV, tỉnh triển khai các hoạt động ngày cĐS
tỉnh Sơn La năm 2022; hoàn thiện hệ thống giám sát, điều
hành tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La; triển
khai tổng đài 1022 và hệ thống tương tác, phản ánh kiến nghị
của người dân với chính quyền. cùng với đó, xây dựng đề án
thí điểm mô hình giao thông thông minh trên địa bàn thành
phố, khu du lịch quốc gia mộc châu và thị trấn các huyện;
triển khai nền tảng số aTm mềm, thúc đẩy phát triển kinh tế
số nông nghiệp, dịch vụ công, chính sách xã hội đến 204 xã,
phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh,... 

“Đây sẽ là những nền tảng cơ bản để tỉnh Sơn La phát triển
toàn diện, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh
và bền vững”, ông Nguyễn Đắc Tĩnh khẳng định.n

32 viEtNam BUsiNEss ForUm DEc 1 – 14, 2022

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số  

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Xác định chuyển đổi số (cĐS) là xu
hướng và yêu cầu tất yếu, tỉnh Sơn
La đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,
địa phương thực hiện cĐS với
nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Thông qua đó, không chỉ thúc đẩy
hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu,
nhiệm vụ về phát triển chung của
tỉnh mà còn đóng góp vào chương
trình chuyển đổi số quốc gia. 
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currently,
telecommunications
infrastructure in
Son La province has
been focused on

investing in remote and isolated
areas. Businesses have
implemented 4g mobile
networks to all areas. The
percentage of the population
with a smartphone has reached
53.88%. The province effectively
maintains shared IT application
systems, such as: 3-level online
conference from province to
commune, ward and township;
provincial level II specialized
data transmission network
system; official email system; and
document management system.

regarding promoting the
application of digital signatures
in state agencies, so far, Son La
has granted 3,552 individual
digital signatures and 758
organizational digital signatures. The rate of documents
exchanged between State administrative agencies in the
province completely in electronic form has reached 100%.

In particular, the Smart operations center of Son La
Province sponsored by VNPT group has connected and
synthesized a number of shared information systems of
the province to manage and monitor the situation of
electronic document exchange, the process of handling
administrative procedures of state agencies in the
province, statistics and data on socio-economic
development indicators. The city has developed a smart
Son La city project in the phase 2022-2025 and deploying
a number of smart city services integrated with the Smart
operations center piloted by Viettel.

Besides, the field of digital economy has also been
supported by businesses. up to now, 1,957 businesses are
declaring and paying tax online, reaching 95.7%;
Supermarkets and commercial centers have cashless PoS
payment devices. many businesses place orders or receive
orders through e-commerce applications. currently, 33,702
agricultural households are trained in digital skills and
35,275 households have created accounts on the e-commerce
trading floor; 798 products put on the e-commerce trading
floors; 23,300 orders traded on the floor; and 59 ocoP Son
La products are listed on e-commerce trading floors with
revenue of over VND 3.8 billion.

Nguyen Dac Tinh, Director of
the Department of Information
and communications of Son La
province, said that on august 31,
2021, the Standing Board of the
Provincial Party committee
issued resolution 17-NQ/Tu on
digital transformation in 2021-
2025 with the orientation to 2030.
With the participation of the
political system, after 1 year of
implementation, by September
2022, Son La province had piloted
the establishment of 1,459 digital
transformation community
groups with 8,966 members, in
which there are 204 digital
transformation community
groups at the commune level;
1,255 digital transformation
community groups at the village,
and sub-district levels. The digital
technology groups have been to
every alley to guide each person
to use digital products and
services.

In the coming time, Son La Department of Information
and communication will focus on consulting and
implementing standardization of digital data, storing
electronic records, and creating an open database to serve
people and businesses. The Department will strengthen
propaganda and raise awareness about digital
trnasformation in many forms such as: on radio,
television, local newspapers, provincial portals, and social
networks like facebook and Zalo.

In the fourth quarter, the province is implementing
activities on the Digital Transformation Day of Son La
province in 2022; perfecting the monitoring and
operating system at Son La Smart operation center;
implementing the 1022 hotline to receive comments of
people. along with that, the province is building a pilot
project of smart traffic model in the city, moc chau
national tourist area and district towns; deploying a soft
aTm digital platform, promoting the development of the
digital economy of agriculture, public services, and social
policies to 204 communes, wards and towns across the
province.

"These will be the basic foundations for Son La province
to develop comprehensively, fulfill the goals of the
resolution of the Provincial Party congress, and build Son
La into a green economy model and sustainable
development," said mr. Nguyen Dac Tinh.n
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Promoting Digital 
Technology Applications

Defining digital transformation
as an inevitable trend and

requirement, Son La province
has directed agencies, units and
localities to implement digital
transformation with many
synchronous and effective

solutions. Thereby, it not only
promotes the completion of the
targets, requirements and tasks

of the province's general
development, but also

contributes to the national
digital transformation program.

Hoai nam 



Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, có khí hậu nhiệt đới,
rất thuận lợi để phát triển các loại nông, lâm, thủy sản
và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng
cao. Toàn tỉnh có 84.800ha cây ăn quả các loại như:
Xoài, nhãn, mận, chuối, chanh leo, dâu tây, na, bơ,

bưởi, hồng giòn,... với sản lượng trên 450.000 tấn/năm. Đã có 24
sản phẩm nông sản được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo
hộ; xây dựng; duy trì và phát triển 240 chuỗi cung ứng thực
phẩm nông sản, thủy sản an toàn; 241 mã số vùng trồng với
diện tích trên 3.860ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu; hơn
5.000ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt
và các tiêu chuẩn tương đương; 83 sản phẩm ocoP.

Toàn tỉnh có 560 nhà máy, cơ sở chế biến nông sản (17 nhà
máy, 543 cơ sở), điển hình như: Nhà máy chế biến chanh leo, rau,
củ, quả xuất khẩu của Tập đoàn Nafoods tại huyện mộc châu;
Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ
cao của Tập đoàn Ic food hàn Quốc tại huyện Vân hồ; Nhà
máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân hồ của Tập đoàn

Th tại huyện Vân hồ; Trung tâm chế biến rau quả DoVEco
Sơn La của công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng giao,…

các sản phẩm nông sản của tỉnh đã tham gia vào chuỗi
cung ứng của các hệ thống phân phối lớn trong nước như: Big
c, Winmart, hapro mart; tiêu thụ trên nhiều sàn giao dịch
thương mại điện tử; 17 sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị
trường nước ngoài như: mỹ, Úc, anh, Pháp, Nhật Bản, hàn
Quốc, Trung Quốc, uaE,…

Ông hà Như huệ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban
hành Nghị quyết số 08-NQ/Tu ngày 21/01/2021 về phát triển
nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng
công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với
quan điểm: “Thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng Sơn La phát
triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc"; thực hiện
Nghị quyết số 08, uBND tỉnh ban hành kế hoạch, đề án; thành
lập Tổ công tác theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng
thời khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân
tham gia đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.     

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đẩy
mạnh phát triển cây ăn quả thành ngành công nghiệp sản xuất
hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế,
gắn với cơ cấu lại và hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường ứng dụng khoa
học kỹ thuật; trong đó, tập trung thâm canh, đẩy mạnh các
mô hình nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, nâng
cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, xây dựng mã số vùng
trồng, đáp ứng nhu cầu các thị trường xuất khẩu. Tăng cường
liên kết 06 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà doanh nghiệp -
nhà băng (ngân hàng) - nhà khoa học - nhà phân phối) với
nòng cốt là liên kết nhà nông - nhà doanh nghiệp.

Đặc biệt, chú trọng thu hút các doanh nghiệp “đầu tàu” có
đủ năng lực về vốn, khoa học công nghệ và thị trường để dẫn
dắt chuỗi giá trị hiệu quả; phát triển các cụm liên kết sản xuất
- chế biến và tiêu thụ góp phần hình thành một số khu, cụm
công nghiệp và dịch vụ phục vụ xuất khẩu. 

“Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu đưa Sơn La trở thành
trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc”, ông hà Như
huệ khẳng định.n
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Đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến
nông sản vùng Tây Bắc

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã vươn
lên trở thành trung tâm sản xuất, chế biến
nông sản lớn nhất vùng Tây Bắc. hoạt
động sản xuất nông nghiệp khởi sắc
không chỉ góp phần nâng cao đời sống
người dân mà còn khẳng định hướng đi
đúng đắn, hiệu quả của địa phương.

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh đã và
đang tạo sức bật lớn cho ngành nông
nghiệp địa phương. Hiện Sơn La trở
thành tỉnh có diện tích cây ăn quả
đứng thứ hai cả nước với thu nhập
cao trên mỗi héc-ta.

Anh Bùi Văn Lộc – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Xây dựng và 
Nông nghiệp Bảo Khánh, huyện Mai Sơn, một trong những HTX thành

công với giống Na Thái - Mãng Cầu Hoàng Hậu. Hiện HTX có hơn 
30 thành viên với khoảng 100ha trồng cho năng suất 15 tấn/ha



T he mountainous border
province of Son La has a
tropical climate, very
favorable for growing
agricultural, forest

and aquatic products and
diversifying high-quality
agricultural products. The
province has 84,800 ha of fruit
trees like mango, longan,
plum, banana, passion fruit,
strawberry, custard apple,
avocado, grapefruit and
persimmon, harvested over
450,000 tons of fruits. as many as
24 agricultural products were
protected by the National office of
Intellectual Property of Vietnam
(NoIP); 240 supply chains of safe
agricultural and aquatic products have been
built, maintained and developed; 241 planting area codes
have been applied to over 3,860 ha of fruit trees for export;
good agricultural practices (gaP) or equivalent standards
have been applied to more than 5,000 ha of crops; and 83
ocoP products have been certified.

Son La province has 560 agricultural processors (17
factories and 543 households). Typical processors include
processing factories of passion fruit, vegetables, tubers
and fruits for export of Nafoods group in moc chau
district; high-tech processing and preserving factory of
agricultural products of Korea Ic food group in Van ho
district; fresh fruit and herb processing factory of Th
group in Van ho district; and DoVEco Son La fruit and
vegetable processing center of Dong giao Export food
Joint Stock company.

Local agricultural products have entered into supply
chains operated by giant domestic distribution systems
such as Big c, Winmart and hapro mart; and many e-
commerce platforms. 17 agricultural products are
exported to foreign markets such as the united States,
australia, the united Kingdom, france, Japan, South
Korea, china and the uaE.

mr. ha Nhu hue, Director of Son La Department of
agriculture and rural Development, said that to concretize
the resolution of the 15th Provincial Party congress, the
Provincial Party committee issued resolution 08-NQ/Tu
dated January 21, 2021 on concentrated, sustained and
tech-driven development of agriculture, forestry and

fisheries to 2025, with an eye to 2030. “To
promote green growth; to quickly and
sustainably develop Son La into a
high-tech agricultural development
center of the Northwest” and “to
carry out resolution 08, the
Provincial People's committee
launched action plans and
projects; established a working
group to monitor the
execution of the resolution;
and encouraged and attracted
businesses, cooperatives and
people to invest in agricultural
and rural development.
from now to 2025, Son La

province is determined to foster fruit
development into a large-scale

commercial production, capably compete
in the international market, restructure and

modernize agriculture.
In the coming time, Son La province will strengthen

scientific and technological application, with focus placed
on intensive farming, organic agriculture, high-tech
application and product quality. at the same time, the
province will develop planting area codes to meet export
requirements; strengthen stakeholder connectivity
(farmers - government - entrepreneurs - banks - scientists
- distributors) with the core being farmers and
entrepreneurs.

In particular, Son La will concentrate on attracting
leading enterprises with strong capital, technology and
marketing capacities to effectively lead value chains;
develop production - processing and consumption clusters;
and form industrial and service zones for export.

“This will thus help realize the goal of developing Son La
into a hi-tech agricultural development center and an
agricultural processing center in the Northwest,” he added.n

www.vccinews.com  35

Son La Aimed to Become Northwest
Agricultural Processing Center

The province's support policies have
provided strong impetus for local
agriculture. Currently, Son La has
become the second largest fruit
producer by acreage in the country.

Son La province
has risen to become the
largest agricultural

production and processing
center in the Northwest in recent
years. flourishing agricultural
production not only helps

improve people's lives but also
affirms right and effective

approaches of the
province.



Theo ông Lưu Bình Khiêm - giám đốc Sở Kh&cN
tỉnh Sơn La, Nghị quyết 53/NQ-hĐND về Đề án
ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La
đến năm 2025 là cơ sở cho các ngành, các địa
phương trên toàn tỉnh tập trung lồng ghép, ứng

dụng Kh&cN trong kế hoạch, chương trình phát triển, từ
quản lý nhà nước, nông nghiệp, y tế, đến giáo dục, môi
trường,… Nhờ đó, không chỉ giúp tăng năng suất mà còn cải
thiện chất lượng phục vụ; nâng cao đời sống người dân. 

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua nghiên cứu
ứng dụng Kh&cN đã lựa chọn được nhiều giống cây trồng,
vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên và
sản xuất của tỉnh. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao,
công nghệ tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, mở
rộng diện tích tại chỗ và nhân rộng sang các vùng lân cận.
Nhiều sản phẩm được xây dựng thương hiệu và có chỗ đứng

trên thị trường, tạo nên các vùng sản xuất hàng hóa nông sản
tập trung, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. 

hiện Sơn La đã có 24 sản phẩm nông sản được cục Sở hữu
trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó 01 sản phẩm chè Shan
tuyết mộc châu được đăng ký bảo hộ tại Thái Lan. Sở
Kh&cN đang phối hợp đăng ký bảo hộ sang Trung Quốc cho
sản phẩm xoài Sơn La, nhãn Sơn La.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng Kh&cN,
giai đoạn 2016 - 2020, Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành
Đề án “hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Kh&cN trên địa bàn
tỉnh đến năm 2020” tại Quyết định 2378/QĐ-uBND ngày
10/10/2016. Đã có 03 doanh nghiệp, hợp tác xã (hTX) được
nhận hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng gần 1 tỷ đồng. 

Năm 2022, tỉnh Sơn La triển khai thực hiện 38 nhiệm
vụ Kh&cN. các nhiệm vụ đều bám sát định hướng của
tỉnh trong phát triển nông, lâm nghiệp bền vững ứng dụng
công nghệ cao như: Thiết bị máy bay không người lái
(uaV) tích hợp công nghệ 4.0 theo dõi sinh trưởng, sức
khỏe một số cây trồng nông nghiệp; Nghiên cứu đánh giá
khả năng thích nghi của một số giống lê có năng suất cao
trên vùng sinh thái phù hợp; Xây dựng mô hình trồng thử
nghiệm một số giống hoa cát Tường gắn với phát triển du
lịch sinh thái tại mộc châu, Vân hồ,... Ngoài ra, các
nghiên cứu về xã hội, nhân văn tiếp tục được quan tâm,
góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử phục vụ
giáo dục truyền thống và phát triển du lịch.

chia sẻ về chiến lược phát triển của ngành trong thời
gian tới, ông Lưu Bình Khiêm cho biết, Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra
mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền
vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, Sở Kh&cN
tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ; tham mưu trình
uBND tỉnh xem xét, ban hành các chương trình hỗ trợ đổi
mới, ứng dụng Kh&cN cho các doanh nghiệp, hTX trên
địa bàn tỉnh, giúp nâng cao năng suất lao động, chất lượng
sản phẩm, ổn định thị trường và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương,
đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích liên kết với
viện, trường để đưa kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản
xuất kinh doanh. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến
khích các doanh nghiệp, thành phần kinh tế đầu tư cho
hoạt động Kh&cN. Xây dựng, quản lý và phát triển các
nhãn hiệu chứng nhận, tăng cường thực hiện truy xuất
nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hóa trên.

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ đề tài, dự
án ở các lĩnh vực còn ít được quan tâm trong giai đoạn trước
như lĩnh vực công nghiệp (nhất là công nghiệp cơ khí chế tạo),
lĩnh vực công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh
học, công nghệ vật liệu mới),… Qua đó, đưa Kh&cN thực sự
trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-Xh địa phương.n
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Khơi thông nguồn lực khoa học và công nghệ

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Thông qua việc triển khai đồng bộ các
giải pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa
học và công nghệ (Kh&cN) trong tất cả
các ngành, lĩnh vực, ngành Kh&cN
tỉnh Sơn La đã góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm và phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.

Hoài nam

Công bố Sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La gồm:
Mận, chanh leo, bơ



m r. Luu Binh Khiem, Director of the Son La
Department of Science and Technology,
said resolution 53/NQ-hDND on high-
tech application project in Son La
province to 2025 is a foundation for

industries and localities across the province to focus on
integrating and applying science and technology in
development plans and programs, from state
administration, agriculture and health to education and
environment. This not only increases productivity but also
improves service quality and people's livelihoods.

In agriculture, scientific and technological research and
application helps the province pick up plant varieties and
animal species of high value that grow well in the province.
many high-tech and advanced technology application
models are widely applied to agricultural production. many
products are well branded and established a strong foothold
in both domestic and foreign markets.

currently, Son La has 24 agricultural products
protected for intelligent property, granted by the
National office of Intellectual Property of Vietnam
(NoIP). Shan Tuyet moc chau tea is registered for
protection in Thailand. Son La mango and Son La
longan are registered for protection in china by the
Department of Science and Technology.

To support enterprises to promote scientific and
technological application, in 2016-2020, the
department advised the Provincial People's
committee to launch the “Scientific and
technological business development support project
to 2020” under Decision 2378/QD-uBND dated
october 10, 2016. Three companies and cooperatives
were funded with VND1 billion.

In 2022, Son La province implemented 38 tasks
regarding science and technology which closely
adhered to local approaches to sustainable
agriculture and forestry assisted by advanced
technology: using unmanned aerial vehicle (uaV)
integrated with Technology 4.0 to monitor growth
and health of some agricultural crops; conducting

review research on adaptability of some high-yielding pear
varieties in suitable ecological regions; building several pilot
cat Tuong flower planting models coupled with eco-tourism
development in moc chau and Van ho. In addition, social
and humanistic studies continued to be held to preserve and
promote historical and cultural values for traditional
education and tourism development.

The resolution of the Provincial Party congress (2020-
2025 term) sets the goal of building a green, fast-growing and
sustainable Son La province, a high-tech agricultural
development center of the Northwest, said Director Khiem.

To realize this goal, in the coming time, the Department
of Science and Technology will further foster
entrepreneurship and innovation movements; advise the
Provincial People's committee to consider and launch
support programs for innovation and scientific and
technological application for local enterprises and
cooperatives, helping enhance labor productivity, product
quality, market stability and international integration.

Especially, the department will closely coordinate with
relevant agencies and localities, support businesses,
encourage cooperation with institutes and universities to
bring research results into production and business;
diversify investment capital sources, encourage enterprises
and economic sectors to invest in scientific and
technological activities; and build, administer and develop
brand certification and traceability for local products.

furthermore, the department will carry out projects and
tasks in little-attended sectors (like mechanical engineering)
and high-tech fields (information technology, biotechnology
and new material technology), thus making science and
technology a true driving force for local socioeconomic
development. n
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UNLOCKING SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL RESOURCES
By applying consistent scientific and
technological research and application
solutions in all sectors and fields, the
scientific and technological sector of Son
La province has helped improve
productivity, product quality and local
socioeconomic development.

Hoai nam

Cat Tuong horticulture model



Ông có thể cho biết tình hình thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm của ngành LĐtB&XH tỉnh sơn La trong
năm 2022?

Đối với nhiệm vụ phát triển thị trường lao động và giải
quyết việc làm, Sở tiếp tục đẩy mạnh thông tin thị trường, kết
nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm; thực hiện
đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình nhằm tạo nhiều
việc làm mới, nhất là lao động bị mất việc làm do tác động bởi
dịch covid-19. Đồng thời theo dõi tình hình lao động làm việc
ở các tỉnh và nước ngoài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, có
biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đối với công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở
tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu ngày
21/01/2021 của Bch Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân
lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; các chương trình, kế
hoạch về phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó là đa dạng
các hình thức, phương pháp dạy nghề phù hợp với người có
nhu cầu; mở rộng hình thức dạy nghề cho lao động nông
thôn, ưu tiên đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số và
vùng đặc biệt khó khăn.  

Ngoài ra, triển khai tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện
quan hệ lao động; tăng cường tuyên truyền thực hiện pháp
luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; làm tốt
công tác quản lý, cấp giấy phép lao động cho người lao động
nước ngoài;... Tích cực huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an
toàn lao động; kiểm tra, nắm bắt và giải quyết kịp thời các
tranh chấp lao động.

Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững như: Đẩy
mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo;
thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường các

nguồn lực đầu tư cho các chính sách, chương trình, dự án
giảm nghèo; lựa chọn chính sách để ưu tiên phân bổ, sử dụng
hợp lý, hiệu quả nguồn lực; bảo đảm lồng ghép chính sách và
nguồn lực có hiệu quả.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả các chính sách bảo trợ xã hội,
bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/tU ngày
21/01/2021 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh sơn La giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đã tạo sự
chuyển biến ra sao, thưa ông?

cho đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu đã
tạo được một số bước chuyển biến cụ thể như:

huy động hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển nguồn
nhân lực.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thông tin thị trường lao
động, tuyên truyền và tư vấn việc làm góp phần tăng tỷ lệ lao
động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ lệ
trong các ngành nông, lâm ngư nghiệp (giảm 3% so với năm
2020). Liên kết đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn
hình thức học phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị
trường, bổ sung lực lượng lao động có tay nghề.

công tác đào tạo nghề đã tạo ra những bước đột phá
trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo
nghề cho lao động nông thôn đã tiếp cận được với kỹ thuật
và công nghệ tiên tiến. chất lượng lao động nông thôn đã
cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,3% tăng 3,3% so
với năm 2020, trong đó số lao động qua đào tạo được cấp
văn bằng, chứng chỉ đạt 22,9% tăng 2,9% so với năm 2020).
Phấn đấu hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%,
trong đó số lao động qua đào tạo được cấp văn bằng, chứng
chỉ đạt 24% đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
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Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ 
phát triển nguồn nhân lực

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/Tu ngày
21/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sơn La về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành
Lao động, Thương binh và Xã hội
(LĐTB&Xh) tỉnh đang vào cuộc sát sao nhằm
triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề
ra. Ông Nguyễn mạnh du - Phó giám đốc Sở
LĐTB&Xh tỉnh Sơn La đã có trao đổi với
Vietnam Business forum về vấn đề này. 

ngô kHuyến 



Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
tỉnh sơn La đến năm 2025 (Quyết định số 1530/QĐ-
UBNd ngày 28/7/2022) đặt mục tiêu đến năm 2025 đào
tạo 10.000 lao động cho các doanh nghiệp. Để thực hiện
mục tiêu này, sở đang tham mưu, thực hiện các nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể nào?

Nâng cao chất lượng đào tạo, Sở tham mưu và nâng cao
kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu của cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Song hành với đổi mới
phương pháp dạy và học theo hướng tập trung vào rèn kỹ
năng nghề, gắn kết các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; đào
tạo theo địa chỉ, nhu cầu của doanh nghiệp, định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Nghiệp vụ về du
lịch, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, công
nghiệp chế biến. Ngành cũng nâng cấp hệ thống thông tin,
sàn giao dịch việc làm, thực hiện các dự báo về cung - cầu
lao động, từ đó có kế hoạch và chủ động giải quyết việc làm
cho người lao động, nhất là nhân lực đã qua đào tạo. 

Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và sử dụng lao
động, Sở tham mưu tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo một số nghề
mà doanh nghiệp có nhu cầu, giúp doanh nghiệp có đội ngũ
lao động lành nghề và tích cực sử dụng lao động địa phương.
có các chương trình liên kết đào tạo, hỗ trợ và tìm kiếm các
ứng viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Nhìn từ Chỉ số đào tạo lao động của tỉnh sơn La:
Năm 2021 đạt 4,46 điểm, xếp 62/63 tỉnh, thành phố,
giảm 0,75 điểm so với năm 2020 và giảm liên tục trong
các năm gần đây phần nào cho thấy công tác đào tạo
cùng hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng
nhu cầu doanh nghiệp. theo ông, thời gian tới, tỉnh cần
tháo gỡ "điểm nghẽn" trên ra sao?

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh đang tập
trung xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động, minh
bạch, thống nhất tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận
cung lao động. Nâng cao chất lượng lao động, cơ sở đào tạo;
có chiến lược, kế hoạch đào tạo, cung ứng kịp thời, sát với
nhu cầu thực tiễn. Đẩy mạnh đầu tư số hóa quản trị lao
động, việc làm kết nối với số hóa quản lý dân cư. 

cùng với đó, xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị
trường lao động đa lĩnh vực theo ngành nghề, có các cấp
trình độ khác nhau. hệ thống thông tin và dự báo hướng tới
đối tượng sử dụng là các cơ quan quản lý nhà nước các cấp,
cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp
và nhất là người lao động. 

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng chính sách hỗ trợ

tạo việc làm trên nguyên tắc có tính dự báo, tầm nhìn chiến
lược, chủ động, phù hợp với cơ chế thị trường, đa dạng hóa
các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, việc làm
sáng tạo, việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm cho đối
tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa. Đồng thời đổi mới hệ thống
giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt. chú trọng
đào tạo kỹ năng, tính kỷ luật cho lao động. 

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; nâng
cao kỹ năng nghề nghiệp, đánh giá công nhân trình độ cho
người lao động. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ
sung, đào tạo tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh để thu hút hiệu quả lao động tại chỗ nhằm
giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt nhân lực.

rà soát, đề xuất sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo
dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu
thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về
ngành nghề, trình độ đào tạo, có phân tầng chất lượng. Nâng
cao năng lực, đổi mới nội dung công tác hướng nghiệp gắn với
yêu cầu của thị trường lao động. gắn kết chặt chẽ giáo dục
nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; phối
hợp hiệu quả giữa cơ sở đào tạo, đơn vị sử dụng lao động.

Thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người
lao động; Kế hoạch đào tạo nghề cụ thể, gắn với kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội địa phương, nhu cầu sử dụng lao động
của doanh nghiệp, nhu cầu của người lao động. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Ký kết hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hoá



Ông có thể cho biết sự phát triển hạ tầng Gtvt tỉnh
sơn La đã sẵn sàng kết nối tiềm năng, nguồn lực và đáp
ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp ra sao?

hệ thống kết cấu hạ tầng gTVT tỉnh đã được quan tâm đầu
tư và có bước phát triển mạnh mẽ. riêng trong giai đoạn 2016 -
2021, tỉnh đã đầu tư hoàn thành cải tạo, nâng cấp 02 đoạn quốc
lộ dài 118km, 08 tuyến đường tỉnh dài 274km, đang triển khai
tuyến tránh TP.Sơn La dài 19,5km; cứng hóa thêm 522km
đường đến trung tâm 38 xã; xây dựng 65 cầu dân sinh tại vùng
đồng bào dân tộc thiểu số (đã hoàn thành đưa vào khai thác 62
cầu và đang thi công 03 cầu); xã hội hóa nhiều công trình hạ
tầng hỗ trợ dịch vụ vận tải: Bến xe khách, trạm đăng kiểm, trạm
dừng nghỉ…, đồng thời thu hút đông đảo nhân dân tham gia
đóng góp xây dựng đường gTNT (đã xây dựng 1.539km đường
bê tông xi măng với tổng kinh phí 1.634 tỷ đồng). 

Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có 9.878km đường bộ,
gồm: 885km quốc lộ, 1.005km đường tỉnh, 1.977km đường
huyện, 374km đường đô thị, 5.328km đường xã, 309km đường
chuyên dùng,… với tỷ lệ cứng hóa đạt 55,7%; 199/204 có đường
ô tô đến trung tâm đi được 04 mùa (05 xã còn lại hoàn thành
trước năm 2024); 74 xã đã hoàn thành tiêu chí số 02 về gTVT
theo chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTm). 

có thể thấy với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh; sự chủ động, tích cực và nỗ lực của
ngành và sự tham gia đóng góp của nhân dân hệ thống kết
cầu hạ tầng gTVT Sơn La đang phát triển mạnh, giúp việc đi
lại, vận chuyển hàng hoá của người dân và doanh nghiệp
ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế
mạnh và thúc đẩy KT-Xh tỉnh phát triển.

Qua hơn 02 năm triển khai khâu đột phá đầu tư phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Xv nhiệm kỳ 2020-2025, ngành
Gtvt đã tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nào? 

Phát triển kết cấu hạ tầng gTVT theo hướng đồng bộ,
hiện đại được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến
lược và một trong chín nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện
nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. 

Từ đó, Sở gTVT tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành,
uBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh
ủy, hĐND, uBND tỉnh nhiều giải pháp như:

Thứ nhất, tổ chức lập Đề án phát triển kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội tỉnh theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025
được Bch Đảng bộ tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05-
NQ/Tu ngày 21/01/2021 làm cơ sở để phân bổ nguồn lực đầu
tư phát triển hạ tầng gTVT theo hướng đồng bộ, phát huy
hiệu quả nguồn vốn.

Thứ hai, phối hợp triển khai quy hoạch phát triển hệ thống hạ
tầng gTVT như: cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng thủy nội
địa,… kết nối thuận lợi giữa Sơn La với thủ đô hà Nội và các tỉnh
lân cận; chủ động xây dựng phương án phát triển gTVT để tích hợp
vào Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh
vực và giải quyết những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển.
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Kết nối tiềm năng, khơi dậy nguồn lực 

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã
huy động và sử dụng hiệu quả

nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng giao thông.
Thông qua đó, từng bước kết nối
lợi thế, tiềm năng và khơi thông
nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội. Xung quanh vấn đề

này, ông Nguyễn văn Chính - Phó
giám đốc Sở giao thông Vận tải
(gTVT) tỉnh Sơn La đã có cuộc
trao đổi với phóng viên Vietnam

Business forum. 

ngô kHuyến



Thứ ba, đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: 
(1) Tham mưu Tỉnh ủy, uBND tỉnh các phương án, giải

pháp đẩy nhanh triển khai 03 dự án trọng điểm: cao tốc hòa
Bình - mộc châu, cảng hàng không Nà Sản, tuyến tránh
TP.Sơn La. Đến nay, tuyến tránh TP.Sơn La đang thi công sẽ
đưa vào khai thác năm 2022; dự án cao tốc hòa Bình - mộc
châu (đoạn tỉnh Sơn La) và cảng hàng không Nà Sản đã được
Thủ tướng chính phủ nhất trí chủ trương đầu tư. 

(2) Đối với mạng lưới giao thông nông thôn: Tiếp tục
hoàn thành mục tiêu cứng hóa 100% đường đến trung tâm
xã và hệ thống giao thông nông thôn gắn với 03 chương
trình mục tiêu quốc gia (NTm; phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững).
Phấn đấu mỗi năm hoàn thành 10-15 xã đạt tiêu chí số 02
trong bộ tiêu chí NTm và đến năm 2025 có 85% bản có
đường đến trung tâm được cứng hóa. 

(3) Về đầu tư công: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, chủ
đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai 30
dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 với
tổng chiều dài 427km (74km đường tỉnh, 58km đường đô thị,
295km giao thông nông thôn) bảo đảm theo kế hoạch.

Thứ tư, về công tác quản lý, bảo trì: Duy trì sửa chữa, duy tu
bảo trì, khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông thông suốt trên
một số trục đường trọng yếu: QL.37, QL.43, QL.4g, QL.279.

Để đẩy mạnh triển khai, phát huy hiệu quả dự án
tuyến cao tốc Hòa Bình - mộc Châu và mộc Châu -
tP.sơn La, tỉnh sơn La đang thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp nào?

hiện ngành gTVT tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở,
ngành, uBND huyện, thành phố và đơn vị liên quan tham
mưu Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh nhiều giải pháp, nổi bật là
thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ giúp việc để tham mưu thực
hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và các quy định pháp
luật. Đến tháng 10/2022, uBND tỉnh đã báo cáo và được Bộ
gTVT trình Thủ tướng chính phủ chính thức giao tỉnh Sơn
La chủ quản đầu tư xây dựng tuyến cao tốc hòa Bình - mộc
châu (đoạn tỉnh Sơn La) theo hình thức đầu tư công. Văn
phòng chính phủ đang xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
trước khi tham mưu Thủ tướng chính phủ ban hành văn bản.  

Đối với tuyến cao tốc mộc châu - TP.Sơn La, uBND tỉnh
đã kiến nghị và được Bộ gTVT ghi nhận ý kiến và sẽ rà soát,
cân đối bố trí vốn chuẩn bị đầu tư vào cuối kỳ trung hạn 2021-
2025 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở triển

khai bước tiếp theo trong giai đoạn 2026-2030. 
Bên cạnh đó, để chuẩn bị các phương án đấu nối với tuyến

cao tốc hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, Sở đã tham mưu với
uBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu xác định các vị
trí đấu nối hệ thống đường bộ vào tuyến cao tốc để đưa vào
Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
bảo đảm đồng bộ, kết nối thuận lợi, hiệu quả.

tỉnh sơn La đang nỗ lực "mở cửa bầu trời" qua việc
thực hiện dự án đầu tư nâng cấp cảng hàng không Nà
sản ra sao, thưa ông?

Tại Thông báo số 176/TB-VPcP ngày 17/6/2022 của Văn
phòng chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã nhất trí về
nguyên tắc cho phép đầu tư xây dựng tuyến cao tốc hòa
Bình - mộc châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh theo hình
thức đầu tư công và giao uBND tỉnh Sơn La chủ quản thực
hiện dự án. Thủ tướng cũng nhất trí giao tỉnh Sơn La chủ trì,
phối hợp với Bộ gTVT, Bộ Kh&ĐT thống nhất đề xuất
phương án đầu tư đối với tuyến cao tốc mộc châu - TP. Sơn
La bảo đảm tiến độ hoàn thành đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, ngành gTVT tỉnh đã tích cực phối hợp với
các đơn vị tham mưu Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh thành lập
Tổ công tác và các Tổ giúp việc tập trung tham mưu triển
khai thực hiện dự án. uBND tỉnh đang chỉ đạo tổ chức lập
Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không Nà Sản. 

Công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải
cách thủ tục hành chính (ttHC) được sở quan tâm triển
khai thế nào? Đâu là kết quả nổi bật?

Đến nay, 100% TThc của Sở được rút ngắn từ 10% -
33,3% thời gian theo quy định. các hồ sơ được thực hiện tại
bộ phận một cửa, một cửa liên thông với 100% TThc được
giải quyết trước và đúng hạn; 100% TThc được công khai
trên cổng thông tin điện tử tỉnh, phần mềm một cửa giải
quyết TThc, cổng thông tin Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở cũng duy trì, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính
công ích, đồng thời đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết TThc. Từ ngày 01/6/2022, Sở đã tổ chức thực hiện số
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TThc, tỷ lệ đạt 100%. 

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cchc đã nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, tạo thuận lợi nhất cho
người dân và doanh nghiệp.

trân trọng cảm ơn ông!
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S ở TN&mT tỉnh Sơn La đã chủ trì
tham mưu trình hĐND,
uBND tỉnh ban hành trên
600 văn bản về cơ chế,
chính sách và xử lý

những vướng mắc trong bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư
để giải phóng mặt bằng,
quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường. Tập trung tham
mưu giải quyết các khó
khăn, vướng mắc về đất đai
các dự án trọng điểm như:
Tổ hợp Thiên đường sữa
mộc châu, dự án Khu dân cư
số 1 phường chiềng an, công
viên 26/10; Khu đô thị Pột Nọi,
phường chiềng cơi; khu đô thị
Tây Tiến, thị trấn mộc châu,… và
các dự án liên quan đến môi trường và
khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tham mưu uBND tỉnh tổ chức ký
cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm của chủ tịch
uBND cấp huyện với chủ tịch uBND tỉnh trong công tác
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cam kết thực
hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và
bảo vệ môi trường của chủ giấy phép khai thác khoáng
sản với chủ tịch uBND tỉnh và kiểm tra, giám sát, đôn
đốc thực hiện theo quy định. Khắc phục tồn tại, hạn chế
theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận kiểm toán của
Thanh tra chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; Ban Thường

vụ Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, uBND tỉnh.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI), chỉ
số hiệu quả quản trị và hành chính công (PaPI). Duy trì
hệ thống tiêu chuẩn chất lượng trong giải quyết hồ sơ
công việc theo tiêu chuẩn ISo 9001: 2015. Phân loại, thu
gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh do dịch covid-
19; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và báo
cáo theo quy định.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, những
tháng cuối năm, Sở TN&mT tỉnh đã đề ra các giải pháp
cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ do
Bộ TN&mT, Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh giao và phối
hợp với các ngành, uBND huyện, thành phố trong thực
hiện quản lý nhà nước về TN&mT. giải quyết vướng mắc

về thủ tục đất đai của các dự án trọng điểm theo các
tổ công tác mà Sở tham gia. Đồng thời tiếp

tục đôn đốc, giải quyết những vụ việc tồn
đọng; thanh tra toàn diện công tác

quản lý đất đai trên địa bàn các
huyện Vân hồ, mộc châu, mai
Sơn, Bắc Yên và TP.Sơn La, tập
trung với 02 huyện mộc châu
và Bắc Yên. 

Ngoài ra, chuẩn bị các tài
liệu phục vụ Đoàn giám sát
hĐND tỉnh về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất lần đầu; danh mục dự án
thu hồi đất; giám sát, kiểm
soát các cơ sở có nguy cơ gây
ô nhiễm môi trường,... 

Bên cạnh đó, chú trọng đẩy
mạnh cải cách hành chính; ứng

dụng công nghệ thông tin; xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng

bộ về TN&mT; tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận

thức người dân về bảo vệ môi trường, nguy
cơ biến đổi khí hậu và những biện pháp thích

ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu phục vụ mục tiêu phát
triển bền vững. 

Đặc biệt, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện
các cam kết như: cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm
của chủ tịch uBND cấp huyện trong công tác quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường; cam kết thực hiện các quy
định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi
trường của các chủ giấy phép khai thác khoáng sản với
chủ tịch uBND tỉnh;... n

Triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường

Những năm
qua, ngành Tài nguyên
và môi trường (TN&mT)

tỉnh Sơn La đã chủ động triển
khai đồng bộ, quyết liệt các
nhiệm vụ được giao; tập trung
phối hợp tháo gỡ khó khăn trong
lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi
trường, đưa công tác quản lý nhà

nước đi vào nề nếp. 

Duy BìnH
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Bước vào năm 2022, dịch coVID-19 mặc dù được
kiểm soát nhưng vẫn diễn biến phức tạp, mức chuẩn
nghèo của khu vực nông thôn tăng, ngân sách Nhà
nước hỗ trợ đóng BhXh tự nguyện và mức đóng
BhXh tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng đã tạo

áp lực không nhỏ tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của
ngành. Trước tình hình trên, để vượt qua khó khăn, ngay từ đầu
năm, BhXh tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác tham mưu với
cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phối hợp chặt chẽ với
các sở, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

BhXh tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện,
thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách
BhXh, BhYT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu uBND tỉnh tổ chức
hội nghị giao chỉ tiêu phát triển năm 2022 và tổ chức ký cam kết
giữa chủ tịch uBND tỉnh với chủ tịch uBND các huyện, thành
phố về thực hiện chỉ tiêu 2022; đưa chỉ tiêu phát triển người tham
gia BhXh, BhYT, BhTN vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã
hội địa phương hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, BhXh tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên
quan tham mưu uBND tỉnh trình hĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết về sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho
03 nhóm đối tượng tham gia BhYT giai đoạn 2022-2025 bao
gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (30%); học sinh,
sinh viên (20%); người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp (20%).

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng số người tham gia BhXh,
BhYT trên địa bàn tỉnh đạt 1.183.650 người, tăng 3.597 người so
với năm 2021 (trong đó số người tham gia BhYT 1.154.533
người, tăng 9.482 người so với năm 2021); số thu toàn tỉnh là

1.635.153 triệu đồng đạt 71,5% kế hoạch BhXh Việt Nam giao.
hàng tháng, đơn vị lập danh sách và thực hiện chi trả lương hưu
và trợ cấp BhXh cho trên 32 nghìn người hưởng. giải quyết đầy
đủ, kịp thời các chế độ BhXh cho 21.900 người. Tổng chi các
chế độ BhXh, BhYT, BhTN 2.162.524 triệu đồng. chín tháng
đầu năm 2022, BhXh tỉnh đã thực hiện giám định chi phí khám
chữa bệnh BhYT cho 725.656 lượt người với tổng chi phí
611.874 triệu đồng, chiếm 64,6% dự toán được giao.

Ông Đinh Thanh Tùng - Phó giám đốc BhXh tỉnh Sơn La
cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những tháng cuối
năm 2022, BhXh tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của
ngành, chính quyền địa phương; phối hợp với các sở, ngành,
đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung sử dụng, rà soát
cơ sở dữ liệu ngành, cơ quan Thuế phục vụ phát triển người
tham gia BhXh, BhYT; tăng cường truyền thông, nâng cao
chất lượng của hệ thống các tổ chức dịch vụ thu; đẩy mạnh cải
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. 

hiện BhXh tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh giao dịch điện tử, mở
rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đổi mới
phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ
công, chi trả không dùng tiền mặt. Tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ theo Đề án 06 của chính phủ.

cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát
huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,
đơn vị; thực hiện phân công nhiệm vụ đảm bảo nguyên tắc 05
rõ: “rõ người thực hiện; rõ nội dung công việc được giao; rõ
tiến độ phải hoàn thành; rõ kết quả và rõ trách nhiệm”. Đẩy
mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực quyết tâm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.n
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Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BhXh) tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác tham mưu,
phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách BhXh, bảo hiểm y tế
(BhYT). Tập trung phát triển đối tượng tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ đọng BhXh,
BhYT gắn với giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện cho các đơn vị, tổ chức dịch vụ thu,...
Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

BìnH nguyễn

BHXH tỉnh Sơn La  nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

Bảo hIểm xã hộI TỉNh SơN La

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ 



Ông có thể chia sẻ những kết quả cũng như đóng góp
tích cực của ngành Ngân hàng tỉnh sơn La đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội?

Thời gian qua, ngành Ngân hàng tỉnh Sơn La luôn bám sát chỉ
đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, NhNN, Tỉnh ủy,
hĐND và uBND tỉnh, chủ động, linh hoạt trong quản lý nhằm
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. 

hiện toàn tỉnh có 20 đầu mối chi nhánh/đơn vị TcTD,
gồm 04 ngân hàng thương mại nhà nước, 05 ngân hàng
thương mại cổ phần, ngân hàng chính sách xã hội, ngân
hàng phát triển, 08 quỹ tín dụng nhân dân và 01 tổ chức tài
chính vi mô m7; mạng lưới TcTD gồm 10 chi nhánh loại II,
51 phòng giao dịch, 295 điểm giao dịch. 

Dư nợ cho vay đến ngày 30/9/2022 là 44.016 tỷ đồng, so
với ngày 31/12/2021 tăng 2,54% (+ 1.089 tỷ đồng). 

Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-cP ngày 09/6/2015,
Nghị định số 116/2018/NĐ-cP ngày 07/9/2018 của chính
phủ là 22.981 tỷ đồng, chiếm 59,57% tổng dư nợ.

Dư nợ cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 19 tỷ đồng với 01
doanh nghiệp vay.

Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 17.258 tỷ
đồng với 613 doanh nghiệp còn dư nợ, chiếm
39,21% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn.
Trong đó, dư nợ cho vay đối với DNNVV là
11.021 tỷ đồng, chiếm 63,86% dư nợ cho vay
doanh nghiệp với 560 DNNVV vay vốn.

Dư nợ cho vay lĩnh vực kinh tế tập thể:
Tính đến thời điểm ngày 30/9/2022, số hợp tác
xã (hTX), tổ hợp tác còn dư nợ tại các TcTD
trên địa bàn tỉnh Sơn La là 11 đơn vị, dư nợ
cho vay hTX đạt 34 tỷ đồng. Ngoài ra các
TcTD còn cho vay 197 thành viên hTX với
tổng dư nợ 93 tỷ đồng. 

Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách
đạt 5.435 tỷ đồng với 17 chương trình cho vay.

các chương trình chính sách cho vay ưu
đãi qua Ngân hàng chính xã hội theo Nghị
quyết số 11/NQ-cP ngày 30/01/2022 của
chính phủ:

cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở
rộng việc làm 120.000 triệu đồng với 2.170 lao

động vay vốn, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch.
cho vay thực hiện chương trình mTQg về phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai
đoạn 2021 – 2030 là 1.360 triệu đồng với 34 khách hàng vay
vốn, đạt tỷ lệ 5,2% kế hoạch.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn
tín dụng, thời gian qua NHNN Chi nhánh tỉnh sơn La đã
phối hợp, chỉ đạo các tCtd trên địa bàn đẩy mạnh kết nối
ngân hàng - doanh nghiệp, đổi mới quy trình cho vay, đơn
giản hóa thủ tục, đa dạng hóa các sản phẩm, các loại hình
dịch vụ,… thế nào thưa ông? Để duy trì tốt đà tăng trưởng
tín dụng, giai đoạn 2020 - 2025, ngành Ngân hàng tỉnh có
những đổi mới gì trong công tác điều hành?

NhNN chi nhánh tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai công
tác quản lý tiền tệ, ngân hàng; nhất là tập trung thực hiện "mục
tiêu kép" vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động an toàn,
thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Ngành triển khai hiệu quả công tác truyền thông; chủ động
tham gia các đợt tiếp xúc cử tri, giải trình, xử lý các kiến nghị liên
quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường, củng cố
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Bảo đảm nguồn vốn cho phát triển kinh tế

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Thời gian qua, ngành Ngân hàng tỉnh Sơn La luôn bám sát chỉ đạo của chính phủ, Thủ
tướng chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NhNN), Tỉnh ủy, hĐND và uBND tỉnh để chủ
động, linh hoạt trong quản lý nhằm ổn định hoạt động tiền tệ, ngân hàng. các tổ chức tín
dụng (TcTD) áp dụng mức lãi suất hợp lý, chia sẻ khó khăn với khách hàng, thông qua đó
hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Xung quanh vấn đề này, ông Lê Cao Cường - Phó
giám đốc NhNN chi nhánh tỉnh Sơn La đã có cuộc chia sẻ với Vietnam Business forum. 



mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa
phương và Đoàn Đại biểu Quốc hội. chủ
động cung cấp thông tin chính sách tiền tệ và
hoạt động ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân
theo quy định; đồng thời chỉ đạo các TcTD
tăng cường truyền thông chương trình hỗ trợ
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19,
các sản phẩm, dịch vụ tiện ích. Qua đó, góp
phần nâng cao niềm tin và sự ủng hộ đối với
hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các
khách hàng ở vùng sâu, vùng xa được tiếp
cận nguồn vốn, NhNN chi nhánh tỉnh đã:

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức
không phải ngân hàng nhưng có mạng lưới
rộng hoặc có địa bàn hoạt động tại vùng nông
thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa mở rộng
mạng lưới các điểm cung ứng dịch vụ tài
chính. 100% xã, phường, thị trấn có điểm giao
dịch của Ngân hàng chính sách xã hội; 100%
xã phường thị trấn người dân được tiếp cận
nguồn vốn tín dụng thương mại và có điểm
giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng.

chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiếp tục đẩy
mạnh thanh toán qua các thiết bị di động dựa
trên sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng số; khuyến khích và tạo điều kiện
cho các tổ chức công nghệ tài chính, viễn
thông tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm,
dịch vụ tài chính, trên cơ sở hợp tác và cạnh
tranh lành mạnh với các TcTD trên địa bàn. 

Kết quả, lũy kế tới ngày 30/9/2022, thu
thuế điện tử đạt 26.919 món, số tiền
2.527.545 triệu đồng; cưỡng chế thuế 64
món, số tiền 54.209 triệu đồng; thu tiền
điện 349.061 món, số tiền 416.099 triệu
đồng; thu tiền nước 144.194 món, số tiền
32.216 triệu đồng; thu tiền học phí 858
món, số tiền 4.029 triệu đồng; thu tiền viện
phí: không phát sinh; thu tiền bảo hiểm xã
hội 23.666 món, số tiền 1.320.322 triệu
đồng; chi trả an sinh xã hội 4.357 món, số
tiền 25.444 triệu đồng; thu cước viễn thông
110.289 món, số tiền 9.256 triệu đồng.

chỉ đạo các TcTD đa dạng hóa sản
phẩm, tập trung phát triển, áp dụng các
dịch vụ phi tín dụng, dịch vụ cho người
nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và
doanh nghiệp siêu nhỏ; chỉ đạo Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân
hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân
dân nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt
động đảm bảo phù hợp với mục tiêu tài
chính toàn diện theo chiến lược phát triển
ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 được phê duyệt
tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày
08/8/2018 của Thủ tướng chính phủ. 

trân trọng cảm ơn ông!
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T heo đó, KBNN Sơn La thường xuyên ban hành kế hoạch
kiểm soát TThc, đưa kiểm soát TThc trở thành một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. hàng năm,
KBNN Sơn La chủ động rà soát, lập danh mục đề nghị sửa
đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ,… đối với những

TThc không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết, hợp lý, hợp pháp
theo quy định. Đồng thời, niêm yết công khai các TThc thuộc phạm
vi giải quyết của KBNN cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các
TThc ở lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và đăng ký, sử
dụng tài khoản của các đơn vị tại KBNN nhằm đơn giản hóa, giảm
thiểu thời gian, chi phí khi giao dịch. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến
các khoản phí, lệ phí, thuế, thu phạt vi phạm hành chính; kết nối, chia
sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia, phục vụ thanh toán trực
tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TThc theo lộ trình.

Bên cạnh đó, với phương châm đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng
đầu, KBNN Sơn La đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đến 100% đơn vị
sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên
địa bàn tỉnh với quy trình thao tác đơn giản, giảm dần các thủ tục không
cần thiết, tạo môi trường giao dịch minh bạch, an toàn, hiệu quả, chống
quan liêu, tham nhũng,… Triển khai hiệu quả mô hình "một cửa một giao
dịch viên” tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Nhờ đó, các giao dịch
của KBNN Sơn La diễn ra ổn định, thông suốt, được đơn vị dự toán ngân
sách, chủ đầu tư và người dân đánh giá cao.

Thời gian tới, KBNN Sơn La sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn
ngành thực hiện tốt công tác cchc trong lĩnh vực kiểm soát, thanh
toán các khoản chi NSNN, niêm yết công khai các quy trình nghiệp vụ,
thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ… Qua đó, tạo
điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, hướng tới mục tiêu kho
bạc điện tử trong tương lai.n

Kho BạC Nhà NướC SơN La

Cải cách thủ tục 
hành chính, 
hướng tới kho bạc số
Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn
La đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính
(cchc), nhất là cải cách thủ tục hành chính
(TThc) gắn với hiện đại hóa công tác quản lý,
công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, tiến độ
giải quyết TThc,… Từ đó, mang lại sự hài lòng
cho khách hàng khi tham gia giao dịch.

nguyễn BácH



Ngành thuế tỉnh sơn La đang quyết tâm, nỗ lực
thực hiện các mục tiêu thu ngân sách trong năm 2022
ra sao, thưa ông?

Xác định công tác thu ngân sách năm 2022 sẽ không ít
khó khăn nên ngay từ đầu năm, ngành Thuế tỉnh Sơn La đã
chủ động tham mưu uBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ
đạo quản lý khai thác các nguồn thu và quy chế phối hợp
thu ngân sách từ tỉnh đến cơ sở; thành lập các tổ công tác
thu nợ thuế và tăng cường công tác thanh, kiểm tra. Bên
cạnh việc phân tích đánh giá nguồn thu theo từng khu vực,
sắc thuế để có giải pháp hữu hiệu, ngành cũng bám sát tình
hình sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt việc tuyên truyền
hỗ trợ kịp thời cho NNT. Ngành cũng đẩy mạnh cải cách
các thủ tục hành chính, triển khai tốt các ứng dụng phần
mềm trong đăng ký, kê khai, quản lý và hoàn thuế. cục
Thuế còn ký Quy chế phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp
(DN) tỉnh nhằm hỗ trợ kịp thời và tốt hơn cho các DN,…
Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên đã tạo
thuận lợi cho NNT, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ
thu NSNN 9 tháng đầu năm.

Trong các tháng cuối năm, cục Thuế tỉnh đang nỗ lực
thực hiện các mục tiêu: Thu ngân sách phấn đấu đạt dự
toán hĐND tỉnh giao 4.550 tỷ đồng (trong đó thu từ
thuế, phí 3.600 tỷ đồng); giảm nợ thuế tại thời điểm
31/12/2022 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách năm
2022,… Trên cơ sở đó, cục Thuế tiếp tục kiểm soát chặt
chẽ tình hình kê khai nộp thuế; rà soát, đôn đốc các
nguồn thu; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế
mới,… Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để
thực hiện tốt “chương trình hóa đơn may mắn” và triển
khai hóa đơn điện tử có mã được kết nối từ máy tính tiền;
chủ động giải quyết các vướng mắc cho NNT nhằm quyết
tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ngành thuế sơn La đã, đang thực hiện chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội theo Công điện số 01/CĐ-tCt ngày
28/01/2022 của tổng cục thuế triển khai Nghị quyết số
43/2022/QH15 của Quốc hội ra sao, thưa ông?

Nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -
xã hội, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/Qh15;
từ đó chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản triển
khai. Bám sát chủ trương của Trung ương và tỉnh, cục Thuế
đã yêu cầu các chi cục Thuế thông báo đến các đơn vị, DN
giảm thuế gTgT từ 10% xuống 8%. 

cục Thuế cũng chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục
Thuế khu vực rà soát, nắm bắt tình hình, hướng dẫn DN xác
định đối tượng được hưởng, cách viết hóa đơn đúng quy định
tại Nghị định 15/2022/NĐ-cP của chính phủ, tạo thuận lợi
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Đồng hành với người nộp thuế
Luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được
giao, cục Thuế tỉnh Sơn La đã quyết liệt
triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu
ngân sách theo kế hoạch đề ra, đồng thời
tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho
người nộp thuế (NNT). Ông Hà minh
Đức - cục trưởng cục Thuế tỉnh Sơn La
trao đổi về vấn đề này. 

ngô kHuyến
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nhất cho NNT, phân công cán bộ trực giải đáp vướng mắc, hỗ
trợ NNT qua đường dây nóng và hỏi đáp trên website cục
Thuế. Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh có khoảng 931
DN với số tiền thuế được giảm khoảng hơn 241 tỷ đồng. 

Được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong
năm 2022, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
(HĐĐt) được ngành thuế vào cuộc ra sao?

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTc ngày 24/02/2022
của Bộ Tài chính; Quyết định số 273/QĐ-TcT ngày
14/3/2022 của Tổng cục Thuế và hưởng ứng phong trào thi
đua hoàn thành kế hoạch triển khai hĐĐT giai đoạn 2,
uBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai
hĐĐT; xây dựng kế hoạch triển khai hĐĐT giao nhiệm vụ
cụ thể cho từng sở, ngành phối hợp thực hiện.

cục Thuế tỉnh đã thành lập Trung tâm điều hành
hĐĐT, tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các DN, tổ chức,
hộ cá nhân kinh doanh qua nhiều hình thức trực tiếp, trực
tuyến facebook, trên website của cục; thành lập Tổ thường
trực và công khai số điện thoại đường dây nóng đăng tải
trên website để tiếp nhận, giải quyết vướng mắc từ NNT khi
triển khai hĐĐT. Bên cạnh đó là đẩy mạnh tuyên truyền về
lợi ích của hĐĐT nhằm giúp NNT tiếp cận, nắm bắt chính
sách thuế kịp thời chuyển đổi hiệu quả; phối hợp các nhà
cung cấp giải pháp hĐĐT để bàn giải pháp thực hiện và
cam kết về tiến độ triển khai.

Với quyết tâm cao, cục Thuế đề ra mục tiêu đến hết ngày
30/4 hoàn thành trên 80% và hết ngày 25/5 hoàn thành 100%
tổ chức, cá nhân, DN hoàn thành việc chuyển đổi hĐĐT. Kết
quả đến ngày 31/5/2022, cục Thuế Sơn La đã có 2.685 đơn vị
đăng ký thành công, trong đó có 2.542 DN; 143 tổ chức, đơn
vị hành chính sự nghiệp, đạt 112% kế hoạch Tổng cục Thuế
giao. Với kết quả này, cục Thuế tỉnh Sơn La là một trong 10
địa phương được Tổng cục Thuế khen thưởng thành tích đột
xuất, xuất sắc trong việc triển khai hĐĐT giai đoạn 2.

Công tác CCHC, nhất là cải cách
ttHC được Cục thuế tỉnh sơn La
quan tâm triển khai có hiệu quả, góp
phần tích cực cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh của tỉnh. Ông có thể
cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, cục
Thuế tỉnh Sơn La thường xuyên đẩy mạnh
cchc và hiện đại hóa trong mọi hoạt động.
công tác cải cách TThc được triển khai mạnh
mẽ, đồng bộ từ cục Thuế đến các chi cục
Thuế khu vực trực thuộc với các nội dung: cải
cách về thể chế; về TThc; về chuyển đổi số và
hiện đại hóa ngành Thuế,… Ngành đã xây
dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, nội
quy, thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp
vụ; cắt giảm tối đa các TThc rườm rà, gây khó
khăn cho DN; rút ngắn thời gian tiếp nhận, trả
kết quả theo lộ trình chung của ngành và theo
quy trình ISo 9001: 2015. Ngành cũng ứng
dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản

lý thuế như: Quản lý thuế, cấp mã số thuế, quản lý nợ, hoàn thuế,
kê khai nộp thuế theo phương thức điện tử; quản lý hồ sơ, ấn chỉ,
thanh tra, kiểm tra, cho đến quản lý cán bộ, quản lý tài sản, kế toán
tài vụ và ứng dụng phiên bản chữ ký số, phối hợp với các ngân
hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. 

cục Thuế còn triển khai các dịch vụ công trực tuyến,
hiện đại hóa quản lý để phục vụ tốt nhất cho người dân,
DN, triển khai hệ thống eTax - kênh thông tin hỗ trợ NNT
của Tổng cục Thuế hoạt động liên tục 24/7, giải đáp kịp thời
vướng mắc liên quan. hiện cục Thuế có gần 100% DN đang
hoạt động đã hoàn thành việc kê khai thuế qua mạng, trên
98% DN thực hiện nộp thuế điện tử và gần 60% DN đăng ký
sử dụng hĐĐT, qua đó góp phần tích cực cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Với phương châm “Thu thuế phải thu được lòng dân”, cục
Thuế đã lấy “sự hài lòng của NNT làm mục tiêu phấn đấu để
nâng cao chất lượng phục vụ”; từ đó triển khai đồng bộ các
giải pháp nhằm hướng tới các giá trị minh bạch - chuyên
nghiệp - Liêm chính - Đổi mới của ngành. Bên cạnh chủ động
tham mưu với uBND tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tháo
gỡ khó khăn, tạo môi trường sản xuất - kinh doanh thuận lợi
để các DN và NNT đầu tư phát triển, cục Thuế triển khai kịp
thời, nghiêm túc các chính sách miễn, giảm, gia hạn và chính
sách hỗ trợ đối với DN, người dân. Bộ phận “một cửa” từ cục
Thuế đến 06 chi cục Thuế đều đã thực hiện tốt công tác tư
vấn, hỗ trợ và tiếp nhận, trả kết quả cho NNT đúng thời hạn.
Định kỳ ngày 15 hằng tháng, cục Thuế tổ chức chương trình
“giao lưu trực tuyến với NNT” trên trang thông tin điện tử để
trả lời các câu hỏi về chính sách thuế, về TThc. Luôn chú
trọng và tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến như
công khai TThc trên các trang thông tin điện tử để NNT nắm
bắt kịp thời; tăng cường hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi nhất giúp
NNT phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần vào
việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

trân trọng cảm ơn ông!
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Đến nay, chi cục đã mở 317 cuộc tuyên
truyền tại các xã, bản trên địa bàn các
huyện, thành phố về công tác bảo vệ rừng
và Pcccr với trên 10.000 lượt người nghe
và ký cam kết bảo vệ rừng, Pcccr với các

chủ rừng. các đơn vị cơ sở còn tổ chức tuyên truyền lưu
động bằng loa phát thanh, tuyên truyền qua máy chiếu tại
các xã,… nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, bảo
vệ rừng, Pcccr của mọi tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, chi cục còn tham mưu giúp Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trình uBND tỉnh
công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2021 và kế
hoạch theo dõi diễn biến rừng năm 2022; xây dựng chủ
trương hỗ trợ rà soát, thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất lâm nghiệp; xây dựng dự toán, phân kỳ
đầu tư thực hiện nhiệm vụ cắm mốc ranh giới giữa đất
rừng phòng hộ với đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp;
trình xin chủ trương rà soát, điều chỉnh diện tích rừng và
đất lâm nghiệp theo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, chi cục tham gia ý kiến vào dự thảo
công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học quốc gia
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục
triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn Vượn đen tuyền tại
khu Bảo tồn thiên nhiên mường La, huyện mường La,
tỉnh Sơn La”. Tham mưu trình Sở NN&PTNT phê duyệt
Danh mục và tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh Sơn La đối với cây thông mã vĩ. Thực hiện
kế hoạch khôi phục và phát triển rừng năm 2022, tỉnh đã
tổ chức gieo ươm được 8 triệu cây giống các loại như:
Thông mã vĩ, tếch, lát hoa, trám, giổi,...

Ông Nguyễn huy Tuấn, Phó chi cục trưởng chi cục
Kiểm lâm cho biết: Những tháng cuối năm, chi cục sẽ tiếp
tục thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa
phương, chủ rừng làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra rừng, kiểm
tra các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến
và kinh doanh lâm sản trên địa bàn các huyện, thành phố;
kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các
hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, tham mưu
giúp Sở NN&PTNT phối hợp các sở, ngành và uBND các
huyện, thành phố thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg
ngày 12/7/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt
chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2021 - 2025; triển khai thực hiện Kế hoạch vốn ngân sách
nhà nước năm 2022 thực hiện Dự án 3 chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.n
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ChI CụC KIểm Lâm SơN La 

Tăng cường công tác 
bảo vệ và phát triển rừng

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Để đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng, ngay từ đầu năm
2022, chi cục Kiểm lâm Sơn La đã chỉ
đạo hạt kiểm lâm các huyện, các đơn
vị trực thuộc tăng cường phối hợp với
các ban, ngành và chính quyền cơ sở
tuyên truyền rộng rãi về Luật Lâm
nghiệp. Bên cạnh đó, không ngừng
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
người dân trong công tác bảo vệ rừng
và phòng cháy, chữa cháy rừng

(Pcccr) gắn với triển khai chương
trình phát triển lâm nghiệp bền vững. 



Từ khi được thành lập theo
Quyết định số 3689/QĐ-
BcT ngày 11/10/2018 Bộ
công Thương), cục QLTT
tỉnh Sơn La đã ổn định và

kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm đầy đủ các
chức danh lãnh đạo, 03 phòng và tinh
giảm bộ máy sáp nhập 13 đội QLTT
còn 06 đội QLTT quản lý địa bàn 12
huyện, thành phố. Đồng thời bố trí sắp
xếp các chức danh lãnh đạo các phòng,
đội QLTT phù hợp, nhằm phát huy tối
đa năng lực và sở trường của từng công
chức. Trình độ đội ngũ công chức ngày
càng được nâng cao cả về chuyên môn
nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và tác
phong ứng xử. 

Ngoài công tác chuyên môn, cục
còn luôn quan tâm đẩy mạnh phong
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao và các phong trào xã hội khác
nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi
trong toàn đơn vị, công chức, người
lao động. cục được đánh giá là một
trong những đơn vị dẫn đầu về phong
trào văn hóa, thể thao của ngành, 
của tỉnh.     

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục QLTT, uBND tỉnh,
các cấp, ngành, cục QLTT tỉnh đã thực hiện kiểm tra, kiểm
soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng
giả, an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. chỉ đạo các
đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ
tích cực và nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó,
phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm góp phần ổn
định thị trường và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu
dùng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng
dẫn pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng
giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được triển khai thường
xuyên, liên tục. Từ khi thành lập đến nay lực lượng QLTT
tỉnh đã phối hợp kiểm tra, xử lý 1.015 vụ. Tổng số tiền thu
nộp NSNN 5.198.350.000 đồng; trị giá hàng hoá tịch thu,
tiêu huỷ 1.969.981.000 đồng.

Song song với đó, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, lực
lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý đúng quy định
pháp luật các hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn
lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại. Qua đó không
chỉ góp phần bình ổn thị trường, giá cả mà còn xây dựng môi
trường kinh doanh công khai, minh bạch, thân thiện, thông
thoáng và thúc đẩy thu hút đầu tư.n
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Sau 04 năm thành lập, lực lượng quản lý
thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La đã luôn
chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác
quản lý điều hành, kiểm tra, kịp thời
phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về
buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả,
hàng kém chất lượng và các hành vi kinh
doanh trái pháp luật trên địa bàn toàn
tỉnh. Từ đó góp phần thúc đẩy lưu thông
hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng và xây dựng môi trường kinh
doanh lành mạnh. 

ngô kHuyến

CụC QuảN Lý Thị TRườNg SơN La

Góp sức vì môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sơn La



Ô ng Dương gia Định,
chi cục trưởng chi
cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật
tỉnh Sơn La

(Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn) cho biết:
Thời gian qua, chi cục
thường xuyên phối hợp với
các cơ quan chuyên môn và
chính quyền địa phương
triển khai tuyên truyền, phổ
biến, hướng dẫn doanh
nghiệp, hợp tác xã, cơ sở
trồng trọt triển khai đăng ký,
xây dựng quy trình sản xuất để
được cấp mã số vùng trồng. Điều
này không chỉ góp phần thay đổi tư
duy, cách thức quản lý mới, tạo động
lực thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp
bền vững mà còn nâng cao giá trị nông sản của
tỉnh, mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân, doanh
nghiệp.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 221 vùng trồng cây ăn
quả xuất khẩu. cụ thể, nhãn: 117 vùng trồng; xoài: 77
vùng trồng; chuối: 19 vùng trồng; mận: 5 vùng trồng;
thanh long: 02 vùng trồng; mắc ca: 01 vùng trồng. có
tổng số 281 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu, bao
gồm mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu sang Úc: 56

mã số; Newzealand: 13 mã số; mỹ: 47 mã số; Trung Quốc:
159 mã số; Eu: 03 mã số, thị trường khác 03 mã số (02 mã
mận, 01 mã mắc ca). Tổng diện tích được gắn mã số:
4.608,45ha với những loại cây ăn quả: cây nhãn 151 mã
số, diện tích 2.117,65ha; cây xoài: 103 mã số, diện tích
1448,30ha; cây chuối: 19 mã số, diện tích 866ha; cây
thanh long: 02 mã số, diện tích 86ha; cây mận: 05 mã số
(02 mã số thị trường Eu, 03 thị trường khác), diện tích
55,5ha; mắc ca 01 mã số, diện tích 35ha. Bên cạnh đó,
tỉnh có 33 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Đặc biệt, ngày 03/11/2022, uBND tỉnh Sơn La đã ban
hành Kế hoạch 262/Kh-uBND về thiết lập, quản lý, giám
sát mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh
năm 2023. Thực hiện kế hoạch được giao, chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã biên soạn sổ tay
hướng dẫn sản xuất, tạo mã số vùng trồng, phục vụ công
tác tuyên truyền tập huấn. Ngoài ra, tăng cường năng lực

quản lý, kiểm tra, đánh giá, giám sát, kiểm
soát chất lượng, quản lý sinh vật gây hại

tại những mã số vùng trồng hoặc cơ
sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.
Qua đó, nâng cao nhận thức của
người dân, doanh nghiệp, hợp
tác xã trong việc tuân thủ các
quy định, tiêu chuẩn trong
nước và quốc tế về kiểm
dịch thực vật và an toàn
thực phẩm. 

Bên cạnh đó, thiết lập
các vùng trồng nói chung
và cây trồng trọng điểm
của tỉnh nói riêng nhằm
đáp ứng các yêu cầu của
nước nhập khẩu hoặc tiêu
thụ nội địa với các quy định

về kiểm dịch thực vật và vệ
sinh an toàn thực phẩm như:

hoạt chất cấm, dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật, hóa chất khác,…

Xây dựng mối liên kết sản xuất, tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả,

góp phần nâng cao vị thế nông sản Sơn La.
Thời gian tới, chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục thực hiện, tham mưu các giải pháp
phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người
dân. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý chuyên ngành về
sản xuất trồng trọt, giống cây trồng, sử dụng đất để sản
xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật; gắn bó,
đồng hành cùng người nông dân trong tiến trình hướng
tới nền nông nghiệp bền vững.n
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Đẩy mạnh thực hiện quản lý 
mã số vùng trồng
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Để tạo thuận lợi
cho xuất khẩu hàng hóa
nông sản, ngành Nông

nghiệp và các địa phương trên
địa bàn tỉnh Sơn La đang tập

trung khuyến khích, hỗ trợ các tổ
chức, cá nhân đăng ký mã số vùng
trồng và coi đây là “hộ chiếu” để
đưa sản phẩm nông nghiệp của
tỉnh ra thị trường quốc tế.

Lê nam

Sơn La trồng nhãn theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm nhãn sạch,
an toàn đáp ứng các quy chuẩn trong tiêu dùng và xuất khẩu



Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; công trình công ích, 
xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ, san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình 
xây dựng... 

Được thành lập từ năm 2008, Công ty Tân Phát đã thi công nhiều công trình lớn nhỏ tại huyện Phù 
Yên, đặc biệt gần đây là công trình Trung tâm giới thiệu sản phẩm huyện Phù Yên.

Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tâm huyết, trình độ tay nghề cao. Cùng với đó là cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, máy móc đủ điều kiện, đảm bảo thi công các công trình. 

Tân Phát đã để lại dấu ấn qua các công trình tiêu biểu tại huyện Phù Yên như: Trung tâm giới thiệu 
sản phẩm huyện Phù Yên; bảo vệ rừng, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp tại khu rừng Bản Nhọt xã Gia Phù; đường nội thị khu đô thị Đống Đa…

Địa chỉ: Số 134, quốc lộ 37, Tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên

Giám đốc: Mai Hải Lâm
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Tỉnh Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông
khô lạnh, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều. Do địa hình
núi xen thung lũng và sự hình thành của nhiều hồ
thủy điện khiến khí hậu Sơn La chia thành nhiều
tiểu vùng, đặc trưng như: Vùng khí hậu mát mẻ từ

18oc – 21oc rất phù hợp để phát triển du lịch (cao nguyên mộc
châu, Tà Xùa - Bắc Yên, co mạ - Thuận châu, Ngọc chiến -
mường La...); tiểu vùng khí hậu nóng ẩm như Sông mã, mường
La, Phù Yên,... có khí hậu mát mẻ, vào mùa xuân trên cao
nguyên mộc châu, những nương đồi chè, hoa mơ, hoa mận,
hoa đào, cánh đồng hoa cải,... đã cuốn hút khách du lịch.

Ngoài ra, địa hình nhiều núi đá vôi đã tạo nên hệ thống
hang động kỳ thú như hang Dơi, Ngũ động Bản Ôn (mộc
châu), hang Nhả Nhung, chi Đảy (Yên châu), hang Thẳm Tát
Tòng (TP.Sơn La), hang hua Bó (mường La),... hệ thống sông
suối, hồ ở tỉnh hết sức phong phú, dồi dào, tạo nên những cảnh
quan thiên nhiên đẹp như: Thác Dải Yếm (mộc châu), thác
Tạt Nàng (chiềng Yên, Vân hồ),... Đặc biệt, hệ thống sông Đà
tạo nên một nền văn hóa sông nước truyền thống lâu đời. Sau
khi Nhà máy thủy điện Sơn La hình thành đã tạo nên lòng hồ
thủy điện với chiều dài 150km, diện tích khoảng 16.000ha có

tiềm năng lớn khai thác phát triển du lịch lòng hồ. Bên cạnh
đó, trên địa bàn tỉnh còn có những hồ khác có tiềm năng phát
triển du lịch như: hồ bản Áng (Đông Sang, mộc châu), hồ
chiềng Khoi (Yên châu), hồ Tiền Phong (mai Sơn). Ngoài ra,
Sơn La còn có nguồn tài nguyên suối nước nóng hết sức phong
phú như: Suối nước nóng bản mòng, hua La, TP.Sơn La; suối
nước nóng mước Bú, Ngọc chiến, mường La.

Tỉnh có 12 dân tộc, trong đó chiếm đa số là các dân tộc
Thái, Kinh, mông, mường. Đây được xem là những tài nguyên
du lịch nhân văn đặc thù có thể khai thác để tạo thành những
sản phẩm du lịch văn hóa có giá trị. các dân tộc tỉnh Sơn La
hiện đang lưu giữ tại cộng đồng những giá trị văn hóa mang
đậm bản sắc của vùng Tây Bắc tạo nên sự khác biệt của sản
phẩm du lịch Sơn La - Tây Bắc. hiện nay nhiều làng bản dân
tộc ở Sơn La còn lưu giữ được các giá trị sinh hoạt, văn hóa
truyền thống. Nhiều làng bản dân tộc đã bước đầu phát triển
mô hình du lịch sinh thái cộng đồng như: Bản Nà Bai, bản Phụ
mẫu 1 và Phụ mẫu 2 (xã chiềng Yên, huyện Vân hồ); bản hua
Tạt (xã Vân hồ, huyện Vân hồ); Bản hài, bản cá và bản Bó (xã
chiềng an, TP.Sơn La); bản Tông và bản hụm (xã chiềng
Xôm, TP.Sơn La); bản han 2, han 4 và bản han 5 (xã mường
Do, huyện Phù Yên); Bản Lướt (xã Ngọc chiến, huyện mường
La); bản Ka, bản Đức (xã chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai);
trung tâm xã hồng Ngài - văn hóa dân tộc mông gắn với hang
vợ chồng a Phủ (huyện Bắc Yên).

Bên cạnh đó, hiện nay, Sơn La có rất nhiều di tích lịch sử -
văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia
và cấp tỉnh, trong đó có 01 di tích đã được xếp hạng là Di tích
quốc gia đặc biệt là Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng
năm 1908 trên đồi Khau cả, là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ
cách mạng Việt Nam. Ngoài ra còn có các di tích khác như:
Văn bia Quế lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông (TP.Sơn
La); Đồn mộc Lỵ (huyện mộc châu); Kỳ Đài Thuận châu (nơi
Bác hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc

Phát huy tiềm năng 
du lịch Sơn La
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Sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa
dạng, có tiềm năng lớn tạo nên những sản
phẩm du lịch độc đáo, những năm qua,
ngành Du lịch tỉnh Sơn La đã đóng góp
tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Sơn La.
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Thuận châu); cứ điểm Nà Sản, tượng đài Thanh niên xung
phong - mai Sơn; cầu Tà Vài với chiến công nữ dân quân Yên
châu bắn rơi máy bay mỹ; Danh thắng hang Dơi - mộc châu;
hang chi Đảy - Yên châu; Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp
mường Và - Sốp cộp.

các dân tộc thiểu số ở Sơn La có nhiều lễ hội và các trò chơi
dân gian gắn với mùa vụ trong năm. Dân tộc Thái có Lễ hội hoa
Ban tại Vân hồ và TP.Sơn La diễn ra vào mùa hoa ban nở dịp
tháng 3; lễ hội Lồng Tồng xã chiềng hặc (huyện Yên châu); lễ
hội đua thuyền (huyện Quỳnh Nhai). Dân tộc mông có Lễ hội
Nào Sồng (mộc châu), lễ hội Tu Su (Yên châu) với nhiều trò
chơi dân gian được duy trì,... hàng năm, vào dịp ngày 02/9 tại
thị trấn huyện mộc châu diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc,
là dịp để nhân dân tụ hội, mừng Tết Độc lập, giao lưu văn hóa,
thúc đẩy phát triển du lịch.

Về ẩm thực, các dân tộc thiểu số ở Sơn La có nhiều món ăn
đặc sản như: rượu cần, rượu hoẵng, Pa pỉnh tộp (cá nướng),
mọ tu cáy (gà tơ tần), thịt hun khói, cơm lam, bánh dầy,... là

những món ăn hấp dẫn đối với khách du lịch.
các sản phẩm thủ công truyền thống như khăn piêu của

dân tộc Thái, vải thổ cẩm, đệm bông gạo, các đồ vật bằng mây
tre đan với các hoa văn đặc sắc hay những bộ trang phục rực rỡ
của phụ nữ người mông,... là những sản phẩm độc đáo, mang
đậm bản sắc văn hóa; là tiềm năng để xây dựng sản phẩm du
lịch trải nghiệm, là quà tặng ý nghĩa với du khách.

Với những tiềm năng về tự nhiên và nhân văn phong phú,
tỉnh Sơn La đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh
tế quan trọng. Theo đó, tỉnh định hướng phát triển các dòng
sản phẩm thế mạnh là du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức
khỏe, vui chơi giải trí và cuối tuần ở các vùng cảnh quan; du
lịch văn hóa; du lịch tham quan danh lam thắng cảnh; du lịch
sinh thái; du lịch cộng đồng; du lịch thể thao mạo hiểm,
khám phá; du lịch tâm linh. Phát huy tối ưu tiềm năng và thế
mạnh, ngành Du lịch Sơn La đang kêu gọi các nhà đầu tư đến
khảo sát, tham quan để tìm kiếm cơ hội đầu tư, đưa du lịch
Sơn La ngày càng phát triển bền vững.n
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Son La province has a tropical monsoon climate, cold
and dry winters, hot and humid summers with lots of
rain. Due to the mountainous terrain interspersed
with valleys and the many hydroelectric reservoirs,
Son La's climate is divided into many sub-regions, for

example: cool climate region from 18oc – 21oc which is very
suitable for tourism development (moc chau plateau, Ta Xua -
Bac Yen, co ma - Thuan chau, Ngoc chien - muong La); with
hot and humid sub-regions such as ma river, muong La, and
Phu Yen. With a cool climate, in the spring, on the moc chau
plateau, the hills of tea, apricot blossom, plum blossom, peach
blossom and rapeseed flower fields have attracted tourists.

In addition, the terrain of many limestone mountains has
created an interesting cave system such as Bat cave, five caves of
Ban on (moc chau), Nha Nhung cave, chi Day cave (Yen
chau), Tham Tat Tong cave (Son La city) and hua Bo cave
(muong La). The system of rivers, streams and lakes in the
province is very rich and abundant, creating beautiful natural
landscapes such as: Dai Yem waterfall (moc chau) and Tat Nang
waterfall (chieng Yen, Van ho). In particular, the Da river
system creates a long-standing traditional river culture. after the
Son La hydropower plant was formed, it created a hydroelectric
lake bed with a length of 150km, an area of about 16,000ha with
a great potential for exploitation and development of lakebed
tourism. Besides, in the province, there are other lakes with
potentials for tourism development such as: ang village lake
(Dong Sang, moc chau), chieng Khoi Lake (Yen chau), Tien
Phong Lake (mai Son). In addition, Son La also has very rich hot
spring resources such as: hot springs in mong village, hua La,
Son La city; muoc Bu hot spring, Ngoc chien, muong La.

The province has 12 ethnic groups, of which the majority are
Thai, Kinh, mong and muong. These are considered unique
humanistic tourism resources that can be exploited to form

valuable cultural tourism products. Ethnic groups in Son La
province are currently preserving in the community cultural values
imbued with the identity of the Northwestern region, which have
been making a difference in Son La - Northwest tourism products.
currently, many ethnic villages in Son La still retain their
traditional cultural and living values. many ethnic villages have
initially developed community eco-tourism models such as: Na
Bai, Phu mau 1 and Phu mau 2 villages (chieng Yen commune,
Van ho district); hua Tat village (Van ho commune, Van ho
district); hai, ca and Bo villages (chieng an commune, Son La
city); Tong and hum villages (chieng Xom commune, Son La
city); han 2, han 4 and han 5 villages (muong Do commune, Phu
Yen district); Luot village (Ngoc chien commune, muong La
district); Ka village, Duc village (chieng Khoang commune, Quynh
Nhai district); the center of hong Ngai commune - mong ethnic
culture associated with a Phu couple's cave (Bac Yen district).

Besides, at present, Son La has many historical-cultural relics
and scenic spots ranked at national and provincial levels, including
one relic ranked as a special national relic - Son La Prison, it was
built by the french colonialists in 1908 on Khau ca hill, where
many Vietnamese revolutionary soldiers were detained. There are
also other relics such as: Que Lam Ngu che Epitaph - King Le
Thai Tong (Son La city) Temple; moc Ly fort (moc chau
district); Ky Dai Thuan chau (where uncle ho visited and talked
with the Thuan chau ethnic people); Na San fortress, the
monument of Youth Volunteers - mai Son; Ta Vai Bridge with
the feat of Yen chau female militia shot down the american
plane; Bat cave - moc chau; chi Dat cave - Yen chau; and the
architectural and artistic relic of muong Va Tower - Sop cop.

The ethnic minorities in Son La have many festivals and folk
games associated with the seasons of the year. The Thai people
have Ban flower festivals in Van ho and Son La city in the ban
flower season in march; Long Tong festival in chieng hac

Promoting Son La
Tourism Potential

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Possessing diverse natural resources,
with great potential to create unique
tourism products, over the years, Son
La province’s tourism industry has
significantly contributed to the local
socio-economic development.
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commune, Yen chau district; boat racing festival in Quynh
Nhai district. The mong ethnic group has Nao Song festival
(moc chau), Tu Su festival (Yen chau) with many folk games
maintained. Every year, on the occasion of September 2 in the
town of moc chau district, the ethnic culture festival is an
occasion for people to gather, celebrate the Independence Day,
exchange cultures and promote tourism development.

In terms of cuisine, ethnic minorities in Son La have many
special dishes such as: can wine, muntjac wine, Pa pinh top (grilled
fish), mo tu cay (baby chicken soup), smoked meat, bamboo-tube
rice lam and sticky rice cake, which are attractive dishes for tourists.

Traditional handicraft products such as pieu scarf of the
Thai ethnic group, brocade cloth, cotton and rice cushions,
bamboo and rattan objects with unique patterns or colorful
costumes of hmong women are unique products, imbued with
cultural identity and potential to build experiential tourism
products and meaningful gifts for tourists.

With rich natural and humanistic potentials, Son La province
is gradually turning tourism into an important economic sector.

accordingly, the province orients to develop strong product lines
such as resort tourism, health care, entertainment and weekends
in landscape areas; cultural tourism; sightseeing; ecotourism;
community tourism; adventure sports tourism, discovery;
spiritual tourism. maximizing potentials and strengths, Son La
tourism industry is calling for investors to visit and explore to
find investment opportunities and help Son La tourism to
increasingly develop in a sustainable direction.n
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triển khai dự án đồng bộ
Địa điểm bản chiềng Đi 2, xã Vân

hồ, huyện Vân hồ với lợi thế rất
lớn về cảnh quan thiên nhiên, khí
hậu mát mẻ, dễ chịu, nền văn
hóa đậm đà bản sắc dân tộc,
là nơi có điều kiện thuận lợi
để phát triển du lịch, phù
hợp với chiến lược phát
triển du lịch chung của
tỉnh Sơn La. 

Điểm du lịch cộng
đồng Vigolando được quy
hoạch chi tiết, trở thành
một tổ hợp dịch vụ lưu
trú, nghỉ dưỡng cộng đồng,
phục vụ nhu cầu khách du
lịch trong và ngoài nước.
Đồng thời, tạo công ăn việc
làm cho lao động địa phương,
phát triển vị thế du lịch tỉnh Sơn
La trên thị trường quốc tế. Dự án
góp phần đa dạng hóa sản phẩm du
lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và các
loại hình giải trí trên địa bàn tỉnh, qua đó khai

thác tài nguyên thiên nhiên trên nguyên tắc
bảo vệ, tôn tạo cảnh quan môi trường,

phát triển bền vững.
Dự án Điểm du lịch cộng

đồng Vigolando do công ty cổ
phần KST Việt Nam đầu tư
xây dựng được uBND tỉnh
Sơn La ban hành quyết
định phê duyệt chủ trương
tháng 07/2019 và chấp
thuận điều chỉnh chủ
trương đầu tư đồng thời
chấp thuận nhà đầu tư
tháng 07/2022. Theo đó
tổng mức đầu tư của dự
án: 94,178 tỷ đồng. Dự án
được đầu tư xây dựng mới,
trang thiết bị mới đồng bộ
với hạng mục công trình và

hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng
kỹ thuật trên khu đất thuộc bản

chiềng Đi 2, xã Vân hồ, huyện
Vân hồ, tỉnh Sơn La. Khu đất có

diện tích 28.733,1m², trong đó diện tích
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Điểm nhấn trên hành trình
phát triển du lịch Sơn La

Sự phát triển của
ngành Du lịch Sơn La

những năm qua đã đem lại
nguồn lợi kinh tế cho tỉnh cũng như
cơ hội việc làm cho người dân địa

phương. Tỉnh cũng có chiến lược phát
triển du lịch rất rõ ràng trong giai đoạn
2020 - 2030. Nắm bắt được xu thế đó,
công ty cổ phần KST Việt Nam (KST
Việt Nam) đã thai nghén và cho ra đời
Dự án Du lịch cộng đồng Vigolando,
góp phần tạo điểm nhấn nổi bật
trên bản đồ du lịch tỉnh Sơn La.
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Bể bơi vô cực ở độ cao 1.100m so với mặt nước biển,
chất lượng tương đương 4* trở lên



deploying projects together
advantageously endowed with charming natural

landscape, cool and pleasant climate and locally distinctive
culture, chieng Di 2 village, Van ho commune, Van ho
district is an ideal place for tourism development, which
matches Son La tourism development strategy.

Vigolando is planned to become an accommodation and
retreat complex for domestic and foreign tourists. The tourist
site has generated jobs for many local workers and elevated
Son La tourism position in the international market. The
project helps diversify tourism products, improve service
quality and entertainment types in the province, thus tapping
natural resources on the principle of protecting and upgrading
environmental landscape and sustainable development.

The Vigolando community Tourist Site project, invested
and developed by KST Vietnam Joint Stock company, was
approved by the Son La Provincial People's committee in
July 2019 and approved to adjust the investment policy and
accept the investor in July 2022, was invested and
constructed by KST Vietnam at a cost of VND94.178 billion.
The project, covering 28,733.1 square meters, includes main
items like reception hall, 17-room Bungalow a hotel, 22-
apartment Bungalow B resort, six family apartments, two
community houses, two reception houses, one swimming
pool and ancillary infrastructure. In particular, this place is
freshly associated with the modern space and indigenous
cultural beauty. The project was put into commercial
operation in the first quarter of 2022.

Helping local social security
To develop tourism in a sustainable way, ensure social

security and improve people's life, KST Vietnam has sped up
the project implementation. currently, operational facilities

đất là 28.733,1m². Dự án bao gồm các hạng mục chính:
Nhà đón tiếp (01 nhà), Khách sạn Bungalow a (17 phòng),
các căn hộ nghỉ dưỡng Bungalow B (22 căn), căn hộ nghỉ
dưỡng family (06 căn), Nhà nghỉ cộng đồng (02 nhà), nhà
đón tiếp 2 và bể bơi (01 nhà) và các công trình hạ tầng phụ
trợ. Đặc biệt, nơi đây là địa điểm gắn liền với sự tươi mới
trong không gian mang phong cách hiện đại và những nét
đẹp văn hóa bản địa.

hiện tại, dự án đang thực hiện công tác xây dựng cơ
bản với khối lượng hoàn thành hạng mục theo đúng kế
hoạch và mục tiêu đề ra, đã có công trình đưa vào khai thác
thương mại từ quý I/2022.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
Để phát triển du lịch theo hướng bền vững, đảm bảo an

sinh xã hội, nâng cao đơ ̀i sô ́ng nhân dân, KST Việt Nam đã
và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. hiện các công
trình đi vào hoạt động đang tạo việc làm cho 40 lao động với
mức thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng
mỗi tháng, trong đó có nhiều lao động là đồng bào các dân
tộc sinh sống tại tỉnh Sơn La. Nhà hàng Vigolando hiện đang
tạo việc làm ổn định cho 21 nhân sự, trong đó trên 80% nhân
sự sinh sống tại huyện Vân hồ và huyện mộc châu, mức thu
nhập bình quân của người lao động từ 5 đến 6 triệu
đồng/tháng và đóng góp nguồn thu vào ngân sách địa
phương. Bên cạnh đó, dự án tham gia thúc đẩy tiêu thụ các
sản phẩm của ngành Nông nghiệp địa phương thông qua các
hoạt động cung cấp dịch vụ kinh doanh của dự án.

mặt khác, KST Việt Nam còn tham gia đóng góp, ủng
hộ địa phương về kinh phí, nhân lực, vật lực trong các
hoạt động: Xây dựng cổng bản văn hóa chiềng Đi 2, tôn
tạo chỉnh trang mặt bằng sân vận động bản chiềng Đi 2,
góp ý kiến về kế hoạch thành lập chợ phiên chiềng Đi 2.
KST Việt Nam cũng thực hiện tổ chức, liên kết tổ chức
các hoạt động: Đón tết Trung thu hàng năm, trao quà
khuyến học đối với học sinh tại địa phương.

Theo ông Phạm Lò Tuấn Tuông - Tổng giám đốc
công ty, Dự án Vigolando hứa hẹn sẽ mang lại những lợi
ích thiết thực không chỉ về mặt kinh tế mà còn thay đổi
nếp nghĩ, cách làm và hình thành tư duy nhạy bén của
người dân địa phương. Khi triển khai dự án Vigolando,
KST Việt Nam nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các
cấp, các ngành tỉnh Sơn La, huyện Vân hồ. cụ thể là việc
hướng dẫn dự án thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục:
Lập quy hoạch 1/500, cấp chủ trương đầu tư, giải phóng
mặt bằng, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất và giấy phép xây dựng của dự án; các ưu đãi
đầu tư, miễn giảm tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp; hoãn nộp có thời hạn, giảm thuế đối với
thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phát
sinh trong năm tài chính 2021 - 2022.

Trong thời gian tới, KST Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư
hoàn thiện và đưa vào khai thác thương mại toàn bộ dự án
Điểm Du lịch cộng đồng Vigolando. Song song đó, tham
gia đầu tư, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương,
xây dựng các dự án phục vụ dân cư theo quy hoạch của
tỉnh Sơn La và huyện Vân hồ; đưa Vân hồ trở thành
điểm đến an toàn cho du khách trong hành trình khám
phá, trải nghiệm Tây Bắc, Sơn La.n

Vigolando - Highlight
of Son La Tourism
Development 
Tourism development has brought
economic benefits to Son La province
and provided jobs for local people in the
past years. Son La also has a very clear
tourism development strategy for the
2020 - 2030 period. catching that trend,
KST Vietnam Joint Stock company
prepared and launched Vigolando
community tourism project, aiming to
create a prominent highlight on the Son
La tourism development map.
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are employing 40 workers who are paid VND5-8 million a
month on average, including many ethnic minorities in Son La
province. Vigolando restaurant is currently employing 21
workers, with over 80% from Van ho and moc chau districts,
with an average monthly individual salary of VND5 -6 million
and paying significant tax to the local budget. In addition, the
project helps boost consumption of local agricultural products
by providing business services.

Besides, KST Vietnam provides financial, human and
material resources for local activities like building the
welcome gate into chieng Di 2 cultural village, upgrading
the playground of chieng Di 2 Stadium and consulting the
planning of chieng Di 2 market. The company also hosts
annual mid-autumn festival and presents scholarships to
local students.

mr. Pham Lo Tuan Tuong, general Director of KST
Vietnam, said, Vigolando promises to bring practical
economic benefits and change perception, practices and
sensitive thinking of local people. While carrying out
Vigolando project, KST Vietnam was supported by all levels
and branches of government in Son La province and Van
ho district. Specifically, local authorities directed necessary
procedures like project planning, investment license, site
clearance, land leasing, land ownership certification,
construction permit, tax incentives, land rent exemption
and reduction, non-agricultural land tax, rescheduled tax
payment, and VaT and income tax reduction in the fiscal
year 2021 - 2022.

In the coming time, KST Vietnam will continue to invest in
completing and putting into commercial operation the entire
project of Vigolando community Tourist Site. The company
will invest and promote local agriculture and build projects for
people in Son La province and Van ho district and make Van
ho a safe destination for tourists on their discovery and
experience journey to the Northwest and Son La.n
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h uyện Sốp cộp được chia tách từ huyện
Sông mã vào tháng 01/2004. Sau hơn 18
năm được thành lập, từ xuất phát điểm
thấp, giờ đây, bộ mặt nông thôn Sốp cộp
đã có nhiều khởi sắc. Phát huy tiềm lực đất

đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sốp cộp đã
chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong lĩnh vực nông
nghiệp từ đất nương rẫy trồng cây hàng năm có giá trị sản
xuất thấp sang đất trồng cây lâu năm, cây ăn quả có giá trị
kinh tế cao; tăng diện tích trồng rừng sản xuất; tăng diện
tích đất trồng lúa.

Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực
có hạt đạt 6.325/6.454ha, bằng 98% so kế hoạch; sản
lượng lương thực có hạt ước đạt 23.081,8 tấn, vượt 2,1%.
Diện tích cây ăn quả hiện có 2.170,9/2.292,9ha, đạt 94,7%
kế hoạch; sản lượng quả các loại ước đạt 1.484 tấn, bằng

131% so với cùng kỳ (tăng chủ yếu do đóng góp
của 557 tấn dứa). 

huyện đã triển khai trồng 70ha cây mắc ca
tại bản co Đứa, xã mường Và do công ty cổ
phần Đầu tư phát triển mường Và thực hiện và
1ha tại bản mạt, xã mường Lèo do các hộ dân
trong bản tự trồng. Phối hợp với công ty cổ
phần mắc ca Liên Việt Sơn La rà soát quỹ đất
phát triển mắc ca tại 03 xã Púng Bánh, mường
Lèo, mường Lạn. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác,
sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, nhất là khu
vực đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Sốp cộp
xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất
đai đến từng người dân. Thực hiện cải cách thủ
tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên
thông”, tạo điều kiện thuận lợi để người sử
dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo 
quy định.

Tiếp tục rà soát, ưu tiên chuyển đổi diện tích đất trồng
cây hàng năm sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế
cao như cây cà phê, cây ăn quả. Với đất lâm nghiệp, sẽ
chuyển đổi các loại đất phù hợp với kết quả rà soát,
chuyển đổi đất rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu
sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với quy
hoạch 3 loại rừng, đảm bảo cân bằng và ổn định môi
trường sinh thái.

các loại đất phi nông nghiệp được xem xét và tính
toán cho mọi loại đất, cả giao thông, thủy lợi, an ninh,
quốc phòng, đất có mục đích công cộng khác,… trên cơ
sở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện,
vừa đảm bảo tiết kiệm đất nhưng vẫn sử dụng hợp lý. 

Ông Đào Đình Thi - chủ tịch uBND huyện Sốp cộp
cho biết: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sốp
cộp tiếp tục tập trung phát triển nông, lâm nghiệp toàn
diện, bền vững; khai thác các nguồn lực, từng bước đầu tư
xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, huyện
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách giảm
nghèo và xây dựng nông thôn mới đến từng người dân,
xác định rõ trách nhiệm của người dân trong việc tham
gia đóng góp, tổ chức thực hiện, giám sát chương trình;
không trông chờ, ỷ lại từ nguồn vốn ngân sách. Ngoài ra,
huyện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với bộ,
ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung chính sách và các mô
hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự
nhiên, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương; huy
động thêm các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp và
người dân để thực hiện có hiệu quả, bền vững mục tiêu
giảm nghèo.”n

huyệN SốP CộP

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Sốp cộp là huyện vùng cao, biên giới, có
124,8km đường biên giới giáp với 3
huyện của nước bạn Lào. Thời gian qua,
huyện Sốp cộp đã tập trung chuyển đổi
cơ cấu sử dụng đất trong lĩnh vực nông
nghiệp đồng thời huy động các nguồn
lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo
điều kiện hỗ trợ nhân dân phát triển
kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cánh đồng lúa nếp tan Mường Và, huyện Sốp Cộp



chín tháng đầu
năm, 18/18 chỉ
tiêu của thành
phố đạt và vượt
kế hoạch. Tổng

thu ngân sách 9 tháng đạt
861,258 tỷ đồng, bằng 93,6%
dự toán tỉnh giao, 80,3% so
với dự toán hĐND thành phố
giao (tăng 34,5% so với cùng
kỳ năm 2021). Tỷ lệ giải ngân
các nguồn vốn đầu tư đạt
52,2% so với kế hoạch vốn
giao. Trong đó: Vốn tỉnh giao
đạt 52,8%, chưa giải ngân gần
80 tỷ đồng; vốn thành phố
giao đạt 51,6%, chưa giải ngân
gần 95 tỷ đồng. Số vốn còn lại
tập trung giải ngân cho các dự
án trọng điểm, chương trình
mục tiêu quốc gia, nông thôn
mới,… dự kiến đến ngày
31/01/2023 đạt 100% kế
hoạch năm 2022. 

Xây dựng đô thị thông minh
Xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

đang được TP.Sơn La triển khai thực hiện. Thành phố đã triển khai thí điểm
Trung tâm điều hành thông minh từ ngày 31/12/2021 với 08 nội dung.
Đồng thời chủ động, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trên 04 trụ cột: hạ
tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số với 08 nội dung gồm:(1) hệ
thống báo cáo kinh tế xã hội; giáo dục và Đào tạo; (2) hệ thống giám sát
trên không gian mạng; (3) hệ thống phản ánh kiến nghị người dân "Sơn La
Smart"; (4) hệ thống hỏi đáp phục vụ người dân (callbot); (5) hệ thống
giám sát, điều hành và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; (6) giáo
dục thông minh; (7) Du lịch thông minh; (8) Sàn thương mại điện tử. 

Về chính quyền số, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ
thống phòng họp không giấy; văn bản điện tử tích hợp chữ ký số đạt tỷ
lệ 96,3%. hệ thống một cửa tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến với
56 dịch vụ công mức độ 3, 4; tiếp tục rà soát bổ sung 50 dịch vụ công
phục vụ việc thực hiện triến khai Đề án 06 và dịch vụ công thuộc các
TThc phát sinh nhiều hồ sơ. 

cùng với đó, khai trương vận hành thí điểm Trung tâm (Ioc) đô thị
thông minh, lập đề án đô thị thông minh trình uBND tỉnh phê duyệt;
học tập kinh nghiệm; khảo sát lập dự án đầu tư hệ thống camera giám
sát an ninh, giao thông; dự án chuyển đổi số ngành giáo dục, xây dựng
trường học thông minh.
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ThàNh Phố SơN La

Hướng tới đô thị thông minh, hiện đại

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

TP.Sơn La bước vào triển khai
nhiệm vụ năm 2022 trong bối
cảnh tiếp nối những thành quả
thực hiện “mục tiêu kép” năm
2020, năm 2021 nhưng cũng phải
đối diện với nhiều khó khăn, thách
thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ
đạo linh hoạt, sáng tạo của các cấp
chính quyền cùng sự nỗ lực, chung
sức, đồng lòng của cả hệ thống
chính trị, các tầng lớp nhân dân và
cộng đồng doanh nghiệp, tình
hình kinh tế - xã hội TP.Sơn La 9
tháng đầu năm đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ.

Duy BìnH

Một góc TP. Sơn La

(xem tiếp trang 71)



Bước chuyển mình trên vùng đất Bắc Yên 

Khai thác lợi thế
huyện Bắc Yên có địa hình với nhiều núi cao, hệ

thống suối với độ dốc lớn, phù hợp phát triển điện gió,
thủy điện nhỏ; thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây ăn quả
với tổng diện tích hiện có trên 6.500ha và vẫn đang tiếp
tục được mở rộng. huyện cũng có nhiều danh lam, thắng
cảnh như: Sống lưng khủng long xã háng Đồng, thiên
đường mây xã Tà Xùa, hồ sen xã hua Nhàn,... Với những
tiềm năng, lợi thế trên, định hướng thu hút đầu tư của
huyện Bắc Yên là tập trung vào các lĩnh vực gồm năng
lượng, nhất là năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, công
nghệ cao gắn với chế biến và lĩnh vực du lịch. 

Những năm qua, kinh tế huyện Bắc Yên liên tục tăng
trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo
hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị được hình
thành. 

Lĩnh vực công nghiệp được duy trì phát triển, trọng tâm là
công nghiệp điện và khai khoáng. Năm 2021, trên địa bàn
huyện có 01 nhà máy thủy điện hoàn thành, đi vào hoạt động,
nâng tổng số lên 11 nhà máy thủy điện đang hoạt động trên
địa bàn với tổng công suất 155,9 mW. Ngoài ra, còn có 02 nhà
máy đang trong giai đoạn thi công xây dựng (Suối Sập 2a,
Phiêng côn) và 04 đề xuất đầu tư các dự án thủy điện mới
(Xím Vàng, Xím Vàng 3, Suối Lừm 1 mở rộng, Suối Lừm 1a).
Ngoài thủy điện, hiện có nhiều nhà đầu tư cũng đang quan
tâm phát triển điện gió trên địa bàn. Về khai thác khoáng sản,
đầu năm 2022, mỏ Nikel bản Phúc đã tái hoạt động trở lại, các
dự án khác như mỏ Thạch anh bản Phiêng Ban, mỏ Đồng bản
Ngậm,... hiện vẫn đang hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, các giải pháp phát triển du lịch tiếp tục
được triển khai hiệu quả. Những hoạt động như hội nghị
công bố Đồ án quy hoạch phân khu khu vực đồi thông Pu
Nhi, xã Phiêng Ban, cuộc thi ảnh đẹp du lịch huyện Bắc
Yên,... được tổ chức thành công đã tạo điều kiện mời gọi

các nhà đầu tư và thu hút khách du lịch.
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được quan

tâm đầu tư. hiện tại huyện đang tiếp tục triển khai một số
dự án trọng điểm như Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên;
Đường nội thị thị trấn Bắc Yên; Đường tỉnh lộ 112 (đoạn
Làng chếu - Xím Vàng);...chương trình xây dựng nông
thôn mới được thực hiện hiệu quả.

Đưa thị trấn Bắc Yên đạt tiêu chí đô thị loại v
Thị trấn Bắc Yên là trung tâm hành chính, kinh tế, văn

hóa, giáo dục đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua rà
soát thực tế các tiêu chí, chỉ tiêu phân loại đô thị loại V theo
quy định tại Nghị quyết 1210/2016/uBTVQh13 ngày
25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số điểm
của huyện Bắc Yên được đánh giá đạt là 78,5/100. 

hiện trạng trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc
cảnh quan thị trấn Bắc Yên có điểm thấp, tỷ lệ tuyến phố
văn minh đô thị còn ít. Nhà ở chủ yếu là nhà thấp tầng, tự
xây, tự phát. mật độ xây dựng còn thấp, dân cư tập trung
dày ở ven đường quốc lộ 37. 

Ông Đào Văn Nguyên, chủ tịch uBND huyện Bắc Yên
cho biết: Những năm tới, để thúc đẩy thị trấn Bắc Yên đạt
tiêu chí đô thị loại V, huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền
phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị
mới thị trấn Bắc Yên có tổng diện tích là 30,2ha; quy mô
dân số khoảng 2.900 người theo quy hoạch đã được duyệt
tại Quyết định số 3175/QĐ-uBND ngày 31/12/2016; Quyết
định số 2852/QĐ-uBND ngày 21/11/2021 của uBND tỉnh
Sơn La; hình thành khu đô thị mới với đầy đủ các tiện ích,
dịch vụ hiện đại, đồng bộ,…

Nhiệm kỳ mới 2020-2025, huyện sẽ tiếp tục khai thác tốt
tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế -
xã hội. Đặc biệt, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ;
chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tập trung
phát triển du lịch, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc;... 

Để hoàn thành mục tiêu này, huyện tập trung thực hiện
3 khâu đột phá gồm: Xây dựng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh
huy động đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trong
đó chú trọng hạ tầng giao thông, du lịch, nông thôn, công
nghệ thông tin, giáo dục y tế theo hướng đồng bộ hóa, để
thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tăng
cường cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa hành
chính trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, Bắc Yên
sẽ là huyện thoát nghèo.n

Là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La,
Bắc Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế để
phát triển kinh tế. cùng với phong trào
xây dựng nông thôn mới, huyện đã tranh
thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, tập trung xây
dựng, phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng
cao đời sống người dân.
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Đường mây xã Tà Xùa
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POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Nỗ lực thực hiện các khâu đột phá
Với khát vọng phát triển, những năm gần đây, mộc châu

đã tạo sự bứt phá toàn diện. Đó là nền tảng để Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục
tiêu: “Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, viễn thông;
du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;...
phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; trở
thành thị xã vào năm 2025, hướng tới là đô thị phát triển của
Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030”,… Để thực
hiện các mục tiêu trên, huyện đã xác định 4 khâu đột phá gồm:
(1)Phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động

lực để thu hút đầu tư; (2)nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các lĩnh vực quản lý đô thị, quản
lý đất đai, quản lý phát triển du lịch; (3)tập trung phát triển
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng
hữu cơ, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực
theo chuỗi giá trị; (4) tập trung phát triển du lịch trên cơ sở
các tiềm năng lợi thế. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ
thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, sau hơn 2 năm
triển khai, mộc châu đã đạt kết quả đáng khích lệ.

cụ thể, trong đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, huyện đã

Tạo bứt phá đưa Mộc Châu 
sớm trở thành thị xã
Khai thác tiềm năng, lợi thế, huyện mộc châu đang tạo đột phá trong phát triển du lịch,
nông nghiệp, đặc biệt là huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu
hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại IV để trở thành thị xã vào năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tổ hợp "Thiên đường sữa Mộc Châu” vào tháng 5/2022
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tập trung nguồn lực phát triển các hạng mục, dự án hạ tầng
kỹ thuật đô thị, Khu du lịch quốc gia (KDLQg) mộc châu,
viễn thông, giao thông nông thôn,... uBND huyện đã ban
hành nhiều quy hoạch, kế hoạch, đề án như: Quy hoạch
chung xây dựng KDLQg mộc châu, tỉnh Sơn La đến năm
2030, Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ,
du lịch sinh thái thuộc KDLQg mộc châu,... mộc châu
cũng đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông
trọng điểm có tính lan tỏa cao: Đường trục chính đô thị -
nội thị mộc châu; đường từ quốc lộ 6 qua thị trấn nông
trường mộc châu, huyện mộc châu đến xã Vân hồ, huyện
Vân hồ; quốc lộ 43 đi khu dân cư, khu sản xuất bản Là Ngà
2 và nhiều công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nước
sinh hoạt. Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông
nông thôn (từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành 21 tuyến
đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 17,5km,
tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng), huyện còn đầu tư hệ
thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, thoát nước đô thị, nổi bật
là dự án “Khơi thông dòng chảy suối mon xã Đông Sang”;
“hệ thống thoát ngập trung tâm xã Đông Sang”,...

Đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, huyện đã triển khai nhiều giải pháp
về quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán
bộ, công - viên chức cả 02 cấp huyện - xã nhằm nâng cao
năng lực quản lý kinh tế, quản lý đô thị; phối hợp tổ chức
các lớp tập huấn nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ du
lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... 

Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mộc
châu đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực
theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu
nông sản địa phương. uBND huyện đã ban hành, triển khai
nhiều kế hoạch, đề án và đạt kết quả khả quan; toàn huyện
có 46,3ha nhà kính, nhà lưới, 426ha ứng dụng tưới tiết kiệm
nước, 489ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietgaP,... huyện
còn rà soát, xây dựng 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, đến nay đã hình thành vùng chè của chi nhánh
Vinatea mộc châu và vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công
nghệ cao của công ty giống bò sữa mộc châu.

riêng khâu đột phá phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế
của huyện dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,

huyện đã tập trung phát triển các sản phẩm du
lịch lợi thế như: cộng đồng, nghỉ dưỡng, sinh thái,
văn hóa, trải nghiệm, canh nông, khám phá,…
Đặc biệt, triển khai 05 nhóm giải pháp lớn với
mục tiêu xây dựng huyện mộc châu trở thành
trung tâm du lịch của KDLQg mộc châu gồm:
(1) Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch theo
hướng đồng bộ; (2) phát triển và nâng cao năng
lực nguồn nhân lực; (3) xây dựng sản phẩm du
lịch xứng tầm tài nguyên thiên nhiên, văn hóa,
nông nghiệp và những trải nghiệm liên quan; (4)
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây
dựng thương hiệu du lịch mộc châu; (5) nâng cao
vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển
và quản lý du lịch. 

Với quyết tâm mạnh mẽ, huyện đang nỗ lực
cao nhất để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá
trong giai đoạn tăng tốc bứt phá đưa mộc châu
sớm trở thành thị xã.

Hướng tới mục tiêu trở thành thị xã
Thời gian qua, mộc châu nhận được sự quan tâm lớn của

Trung ương và tỉnh Sơn La. Tại chuyến kiểm tra, khảo sát, dự
lễ khởi công một số công trình lớn trên địa bàn Sơn La, ngày
28/5/2022, Thủ tướng chính phủ Phạm minh chính đã nhấn
mạnh: cao nguyên mộc châu là vùng đất tiềm năng khác biệt,
cơ hội nổi trội nhưng cần cơ chế, chính sách, tầm nhìn phù
hợp để phát triển mạnh mẽ. các cấp lãnh đạo tỉnh Sơn La
cũng dành cho mộc châu sự quan tâm đúng mức, xứng tầm
và ban hành các chủ trương, quyết sách thúc đẩy phát triển.
Đặc biệt, ngày 13/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban
hành Nghị quyết số 10-NQ/Tu về xây dựng huyện mộc châu
trở thành thị xã vào năm 2025. Từ gợi mở của Thủ tướng, sự
quan tâm của tỉnh và ý chí, khát vọng vươn lên, huyện ủy,
uBND huyện đang chỉ đạo các cấp, ngành, người dân và
doanh nghiệp khai thác tốt tiềm năng để bứt phá phát triển.

hơn một năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/Tu,
trong bối cảnh có nhiều thách thức, song với sự vào cuộc sát
sao, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mộc
châu đạt được những kết quả quan trọng. cụ thể là: Đã rà
soát các công tác để trình Thủ tướng chính phủ nhất trí chủ
trương cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mộc châu,
tỉnh Sơn La đến năm 2040 (ranh giới toàn huyện); trình Bộ
Xây dựng cho phép lập 02 đồ án quy hoạch phân khu thuộc
Quy hoạch chung đô thị mộc châu, tỉnh Sơn La đến năm
2030 (Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn mộc châu;
Quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường mộc
châu); hoàn thành đồ án Quy hoạch phân khu Khu bảo tồn
hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện mộc châu; phối
hợp với Sở Xây dựng lập 02 đồ án quy hoạch chi tiết xây
dựng (Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu khách sạn và dân cư
dịch vụ, khu biệt thự núi và resort nghỉ dưỡng; quy hoạch
chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập),…

huyện cũng đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng khung;
hoàn thành rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án ưu
tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm
2022, đồng thời triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo
tiêu chuẩn đô thị loại IV (đạt 72,275 điểm, tăng 2,255 điểm so
với năm 2021).

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với 09 F
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dự án, tổng vốn đăng ký 3.589 tỷ đồng, trong đó có những dự
án lớn như: Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao
mộc châu (Thiên đường sữa mộc châu), vốn đăng ký trên
1.000 tỷ đồng; Nhà máy sữa công nghệ cao mộc châu milk,
vốn trên 2.000 tỷ đồng; Nhà máy xử lý môi trường huyện mộc
châu, vốn 170 tỷ đồng,...

huyện đang chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn rà soát
để tổng hợp báo cáo, đề xuất với tỉnh và Trung ương ban hành
cơ chế đặc thù về xây dựng mộc châu lên thị xã vào năm
2025, hoàn thiện xây dựng các tiêu chí hạ tầng khung KDLQg
mộc châu, hỗ trợ quảng bá phát triển du lịch. Tầm nhìn là
xây dựng mộc châu thành nơi đáng sống, năng động, thịnh
vượng; điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư; phấn
đấu đến năm 2025 trở thành thị xã; đảm bảo các điều kiện để
được công nhận là KDLQg.

công việc phía trước còn nặng nề nhưng với sự vào cuộc
chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các “điểm
nghẽn” sớm được khơi thông để mộc châu sớm thực hiện
thành công các mục tiêu đề ra.

Lan tỏa làn sóng cải cách hành chính
Những năm qua, mộc châu luôn coi trọng và đạt nhiều

kết quả trong công tác cải cách hành chính (cchc), cải thiện
môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trong bảng xếp hạng về cchc của tỉnh, huyện đã 8 năm liền
dẫn đầu khối các huyện, thành phố. 

Để phát huy kết quả đó, năm 2022 và các năm tới, huyện
đang thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và
phối hợp trong thực hiện cchc; coi cchc là nhiệm vụ trọng
tâm, xuyên suốt và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy

mạnh tuyên truyền cchc
bằng nhiều hình thức đến tổ
chức, người dân, doanh nghiệp;
tiếp tục rà soát, đề xuất cắt
giảm các TThc; tăng cường
giải quyết hồ sơ TThc trên
môi trường điện tử;...

huyện cũng đẩy mạnh thực
hiện Đề án Văn hóa công vụ
nhằm hình thành phong cách
ứng xử, lề lối làm việc chuẩn
mực của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; đảm bảo tính
chuyên nghiệp, trách nhiệm,
năng động, minh bạch, hiệu
quả. Tiếp tục đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức theo trọng tâm
và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra,

đồng thời kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ công chức, viên
chức hàng năm nhằm chấn chỉnh, nâng cao năng lực, trách
nhiệm thực thi công vị

hiện nay, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành
lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thị trấn và Tổ chuyển đổi
số bản/tiểu khu với mục đích thông tin, tuyên truyền các chủ
trương, chính sách, về công tác cchc, chuyển đổi số; hỗ trợ,
hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông
minh, công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ
hành chính công;... góp phần xây dựng chính quyền số, phát
triển kinh tế số và xã hội số.

Với sự cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả bộ máy chính trị,
tin tưởng rằng, việc thúc đẩy cchc, cải thiện môi trường
kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của mộc châu
tiếp tục đạt nhiều hiệu quả và thực chất.n

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh
là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”
năm 2022 tại lễ trao giải của Giải thưởng du lịch thế
giới - World Travel Awards 2022 diễn ra tối ngày
11/11/2022 (Oman). Đây là danh hiệu cao quý nhất
trong ngành du lịch, được bình chọn bởi các chuyên
gia du lịch, giới truyền thông và người tiêu dùng trên
toàn thế giới. Việc trở thành “Điểm đến thiên nhiên
hàng đầu thế giới” là vinh dự và cũng là dấu mốc
quan trọng để Mộc Châu tiếp tục quảng bá, khai
thác, phát huy các giá trị thiên nhiên, văn hóa đến
với đông đảo bạn bè quốc tế thông qua các hãng
thông tấn báo chí lớn của thế giới.
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Ông Nguyễn Nho Trung,
giám đốc điều hành
Dự án khu du lịch
mộc châu Island
cho biết: Dự án

là tổ hợp khu vui chơi, nghỉ
dưỡng phức hợp được
thiết kế bằng các phân
khu hài hòa dựa trên
phong cảnh địa hình
thiên nhiên sẵn có của
núi rừng Tây Bắc, tổng
số vốn đầu tư giai đoạn
1 lên đến 773 tỷ đồng.
Ý tưởng chính dựa trên
câu chuyện của một bản
làng trù phú, giàu có với
sự đa dạng văn hóa từ thế
kỷ XIII; vùng đất mường
Sang, nơi thủ phủ của mộc
châu khi xưa.

các hạng mục chính gồm:
cầu kính Bạch Long có tổng
chiều dài 632m với phần bắc qua
vách núi 290m, sử dụng kính siêu cường
lực của Saint gobain, Pháp; đi hết cầu kính là
hang chim Thần được chủ đầu tư khai thác phục vụ
khách du lịch tham quan; tiếp đó là tổ hợp các trò chơi
như: Đu cáp Zipline, trượt khô air slide, khu vui chơi
ngoài trời, khu vui chơi trẻ em trong nhà. Đáng chú ý, bên

dưới là hệ thống lưu trú khách sạn The
Bullet hotel dựa trên concept con

tàu tương lai với 28 phòng; khu
Nebula glamping lấy ý tưởng
từ 8 hành tinh quay xung
quanh mặt trời, 9 căn
tương đương với 9 hành
tinh trong hệ mặt trời,…
Ngoài ra còn có khu
cắm trại Paradiso
camping với 03 hạng
lều từ 2-10 người, hệ
thống nhà hàng
Tabamboo được thiết
kế xây dựng toàn bộ
bằng tre. 

Dự án khu du lịch
mộc châu Island tuy
mới đi vào hoạt động
được hơn 6 tháng nhưng

đã tác động tích cực đến
phát triển kinh tế - xã hội địa

phương, tạo công ăn việc làm
cho hơn 400 người dân tại các xã,

bản với mức thu nhập bình quân gần
8 triệu đồng/người/tháng, trong đó phần

lớn là người dân lao động với trình độ học
vấn thấp. Đặc biệt, dự án đã đáp ứng đúng theo định
hướng phát triển du lịch của cả nước nói chung và khu
vực Tây Bắc nói riêng, cũng như chính sách thu hút đầu
tư của tỉnh Sơn La.n

Khu du LịCh mộC Châu ISLaNd

Tạo sức hút cho
du lịch Tây Bắc

công ty cổ phần
Du lịch 26 mộc châu là chủ
đầu tư Dự án Khu du lịch mộc

châu Island tại xã mường Sang và
chiềng hắc huyện mộc châu, tỉnh Sơn
La. Dự án có cầu kính đi bộ được Tổ chức
Kỷ lục Thế giới guinness công nhận dài nhất
thế giới. Ngoài ra, mộc châu Island còn là tổ
hợp nghỉ dưỡng có các hạng mục “khủng”
như: Khách sạn The Bullet hotel mộc châu
(dựa trên concept con tàu tương lai); công
trình khu Nebula glamping (hình quả
cầu); nhà hàng Tabamboo hoàn toàn

bằng tre,…

Hoài nam
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Ông có thể cho biết  những lợi thế của huyện thuận
Châu trong thu hút đầu tư?

Thuận châu nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, có
các trục giao thông quan trọng: Quốc lộ 6, quốc lộ 6B và
quốc lộ 279 kết nối với các tỉnh Điện Biên, Lai châu, Lào
cai; có địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, đất đai đa
dạng và phong phú,... Đây là những điều kiện vô cùng
thuận lợi cho địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã
hội, nhất là thu hút đầu tư.

Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, huyện
đã quy hoạch 3 vùng kinh tế, bao gồm: Vùng kinh tế dọc
quốc lộ 6 (gồm 12 xã, thị trấn), là vùng kinh tế động lực của
huyện, cơ cấu chủ yếu là dịch vụ - công nghiệp - nông, lâm
nghiệp đóng vai trò thúc đẩy các vùng kinh tế khác và phát
triển mạnh các vùng sản xuất tập trung chuyên canh cây chè,
cà phê gắn với các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
các xã vùng cao, vùng sâu (gồm 11 xã) phát triển nông, lâm
nghiệp - dịch vụ; vùng dọc sông Đà (6 xã) phát triển các cây
công nghiệp như cà phê, cao su, phát triển sản xuất rừng,
khai thác tốt mặt nước hồ sông Đà nuôi trồng thủy sản, các
dịch vụ du lịch lòng hồ. 

các vùng kinh tế này có nhiệm vụ khai thác tiềm năng, lợi
thế để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, thủy điện,
sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi đại gia súc, phát triển
cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su, các loại cây ăn quả,…
hiện nay, huyện Thuận châu đã thu hút một số dự án lớn đầu
tư vào lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ (chiềng Ngàm Thượng,
chiềng Ngàm 5,...), công nghiệp chế biến (nhà máy chế biến
mủ cao su tại xã Tông Lạnh, nhà máy chế biến tinh bột sắn tại
xã Nong Lay, nhà máy chế biến chè tại Phổng Lái; cà phê tại
muỗi Nội;...), phát triển cây công nghiệp như chè, cà phê, cao
su, các loại cây ăn quả.

Để tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh
của địa phương, huyện thuận Châu đã có những giải
pháp gì trong cải thiện môi trường kinh doanh, khơi
thông nguồn lực đầu tư, thưa ông?

huyện Thuận châu đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng
bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi
trường kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, phát
triển doanh nghiệp để tạo động lực, đột phá trong phát triển
kinh tế và thu hút đầu tư vào địa phương. 

Trong đó, huyện tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; duy trì, nâng cao
hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
huyện, xã, thị trấn; niêm yết công khai trình tự, thủ tục hành
chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí để nhân dân biết thực
hiện, kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt việc liên thông các cấp
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huyệN ThuậN Châu

Nâng cao năng lực cạnh tranh để 
thu hút đầu tư

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Thời gian qua, huyện Thuận châu
đã chủ động rà soát, đánh giá tiềm
năng, lợi thế của địa phương và
triển khai đồng bộ các giải pháp
nâng cao năng lực cạnh tranh, xây
dựng môi trường đầu tư thông
thoáng, minh bạch để thu hút đầu
tư, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội. Vietnam Business
forum đã có cuộc phỏng vấn ông
Nguyễn Đức thặng - Phó chủ tịch
uBND huyện Thuận châu. 

nguyễn BácH



trong giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng thực hiện dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực. 

Đồng thời, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, gặp
gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã (hTX) để nắm tình hình sản
xuất, kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hTX
(6 tháng/lần). cung cấp, phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ
trợ của Trung ương, của tỉnh đến các doanh nghiệp, hTX để
đăng ký nhu cầu và thực hiện hỗ trợ. công khai quy hoạch
phát triển tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, tạo cơ hội
bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông
tin và đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện. Đối với các dự án
đầu tư vào địa phương, huyện hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết
các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh
trật tự,… tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án và
hoạt động sản xuất kinh doanh.

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/tW ngày 10/02/2022
của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và
miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
huyện thuận Châu đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu
phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện thuận Châu thoát
nghèo; đến năm 2030 là huyện phát triển khá của tỉnh. Để
thực hiện được mục tiêu này, huyện cần tập trung thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện Thuận châu tập trung
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước đổi mới mô hình tăng
trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh
tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học -
công nghệ, chuyển đổi số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/Tu ngày 31/8/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, huyện chủ trương phát triển công nghiệp theo

hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường,
trọng tâm là công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp khai
khoáng; công nghiệp điện; công nghiệp sử dụng nhiều lao
động,... Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng,
phát triển cụm công nghiệp (Tông cọ, Phỏng Lái).

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hàng hóa,
sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản; xây dựng và
phát triển các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao; phát triển các loại cây dược liệu có lợi thế, tập trung triển
khai có hiệu quả các chương trình, dự án sản xuất, tiêu thụ và
chế biến các sản phẩm dược liệu. Phát triển các chuỗi sản
phẩm chủ lực gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần
thực hiện mục tiêu đưa huyện Thuận châu nói riêng và tỉnh
Sơn La nói chung trở thành trung tâm chế biến sản phẩm
nông nghiệp của Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Ngoài ra, xây dựng và phát triển mạnh thương mại nội địa
theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử
với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Đẩy mạnh kết nối
tiêu thụ sản phẩm, chuỗi giá trị và xuất khẩu làm động lực
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục duy trì các sản
phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển du
lịch tại Khu du lịch đèo Pha Đin, du lịch lòng hồ thuỷ điện,...
Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, xây dựng các
khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát
huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ưu tiên bố trí nguồn vốn
ngân sách nhà nước đầu tư cho các công trình, dự án trọng
điểm, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương
(các tuyến đường liên huyện, liên xã,...). Tăng cường huy động
các nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích sự tham gia của
các thành phần kinh tế trong đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ
thuật, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án
ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, dự án phát triển
kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, dự
án đầu tư vào các vùng đặc biệt khó khăn.

trân trọng cảm ơn ông!
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HTX Du lịch Pha Đin đã xây dựng Khu du lịch “Pha Đin top” tại huyện Thuận Châu 
trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong những năm gần đây



Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Phù Yên là huyện phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La, cách

thủ đô hà Nội hơn 160km. Trên địa bàn huyện có quốc lộ
37, 32B kết nối với các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, hòa Bình;
quốc lộ 43 kết nối với huyện mộc châu, Vân hồ, vùng hồ
thủy điện hòa Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu,
thông thương hàng hóa. 

Những năm qua, kinh tế huyện đã có bước tăng trưởng
khá, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị, nông thôn, đời
sống của người dân được cải thiện. Lĩnh vực nông, lâm
nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa
tập trung; xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả gắn với chuỗi
sản phẩm ocoP; giảm diện tích cây lương thực kém hiệu

quả để phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; ứng dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

huyện đã hình thành nhiều hợp tác xã phát triển chuỗi
sản xuất, cung ứng rau, quả, an toàn VietgaP như: hợp tác
xã trồng cam Văn Yên, tại bản Văn Yên, xã mường Thải;
hợp tác xã Kim Tân có mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ để sản xuất rau an toàn theo hướng Vietgap tại
bản Kim Tân, xã huy Bắc,…

Trong lĩnh vực công nghiệp, từ năm 2010 đến nay,
huyện Phù Yên tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các
chính sách thu hút đầu tư. Theo đó, huyện đã quy hoạch 02
cụm công nghiệp là gia Phù và Quang huy với quy mô hơn
30ha. giai đoạn 2016-2020, huyện thu hút 24 dự án, với
tổng mức đầu tư trên 1.100 tỷ đồng, thành lập mới 96
doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng, nâng
tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 197 doanh nghiệp.
Trong đó, nổi bật là các dự án: Nhà máy may Tâm Việt; xí
nghiệp giày da Ngọc hà,...

Trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, ngoài những giá trị đặc
sắc về văn hóa, huyện Phù Yên còn có nhiều cảnh quan
thiên nhiên đẹp như: hồ Suối chiếu, đồi thông Noong cốp,
hồ Noong Bua; rừng Đại tướng Võ Nguyên giáp; hồ sông
Đà. Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017
của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn, huyện Phù Yên đã xây dựng Đề án phát triển
kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch với mục tiêu: Phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng
bền vững, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân
tộc; giữ gìn cảnh quan và môi trường.
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Quyết tâm đưa Phù Yên thành huyện      

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi
thế, huyện Phù Yên đang đẩy mạnh thu
hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu
tiên các dự án sử dụng công nghệ mới,
thân thiện môi trường. Thông qua đó,
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, tạo việc làm cho lao động địa
phương, quyết tâm đưa Phù Yên trở
thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Hoài nam

Lãnh đạo xã Huy Thượng, huyện Phù Yên đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới



chín tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn
huyện là 697.067,9 triệu đồng, đạt 91,6% so với dự toán
uBND tỉnh giao, đạt 90,9% so với dự toán hĐND huyện giao.
Trong đó, thu địa bàn: 51.674,9 triệu đồng; thu bổ sung cân
đối ngân sách tỉnh: 605.213,9 triệu đồng; thu chuyển nguồn:
39.088,6 triệu đồng, thu đóng góp: 1.090,5 triệu đồng. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp
Ông Đặng Quang hưng, chủ tịch uBND huyện Phù

Yên cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phù Yên xác
định: Tập trung mở rộng phát triển các cụm công nghiệp,
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông
nghiệp hữu cơ, phát triển mạnh du lịch gắn với bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng
nông thôn mới; phấn đấu xây dựng Phù Yên thành huyện
phát triển khá của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu này, huyện tập trung vào các
khâu đột phá như: Phát triển nguồn nhân lực ở các ngành
nghề phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, các
ngành nghề có thế mạnh. mở rộng sản xuất hàng hóa theo
hướng hữu cơ, tập trung vào những sản phẩm nông nghiệp
thế mạnh của huyện (“cam Phù Yên”, “gạo Phù Yên”, “tỏi Phù
Yên”); phát triển chăn nuôi, cây dược liệu, trồng rừng, bảo vệ
rừng, nuôi trồng thủy sản. huyện phấn đấu có 10 sản phẩm
được công nhận ocoP trở lên. 

Tập trung phát triển các chương trình, dự án trọng điểm
của huyện; tuyến đường giao thông liên xã, xã xuống bản,
liên bản và nội bản; thu hút đầu tư mở rộng các cụm công
nghiệp (trọng tâm là nhà máy may Phù Yên, xí nghiệp giày
da Ngọc hà). Phấn đấu đến năm 2025 trên 10 dự án có nhà
đầu tư mới.

Về định hướng thu hút đầu tư, huyện đẩy mạnh thu
hút đầu tư trong các lĩnh vực: Thuỷ điện, khai khoáng, sản
xuất - chế biến nông, lâm, thủy sản. Ưu tiên các dự án ứng
dụng công nghệ cao, tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi
trường trong sản xuất, tập trung vào các thế mạnh chủ lực
của huyện nhằm tạo sản phẩm có năng suất, chất lượng.
Tập trung mở rộng cụm công nghiệp Quang huy để mở
rộng phân xưởng giày của Nhà máy giày Ngọc hà cơ sở 2;
mở rộng thêm phân xưởng may giai đoạn 2 tại cụm công
nghiệp gia Phù, thu hút lao động tại địa phương.

Đồng hành cùng các nhà đầu tư, huyện sẽ tạo mọi điều
kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu, nghiên
cứu và xây dựng nhà xưởng sản xuất. Đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, đơn giản hóa và công khai các quy trình đầu
tư, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ
quan, đơn vị. rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành,
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công khai các quy
hoạch theo quy định, tạo cơ sở cho việc thu hút đầu tư.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huyện Phù
Yên đã ban hành Đề án số 02-Đa/hu về việc phát triển
nguồn nhân lực huyện Phù Yên giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng phối hợp
với các đơn vị tổ chức các đợt đào tạo, hướng nghiệp, dạy
nghề cho lao động địa phương.

“Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự chủ, sáng tạo,
huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội,
nắm bắt thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các
dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, phấn đấu xây
dựng Phù Yên thành huyện phát triển khá của tỉnh”, ông
Đặng Quang hưng khẳng định.n
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uyện          phát triển khá 

Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Phù Yên



N ằm cách thành phố Sơn
La 42km về phía Đông
Bắc, huyện miền núi
mường La giàu tiềm
năng về đất đai, môi

trường, tài nguyên. Tuy nhiên, do
huyện có xuất phát điểm tương đối
thấp, kết cấu hạ tầng hạn chế, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch chậm, tập quán
canh tác lạc hậu,… mường La chưa thể
phát huy hết những lợi thế sẵn có.

Ông Nguyễn Văn Bắc - chủ tịch
uBND huyện mường La cho biết: “Để
khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu
quả tiềm năng, thế mạnh của địa
phương, giai đoạn 2020 - 2025, huyện
mường La xác định trụ cột chính để tạo

động lực cho phát triển kinh tế là phát
triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo
hướng nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát
triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La
và du lịch cộng đồng xã Ngọc
chiến,…”.

Về sản xuất nông nghiệp, huyện
mường La xác định nhiệm vụ trọng
tâm là chuyển đổi phương thức sản
xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ
manh mún, nhỏ lẻ sang tập trung,
chuyên canh; đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng đồng bộ; phát triển nông
nghiệp sạch, chất lượng. hiện toàn
huyện có gần 5.000ha diện tích cây ăn
quả các loại, hơn 2.200ha cây sơn tra,
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huyệN mườNg La 

Đánh thức tiềm năng, thế mạnh để 
phát triển nhanh, bền vững

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Nhờ triển khai nhiều
giải pháp khơi thông
nguồn lực, đánh thức
tiềm năng, thế mạnh địa
phương, huyện mường
La đã mở ra nhiều cơ
hội để thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội
nhanh, bền vững. 

Nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á nằm trên địa bàn thị trấn Ít Ong (Mường La, Sơn La)
thu hút nhiều du khách tìm đến thăm quan và trải nghiệm
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trong đó các sản phẩm xoài, nhãn, chuối đã có mặt tại các chuỗi siêu thị
lớn và xuất khẩu. Điểm sáng là huyện đã xây dựng được 5 sản phẩm
ocoP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên như: Sản phẩm tinh dầu sả java, táo đại,
thịt bò hun khói,... Tận dụng lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện và diện
tích ven hồ, huyện thành lập được 4 hợp tác xã thủy sản với tổng số hơn
900 lồng cá, sản lượng nuôi trồng, khai thác đạt 800 tấn.

Bên cạnh đó, huyện có đến 90% diện tích là đồi núi đất dốc, bị chia
cắt bởi các khe suối, thuận lợi cho phát triển công nghiệp năng lượng.
Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tính đến thời điểm hiện
tại, trên địa bàn huyện có 24 dự án thủy điện, gồm 3 dự án thủy điện
lớn, 21 dự án thủy điện vừa và nhỏ, (trong đó, 17 dự án đã đưa vào khai
thác vận hành, 02 dự án đang triển khai thi công; 02 dự án chuẩn bị đầu
tư) với tổng công suất thiết kế 192mW, tổng sản lượng điện sản xuất
năm 2022 ước đạt 650 triệu Kwh,… hoạt động thương mại phát triển
khá, thị trường hàng hóa, dịch vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế
và đời sống nhân dân.

mường La được biết đến là vùng đất có nhiều lợi thế về phát triển
du lịch, nơi có công trình thủy điện Sơn La và hàng chục công trình
thủy điện vừa và nhỏ, với diện tích mặt hồ rộng lớn; những mó nước
khoáng nóng tại thị trấn Ít ong, xã Ngọc chiến, chiềng hoa, hua Trai;
hệ thống hang động đẹp, các di tích lịch sử và cộng đồng các dân tộc
Thái, mông, La ha, Kháng đoàn kết sinh sống với những nét văn hóa
truyền thống, lễ hội, ẩm thực, hoạt động văn hóa cộng đồng đa dạng,…
huyện mường La đã và đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào
lĩnh vực du lịch, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia phát triển du
lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. hiện nay, toàn huyện có 02
khách sạn; 11 nhà nghỉ; 19 homestay, tạo việc làm cho khoảng 150 lao
động có thu nhập ổn định. Tính đến tháng 10/2022, mường La đón
60.719 lượt khách, doanh thu đạt 20,225 tỷ đồng; ước cả năm 2022
doanh thu từ du lịch đạt 25 tỷ đồng. 

Về định hướng thu hút đầu tư, huyện mường La ưu tiên thu hút các
dự án đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi
sản xuất - chế biến - tiêu thụ và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp hữu cơ. Từ đó, tạo bước đột phá trong phát triển nông
nghiệp, tạo ra các sản phẩm đặc sản, chủ lực, nâng cao hiệu quả sản
xuất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đồng thời, huyện thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch với mục
tiêu xây dựng Ngọc chiến trở thành xã trọng điểm về du lịch của huyện.
Tập trung phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại các bản có rừng cao
su và suối nước khoáng nóng; du lịch sinh thái, trải nghiệm cảnh quan
Nhà máy thủy điện Sơn La và lòng hồ thủy điện, đồn Pom Pát, suối nóng
hua Ít,... Thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp thu hút nhiều lao động và thân thiện với môi trường.

huyện cũng tập trung mời gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch, xây dựng khu vực quảng
trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ít ong; thu hút một số dự án
khu dân cư, chỉnh trang đô thị; phát triển thêm các loại hình dịch vụ
vui chơi, giải trí, du lịch; khuyến khích các hộ mở rộng kinh doanh,...
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất của người dân trên địa
bàn huyện.

“Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huyện mường La sẽ tăng cường quảng
bá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cung cấp thông tin kịp thời
các dự án đầu tư; hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong công tác giải
phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho dự án. Đồng thời, tập trung đẩy
mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng
môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thu hút đầu
tư vào các lĩnh vực có lợi thế của huyện,… góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội”, ông Nguyễn Văn Bắc khẳng định.n

Đẩy mạnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất

Ngày 24/5/2022, uBND tỉnh Sơn La
đã ban hành Quyết định số 1945/QĐ-
uBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch
chung xây dựng TP.Sơn La đến năm 2045
với mục tiêu: Xây dựng và phát triển
TP.Sơn La thành đô thị sinh thái, hiện đại,
mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù
tiểu vùng Tây Bắc; một trong những trung
tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
đa ngành của tiểu vùng Tây Bắc; động lực
tăng trưởng kinh tế vùng dọc quốc lộ 6
của tỉnh; hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí
đô thị loại II và hướng tới các tiêu chí đô
loại I trực thuộc tỉnh;...

hiện nay, uBND thành phố đang phối
hợp với Sở Xây dựng triển khai lập 04 đồ
án quy hoạch phân khu trên địa bàn: Quy
hoạch phân khu xây dựng khu đô thị lịch
sử; quy hoạch phân khu xây dựng khu đô
thị chiềng Sinh; điều chỉnh tổng thể quy
hoạch phân khu xây dựng khu đô thị
chiềng Ngần. Ngoài ra, quy hoạch phân
khu xây dựng khu đô thị sinh thái hua La
làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch
chi tiết và thực hiện các dự án phát triển
đô thị trên địa bàn thành phố như: Khu
đô thị phía Tây Nam; khu đô thị mới
phường chiềng cơi; khu đô thị vui chơi
giải trí khu vực Phiêng Khá; khu đô thị số
02 hồ Tuổi Trẻ; khu đô thị dọc trục đường
chiềng Ngần – chiềng Sinh; công viên
nghĩa trang tại xã chiềng Ngần; khu đô
thị và sân golf 17 lỗ; khu đô thị, dịch vụ
dọc tuyến tránh quốc lộ 6; khu đô thị
phường chiềng Sinh và các tuyến đường
giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Thời gian tới, uBND thành phố sẽ
tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị
lập đồ án quy hoạch xây dựng trên địa
bàn. Trong đó, quan tâm đến thiết kế
không gian đô thị chung, không gian kiến
trúc cho các khu đô thị, khu phố, trục
đường lớn để tạo điểm nhấn, bản sắc
riêng. Đặc biệt là quy hoạch các dự án
trọng điểm, dự án phát triển, mở rộng đô
thị, xây dựng hệ thống đường giao thông
và hạ tầng kỹ thuật. 

Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị,
quản lý kiến trúc các điểm dân cư nông
thôn, trong đó chú trọng bảo tồn điều
kiện tự nhiên, sinh thái và văn hóa xã hội,
nhất là văn hóa bản địa, tạo không gian,
kiến trúc đồng bộ, hài hòa, hiện đại;
hướng tới xây dựng TP.Sơn La theo định
hướng đô thị loại I, phát triển xanh,
nhanh, bền vững.n

(tiếp trang 60)
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N hững tháng đầu năm 2022, huyện Vân hồ
đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó
tập trung vào các lĩnh vực được xác định là
mũi nhọn nhằm tạo đà cho giai đoạn bứt

phá mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế phát
triển ổn định; các chỉ tiêu đảm bảo theo tiến độ được
giao; lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân
được quan tâm; dịch bệnh covid-19 được kiểm soát; an
ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường; trật tự an
toàn xã hội được bảo đảm. Từ một địa bàn gần như
“trắng” cơ sở công nghiệp, dịch vụ, sau gần 10 năm thành
lập, huyện Vân hồ đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành
điểm đến của các nhà đầu tư với nhiều lĩnh vực, ngành
nghề khác nhau. 

có được kết quả này trước hết là nhờ huyện có vị trí
địa lý, khí hậu, điều kiện tự nhiên thuận lợi: Đường quốc
lộ 6, tuyến đường huyết mạch, quan trọng kết nối các tỉnh
vùng Tây Bắc với Thủ đô hà Nội và Vùng Đồng bằng
sông hồng chạy qua, tạo điều kiện thuận lợi cho giao
thương hàng hóa, khách du lịch; khí hậu mát mẻ quanh
năm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12 đến 30 độ c,
tương tự các khu vực nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng ở
Việt Nam như: Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà, Đà Lạt, Bạch mã,..
môi trường trong lành, có nhiều thắng cảnh đẹp như:
rừng thông, đồi chè, thác Tạt Nàng - xã chiềng Yên, thác
chiềng Khoa; thác suối Boong; suối nước nóng xã chiềng
Yên,... và các hang động như: hang Pắc Pa, hang hằng,
hang Thăm - xã Xuân Nha. 

Ngoài ra, huyện có địa hình đồi núi, xen lẫn các
phiêng bãi tương đối bằng phẳng và các cánh đồng, diện
tích đất chưa sử dụng còn tương đối lớn trên 2.400ha.
Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác phát triển sản xuất
nông - lâm nghiệp và du lịch, phát triển các cây ôn đới, á
nhiệt đới, đặc biệt là gieo trồng rau, hoa chất lượng cao và
các loại giống cây dược liệu. Vân hồ còn có nhiều di tích
lịch sử - văn hóa như: Đền hang miếng (xã Quang minh),
hang mộ Tạng mè, xã Suối Bàng (đã được xếp hạng di
tích khảo cổ cấp quốc gia năm 2014) và các di tích lịch sử
thuộc căn cứ địa mộc hạ. cùng với đó là những sản
phẩm đặc trưng phong phú, đa dạng như: chè (đã được
xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước khác trên thế giới),
quýt chiềng Yên, khoai sọ mán, lợn bản, cá tầm, cá hồi,
cá dầm xanh, các sản vật từ rừng núi như thuốc nam, mật
ong, măng rừng, ốc suối, ốc đá,… 

Những năm qua, huyện đã thu hút được sự quan tâm
của các nhà đầu tư với hướng đi rõ nét. Trên cơ sở tiềm
năng, lợi thế sẵn có, huyện hình thành và tập trung thu
hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (phát triển nông
nghiệp công nghệ cao) và du lịch theo hai hướng trọng
tâm: (1) Phát triển dịch vụ du lịch cao cấp (các nhà hàng,
khách sạn, khu nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế); (2)
phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan
thiên nhiên, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn
huyện. 

các cấp chính quyền, nhân dân huyện luôn coi trọng,
quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành
với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Song theo kết quả đánh

huyệN VâN hồ

Chuẩn bị hành trình tăng tốc
huyện Vân hồ đang đứng trước cơ hội bứt
phá khi một số dự án lớn, nhất là tuyến cao
tốc hoà Bình - mộc châu - Sơn La và khu
công nghiệp Vân hồ được triển khai, sẽ
kéo theo nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp,
du lịch và nông nghiệp sớm có mặt trên địa
bàn. Đón bắt vận hội mới, huyện đang vào
cuộc với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, tạo
thuận lợi để các dự án được triển khai, tạo
đà bứt phá cho kinh tế - xã hội. 
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giá điều tra xã hội học, các thủ tục hành chính trong lĩnh
vực đầu tư, kinh doanh của huyện chưa được đánh giá
cao. Do huyện mới thành lập, xuất phát điểm thấp nên
Vân hồ còn nhiều “điểm nghẽn” về công tác cải cách
hành chính, trong đó có lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. 

Để tháo gỡ vướng mắc này, uBND huyện đã thành lập
Tổ công tác đặc biệt tích cực chỉ đạo, tập trung xây dựng
và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện
nhiệm vụ công tác cải cách hành chính sát với kế hoạch
và yêu cầu nhiệm vụ. hàng tuần, Tổ công tác tổng hợp,
đánh giá, rà soát kết quả triển khai thực hiện, đề ra các
nhiệm vụ, giải pháp ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đôn
đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm
của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, đặc
biệt là nhiệm vụ cải cách hành chính. gần đây nhất, ngày
11/10/2022, uBND huyện đã tổ chức thành công hội
nghị triển khai thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp huyện (DDcI cấp huyện) năm 2022 và gặp mặt
doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
(13/10/2022).

Thời gian tới, huyện Vân hồ sẽ tiếp tục cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư các
nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện các dự án phát
triển kinh tế - xã hội, khu đô thị, khu dân cư trên địa
bàn. cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu

quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần
kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững và
đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.  

Bằng quyết tâm, nỗ lực cao nhất và khát vọng vươn
lên, cả hệ thống chính trị địa phương đang và sẽ vào cuộc
với tinh thần chủ động, đồng bộ, nhằm tháo gỡ các “điểm
nghẽn”, từng bước khơi thông tiềm năng, nguồn lực để
đưa huyện Vân hồ bứt phá mạnh mẽ.n

Sơn La thêm điểm du lịch cộng đồng mới



Là địa phương có thế mạnh trong lĩnh vực nông
nghiệp, những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo bước đột
phá về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp,
phá thế độc canh cây lúa, chuyển sang nuôi trồng

thủy sản và cây ăn quả; quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng.
huyện cũng tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa
học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng
và giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh
trên thị trường. Ngoài ra, chú trọng xây dựng thương hiệu
hàng hóa; kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và

nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản góp phần nâng
cao thu nhập cho người dân. 

Song song với đó, tranh thủ kịp thời các nguồn lực hỗ
trợ của Trung ương, tỉnh và phát huy lợi thế của địa
phương để phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng.
huyện ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ phát triển
sản xuất, xây dựng NTm, công trình phúc lợi công cộng tại
các xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
hiện, 11/11 xã đã có đường ô tô được cứng hóa đi lại thuận
lợi 4 mùa; 100% các bản đã được đầu tư các công trình
điện sinh hoạt, lớp học cắm bản và cứng hóa các tuyến
đường giao thông đến bản; trên 95% số hộ dân trên địa bàn
huyện được sử dụng điện lưới quốc gia. 

Ngoài ra, nghề nuôi trồng thủy sản phát triển đã tạo ra
bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu và hình thức tổ chức
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 24,5% năm 2015 xuống còn 8,41% năm 2021.
huyện Quỳnh Nhai đã được chính phủ công nhận thoát
nghèo giai đoạn 2018-2020. Đến nay, huyện có 7/11 xã đạt
chuẩn NTm; còn 04/11 xã (xã chiềng Khay; xã cà Nàng; xã
mường Sại; xã Nặm Ét) chưa đạt chuẩn NTm. 

Để hoàn thành mục tiêu trở thành “huyện NTm” vào năm
2025, huyện đang tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, trọng tâm là phát triển thủy sản, cây ăn quả trên đất
dốc và cây dược liệu dưới tán rừng, tán cây ăn quả. Đồng thời,
mời gọi, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông,
lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nhà máy chế biến.
Từng bước đề xuất, xây dựng quy hoạch Khu du lịch sinh thái
lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia.n
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Quỳnh Nhai hướng đến 
huyện nông thôn mới vào năm 2025

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
(NTm), huyện Quỳnh Nhai đã đạt được
những kết quả tích cực và đang phấn đấu về
đích huyện NTm vào năm 2025. Địa phương
đã và đang tập trung huy động mọi nguồn
lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và
nhân dân, chủ động khắc phục khó khăn, xây
dựng lộ trình cụ thể, gắn với kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội từng năm.

nguyễn BácH

Với diện tích rộng lớn của vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai có nhiều thế mạnh 
về nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch, nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân
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Ông có thể cho biết những nhiệm vụ quan trọng
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của
huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo?

Để phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề bứt phá cho
các năm tiếp theo, Yên châu coi đẩy mạnh giải ngân vốn
đầu tư công là nhiệm vụ then chốt. huyện tập trung hoàn
thiện thể chế, chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong triển khai dự án đồng thời đẩy mạnh cải cách TThc
trong quản lý đầu tư. cụ thể:

Thực hiện tốt điều chỉnh Quy hoạch chung giai đoạn
2021-2026 làm cơ sở hoạch định, kiến tạo động lực và
không gian phát triển; hoàn thiện các cơ chế quản lý, điều
hành để tạo bước đột phá mới, thu hút vào những ngành,
lĩnh vực trọng điểm. 

rà soát, cắt giảm mạnh TThc theo hướng đơn giản,
công khai, minh bạch. Xây dựng và triển khai các cơ chế,
chính sách phù hợp tạo điều kiện khơi thông nguồn lực
đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Nhất quán trong cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo
mọi điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các
dự án kêu gọi đầu tư và thực hiện công bố trên hệ thống
thông tin điện tử của huyện để nhà đầu tư dễ dàng truy cập.

Quan tâm thu hút các nhà đầu tư
chiến lược cho phát triển du lịch, nông
nghiệp là thế mạnh mũi nhọn của huyện.
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các dự án
đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch, kế
hoạch và chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Trong năm 2022, huyện đã triển khai
quy hoạch 03 dự án đó là: Dự án chỉnh
trang đô thị tiểu khu 1 thị trấn Yên châu,
khu dân cư nông thôn xã Viêng Lán; Dự
án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
tiểu khu 1, thị trấn Yên châu; Khu du
lịch sinh thái nghỉ dưỡng và nhà ở cao
cấp hồ mường Lựm, xã mường Lựm để
kêu gọi các nhà đầu tư. 

Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXi, ông đánh giá thế nào về
tình hình triển khai 03 khâu đột phá

của huyện (gồm: tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho kết cấu hạ
tầng thương mại dịch vụ)?

Thời gian qua, kết cấu hạ tầng then chốt trên địa bàn
huyện đã có nhiều thay đổi, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã
hội toàn diện, bền vững. Đây tiếp tục được xác định là khâu
đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là
xây dựng hạ tầng giao thông từ chiềng Khoi - Phiêng Khoài;
đường liên xã mường Lưm, Yên châu qua suối đi Tân Lập,
mộc châu và các dự án, công trình lớn có tác động lan tỏa.
Từ đó tạo sự kết nối đồng bộ, từng bước xây dựng huyện Yên
châu trở thành địa bàn trọng điểm về nông nghiệp.

huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch phát triển
quan trọng và đẩy mạnh huy động nguồn lực bằng nhiều
hình thức. các nguồn lực này sẽ được bố trí theo hướng ưu
tiên các dự án quy mô lớn, trọng điểm, hạ tầng cụm công
nghiệp; tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh để đầu tư nâng cao chất
lượng các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút
đầu tư, đẩy mạnh cchc theo cơ chế một cửa liên thông.
huyện chủ động tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, kịp
thời xử lý, giải quyết vướng mắc để điều chỉnh cho phù hợp.

huyệN yêN Châu

Thay đổi phương thức mời gọi đầu tư
Để khơi thông tiềm năng, nguồn lực, huyện Yên châu đang đổi mới công tác quảng bá,
xúc tiến thu hút đầu tư; chuyển từ “huyện có” sang “nhà đầu tư cần”; ưu tiên các nhà đầu
tư có năng lực, kinh nghiệm. Đồng thời, rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính (TThc);
hỗ trợ giải phóng mặt bằng,… tạo thuận lợi để dự án sớm đi vào hoạt động. chia sẻ của
ông Lù văn Cường - chủ tịch uBND huyện Yên châu xung quanh về vấn đề này.

Lễ động thổ tuyến đường giao thông Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
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cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác xúc tiến
đầu tư, tập trung xúc tiến trực tiếp; chuyển hình thức
mời gọi đầu tư từ "huyện có" sang "nhà đầu tư cần".
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đảm bảo các dự án thực
hiện đúng quy hoạch, kế hoạch và chất lượng, hiệu quả.

Công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh được các cấp
chính quyền địa phương quan tâm thực hiện ra sao và
kế hoạch trong thời gian tới?

Nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp,
huyện đã tập trung kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới,
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về TThc. Tất cả các
TThc đều được cập nhật công khai tại cổng thông tin
của huyện, bảng công tác các hoạt động, trên trang thông
tin điện tử và website của đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu
tra cứu của các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư.

huyện cũng chú trọng xây dựng và phát triển chính
quyền điện tử, đưa chữ ký số vào triển khai trên phần mềm
quản lý văn bản; tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử
công vụ trong xử lý công việc,... Điều này đã tác động tích
cực, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công; giảm văn
bản, giấy tờ, bảo đảm gửi nhận an toàn, nhanh chóng,
thuận lợi và tăng cường an toàn thông tin.

hiện Yên châu đang triển khai 101/101 TThc cung
cấp dịch vụ công ở mức độ 4 thuộc 11 lĩnh vực đăng ký
kinh doanh; thực hiện toàn bộ quy trình TThc 4 tại chỗ
(tiếp nhận, xử lý, phê duyệt, trả kết quả) đối với 101/101
TThc. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giao dịch trực tuyến; hỗ
trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và
nâng cao hiệu quả trong cải cách TThc.

Đặc biệt, điểm nổi bật trong cải cách TThc là huyện
đã tham mưu cắt bỏ 02 thủ tục khi tiếp nhận hồ sơ đề
xuất chủ trương đầu tư nhằm tạo thuận lợi và giảm chi
phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cchc, tham
mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung rà
soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, TThc để tạo
hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng hơn cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

trân trọng cảm ơn ông!

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc
chín tháng đầu năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát

sao của huyện ủy, hĐND huyện, uBND, huyện Sông mã
đã kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh,
nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2022 và đạt được những kết quả đáng kích lệ. 

Theo đó, 10/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi
trường đạt và vượt kế hoạch, phấn đấu đến hết năm đạt
100% chỉ tiêu. Kinh tế của huyện duy trì phát triển ổn định,
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hệ
thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, thu ngân sách
trên địa bàn đạt 91,53% dự toán uBND tỉnh giao, bằng
67,60% dự toán hĐND huyện. 

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực
theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất
theo tiêu chuẩn VietgaP, xây dựng chuỗi sản xuất, cung
ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn. Tổng diện tích gieo trồng
đạt 37.691ha, bằng 101,1% kế hoạch; tiêu thụ chế biến trên
77.000 tấn nông sản, trong đó xuất khẩu trên 600 tấn, giá trị
xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đồng. môi trường đầu tư kinh
doanh tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực an sinh xã hội,
chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện;
quốc phòng, an ninh trên địa bàn được củng cố và giữ vững. 

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai

huyệN SôNg mã

Sức bật 
huyện vùng cao
Những năm qua, huyện Sông mã tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các chính sách phát
triển kinh tế - xã hội, chú trọng mô hình
trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng.… phù
hợp với tiềm năng, điều kiện thực tế của
từng địa phương. cùng với đó, quan tâm
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt
chính sách an sinh xã hội, chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần của người
dân, góp phần tham gia bảo vệ biên giới,
xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Duy BìnH
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đoạn 2021-2025, uBND huyện tiếp tục thực hiện tốt 03 khâu đột
phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông mã đề ra. Trong
đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút, tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ nông
nghiệp, công nghiệp chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản. Đây
cũng là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của huyện trong thời gian tới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính
Năm 2021, huyện Sông mã đứng thứ 05 trên bảng xếp hạng

của 12 huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
huyện, thị và Sở, ngành (DDcI). cụ thể hóa Nghị quyết của
chính phủ bằng Kế hoạch, huyện xác định rõ các nhiệm vụ, giải
pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế; phân công cơ
quan đầu mối chịu trách nhiệm đối với thực hiện
cải thiện các chỉ số, nhóm chỉ số thành phần, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các
thành phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ
quan, đơn vị, uBND các xã, thị trấn trên địa bàn; cải
thiện các chỉ số DDcI của huyện; đảm bảo hoàn
thành các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng
tâm về cải cách hành chính. Tăng cường trách
nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại chỉ
thị số 13/cT-TTg ngày 10/6/2015; chỉ thị số 26/cT-
TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong các cơ quan hành chính các cấp.

Xây dựng nền hành chính công khai, minh
bạch; nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy
chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng cung ứng

dịch vụ hành chính công. Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý điều hành chính sách, phát triển chính
quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng,
thân thiện, thông thoáng và minh bạch; giảm chi phí đầu vào,
chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho các doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Thông qua đó, tạo động lực
đột phá và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với sự lãnh đạo của
Đảng bộ, huyện Sông mã tin tưởng đồng bào các dân tộc trong
huyện sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa trên con
đường xây dựng huyện Sông mã trở thành huyện phát triển khá
của tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ 2021-2025.n

Công tác xây dựng các thương hiệu OCOP luôn được lãnh đạo huyện Sông Mã đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh

Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
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N gày 05/11//2021, uBND tỉnh đã ban hành
Kế hoạch số 260/Kh-uBND tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 16-NQ/Tu ngày 31 tháng 8
năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
“Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030”. Theo đó, xác định việc triển khai
thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, những giải
pháp cụ thể đề ra trong Nghị quyết số 16-NQ/Tu là
nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn tới. Tạo sự đồng
thuận và khẳng định quyết tâm cao độ phấn đấu hoàn
thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết
số 16-NQ/Tu đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có
hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, Quyết định của chính
phủ và các bộ, ngành Trung ương về công tác dân tộc;
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác
dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Sơn La đã xác định các nội dung chủ yếu của kế
hoạch trên để triển khai Nghị quyết, bao gồm:

(1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung triển
khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết
88/2019/Qh14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết
120/2020/Qh14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Nghị
quyết 12/NQ-cP ngày 15/02/2020 của chính phủ và các
văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

(2) Thực hiện đồng bộ thống nhất, thu gọn đầu mối
quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng; phát huy vai trò,
chức năng của cơ quan làm công tác dân tộc; lồng ghép
với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -
2025 và các chương trình, chính sách khác trên địa bàn
tỉnh; đảm bảo hiệu quả nguồn lực đầu tư.

(3) Tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát
triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung
giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong vùng
đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng
cao đời sống và thu nhập của người dân, góp phần thu
hẹp nhanh hơn khoảng cách chênh lệch về phát triển giữa
các vùng trong tỉnh.

(4) Ưu tiên phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết
yếu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao điều
kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân;
phát huy vai trò chủ thể của chính cộng đồng, người dân
và tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu
số để triển khai thực hiện.

(5) huy động, sử dụng tối đa các nguồn lực của Nhà
nước và nguồn lực khác để triển khai thực hiện đồng bộ,
có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc của
Trung ương và của tỉnh.

(6) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số phải gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu
quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể
các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo; bảo đảm quốc
phòng, an ninh, trật tự vùng đồng bào các dân tộc thiểu
số; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, xây dựng tuyến
biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

(7) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu
rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy
mạnh phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối
với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tốt vai trò của đội
ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu
số và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát việc
thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn. Tăng
cường công tác thanh, kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá kết
quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên
địa bàn tỉnh.n

Huy động các nguồn lực phát triển kinh tế vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Xác định rõ công tác dân tộc và triển khai
thực hiện các chính sách dân tộc là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị, tỉnh Sơn La
đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm
phát huy mọi nguồn lực, thực hiện hiệu
quả chương trình phát triển kinh tế vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã biết áp dụng khoa học kỹ
thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ
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Trong giai đoạn 2016-2020, Sơn La đã tập trung
chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình,
chính sách lớn đối với vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi (DTTS&mN) theo
các quyết định của Thủ tướng

chính phủ như: chương trình 135;
chương trình giảm nghèo nhanh và bền
vững theo Nghị quyết 30a; Quyết
định số 102 về hỗ trợ trực tiếp cho
người dân thuộc hộ nghèo vùng
khó khăn; chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội
vùng DTTS&mN giai đoạn 2017
- 2020; Đề án hỗ trợ phát triển
kinh tế - xã hội các DTTS giai
đoạn 2016 - 2025;... Từ nguồn
vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
thuộc chương trình 135 (trên 753
tỷ đồng), tỉnh Sơn La đã đầu tư, xây
dựng 576 công trình (bao gồm các
công trình giao thông, thủy lợi, điện,
giáo dục, y tế,…); riêng năm 2020, tỉnh đã
hoàn thành và đưa vào sử dụng 102 công
trình. Việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông
thôn mới cũng giúp đời sống văn hóa ở các vùng DTTS được
nâng lên một bước.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nỗ lực
triển khai chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước
về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho đồng
bào DTTS. Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày
14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào DTTS&mN giai đoạn 2021 - 2030, uBND tỉnh Sơn La đã
ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021 -
2025 và chương trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Theo ông Đinh Trung Dũng, Trưởng
ban Dân tộc tỉnh, mục tiêu của chương
trình nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất,
khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng
tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống
của đồng bào các dân tộc; giảm nghèo
nhanh, bền vững, giảm số xã, bản có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xây
dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng
bộ; phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, y
tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa tốt đẹp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức người DTTS số có đủ về cơ cấu, phẩm
chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm
vụ; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết
các dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh;

xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố, nâng
cao niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước. 

Trong giai đoạn 2021- 2025, từ ngân sách Trung
ương, ngân sách tỉnh, vốn vay và một số

nguồn vốn khác thực hiện 10 dự án thành
phần thuộc chương trình, phấn đấu
đến năm 2025, thu nhập bình quân
của người DTTS trên địa bàn tỉnh
tăng 2 lần so với năm 2020. giảm
tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo
4 - 5%/năm; hết năm 2025, có ít
nhất 1 huyện được đưa ra khỏi
danh sách huyện nghèo; 44% số
xã vùng đồng bào DTTS đạt
chuẩn nông thôn mới; 100% xã
có đường ô tô đến trung tâm xã
được nhựa hóa hoặc bê tông hóa;
100% số xã có trường, lớp học
được xây dựng kiên cố; 99% số hộ

gia đình được sử dụng điện lưới an
toàn; 80% số hộ nông thôn được sử

dụng nước sạch; 100% dân số nông thôn
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

96,2% số người dân có thẻ bảo hiểm y tế. 100% các
trường học (nơi có học sinh bán trú) ở xã vùng đặc biệt
khó khăn, biên giới có nhà ở, bếp ăn, công trình vệ sinh
đáp ứng cơ bản nhu cầu ăn, ở cho học sinh ở các cấp học.
100% đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt
khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe,... 

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin
tưởng việc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát
triển kinh tế, xã hội vùng DTTS&mN giai đoạn 2021 -
2025 sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống của
đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.n

Tập trung triển khai hiệu quả 
các chương trình, chính sách dân tộc 

Từ những chính sách hỗ trợ, đời sống đồng bào dân tộc được nâng lên một bước

Tỉnh Sơn La đã
tập trung triển khai
thực hiện hiệu quả các

chương trình, chính sách dân
tộc trên địa bàn, góp phần từng
bước ổn định và nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho
đồng bào, nhất là ở vùng sâu,
vùng xa, vùng cao, biên
giới, vùng đặc biệt

khó khăn. 



Phát huy truyền thống vẻ vang
Trường Đại học Tây Bắc có tiền thân là Trường Sư phạm

cấp 2 Khu tự trị Thái -mèo. Năm 1960, Bộ giáo dục đã quyết
định nâng cấp trường lên thành Trường Sư phạm cấp II Tây
Bắc với nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II về khoa học xã hội và
khoa học tự nhiên. Đến năm 1981, Trường được nâng lên
thành cao đẳng Sư phạm Tây Bắc và năm 2001, Thủ tướng
chính phủ đã quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc. Ở
giai đoạn nào Trường cũng hoàn thành tốt sứ mệnh của mình,
đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm an ninh quốc phòng của các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Đến nay, Trường đã mở được 06 ngành đào tạo trình độ
thạc sĩ, 25 ngành đào tạo trình độ đại học và giữ lại 02 ngành
đào tạo trình độ cao đẳng thuộc các khối ngành: Sư phạm,
Nông Lâm nghiệp, công nghệ thông tin, Du lịch, Tài chính -
Ngân hàng, Quản lý Kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi
trường. Ngoài ra, Trường còn có 01 trường phổ thông thực
hành ở trong, đồng thời liên kết với các trường đại học lớn
trong nước đào tạo và cấp bằng thạc sĩ một số ngành học mà
các tỉnh Tây Bắc có nhu cầu. Số học sinh, sinh viên là 5.500,
trong đó có hơn 800 lưu học sinh Lào, tỷ lệ sinh viên người
dân tộc thiểu số chiếm trên 80%.

hệ thống phòng học, giảng đường, thư viện, phòng thí
nghiệm, khu thực hành, ký túc xá được đầu tư khang trang,
rộng rãi, với các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ học
viên và sinh viên các loại hình đào tạo. công tác tuyển sinh
cũng có nhiều khởi sắc. Ở hầu hết các chuyên ngành thuộc
khối sư phạm, Nhà trường đều tuyển đủ chỉ tiêu với chất
lượng đầu vào tương đối cao. 

Tính từ năm 2001 đến nay, Trường đã đào tạo, công nhận
tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho
5.983 sinh viên; đại học hệ chính quy cho 17.484 sinh viên,
trong đó đào tạo gần 1500 lưu học sinh - sinh viên của nước
cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; cao đẳng hệ vừa làm vừa học
cho 2.368 học viên; đại học hệ vừa làm vừa học cho 15.698 học
viên; đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho
393 học viên; liên kết với các trường đại học lớn trong nước
đào tạo và cấp bằng thạc sĩ cho 1.749 học viên ở một số ngành
học mà các tỉnh khu vực Tây Bắc có nhu cầu. Qua đó khẳng
định vai trò, vị thế trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho
các tỉnh Tây Bắc và cả nước. 
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hơn 60 năm hình thành và phát triển,
Trường Đại học Tây Bắc đã trở thành
“địa chỉ đỏ” trong đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao cho tỉnh Sơn La nói
riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói
chung. Đáp ứng yêu cầu phát triển mới,
Trường thường xuyên đổi mới, nâng
cao chất lượng dạy và học theo hướng
linh hoạt, gắn với nhu cầu của doanh
nghiệp, địa phương. 

Hoài nam

TRườNg ĐạI họC Tây BắC

Khẳng định trung tâm đào tạo nhân lực
chất lượng cao 



Nâng cao chất lượng đào tạo,
đáp ứng yêu cầu xã hội

Ngay từ khi thành lập, cùng với việc
mở rộng quy mô và ngành đào tạo,
Trường Đại học Tây Bắc xác định việc
nâng cao chất lượng đào tạo là yếu tố
tiên quyết nhằm đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của thị trường lao động.
Trường đã sửa đổi và ban hành một số
quy chế, quy định quan trọng về công
tác đào tạo và liên kết đào tạo.  

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ
làm công tác giảng dạy (giảng viên),
Trường thường xuyên tạo điều kiện
cho cán bộ, giảng viên tham quan học
tập tại các trường đại học lớn ở trong
và ngoài nước. Tính đến nay, toàn
trường có 413 người, trong đó có 298
giảng viên, chiếm 72%; về chức danh
nghề nghiệp có 07 giảng viên cao cấp,
100 giảng viên chính, 164 giảng viên,
20 giáo viên; về học hàm - học vị, toàn
Trường có 03 phó giáo sư - tiến sĩ, 83
tiến sĩ, 241 thạc sĩ, 66 cử nhân và 20
trình độ khác.

Tăng cường liên kết đào tạo,
Trường đã mời các doanh nghiệp, các
cá nhân, đơn vị tham gia xây dựng
chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình
đào tạo đảm bảo đào tạo gắn với thực
tiễn. Trường đã kết nối với hàng trăm
doanh nghiệp, trường mầm non, tiểu
học, ThcS, ThPT (trên địa bàn tỉnh
Sơn La) để làm cơ sở thực hành, thực
tập nghề nghiệp cho sinh viên. Ngoài
ra, Trường còn tạo điều kiện cho sinh
viên có thể đăng ký một số học phần tại
các cơ sở đào tạo khác và ngược lại, với số lượng tín chỉ không
vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo. 

Bên cạnh đó, hướng tới đáp ứng yêu cầu xã hội, Trường
thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến của
người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo; của người học
về chương trình đào tạo, công tác tổ chức đào tạo... Đồng thời
tăng cường ứng dụng  công nghệ thông tin trong công tác
giảng dạy, tổ chức và quản lý đào tạo. Năm 2020, Nhà trường
đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu
chuẩn chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo.

TS. Đinh Thanh Tâm - hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc

cho biết, thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, đổi mới công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo;
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong
truyền thông, đào tạo và kiểm tra đánh giá. cùng với đó, tập
trung phát triển các đề tài, chương trình hợp tác theo hướng bám
sát thực tiễn để góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội vùng Tây Bắc. Thông qua đó, góp phần thực hiện
mục tiêu “xây dựng Trường Đại học Tây Bắc trở thành trung tâm
đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện các dịch
vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của khu
vực Tây Bắc và đất nước”, TS. Đinh Thanh Tâm khẳng định.n
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Với nhiều thành tích trong công tác đào tạo,
nghiên cứu, Trường Đại học Tây Bắc đã được tặng
nhiều huân chương và phần thưởng cao quý.
Trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương
Lao động hạng Nhất (năm 2005); Huân chương
Độc lập hạng Ba (năm 2010). Công đoàn cơ sở Nhà
trường nhiều lần được tặng cờ và bằng khen của
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Sơn La,...

TS. Đinh Thanh Tâm cùng lãnh đạo và sinh viên Trường Đại học Tây Bắc



N ăm 2022, đại dịch covid-19 diễn biến phức
tạp đã tác động tới nhiều hoạt động của
Trường, tiến độ thực hiện các kế hoạch có
thời điểm bị gián đoạn, các chỉ tiêu, nhiệm
vụ được giao gặp khó khăn khi thực hiện.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của tập
thể lãnh đạo Nhà trường, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, cơ bản
các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành đảm bảo chất lượng
và hiệu quả.

Thạc sĩ hoàng Thị Thúy hà - hiệu trưởng Trường cao
đẳng Y tế Sơn La chia sẻ: “Xuất phát từ nhận thức là
trường đào tạo nghề đặc biệt liên quan đến sức khỏe và
tính mạng con người, trong nhiều năm qua, Nhà trường đã
thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản
lý, đào tạo. Phát huy truyền thống, trong thời kỳ đổi mới
và hội nhập quốc tế, Nhà trường tiếp tục tạo mọi điều kiện
thuận lợi, huy động mọi nguồn lực, cử nhiều cán bộ đi học
nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, song vẫn
đảm bảo được lực lượng giảng dạy ở Trường. Để đáp ứng
yêu cầu dạy và học, những năm qua, Nhà trường đã từng
bước đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở
vật chất, mua sắm, bổ sung trang thiết bị hiện đại để phục
vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động
khác. Đến nay, cơ sở vật chất của Trường cơ bản đáp ứng
tốt nhu cầu giảng dạy, học tập với đầy đủ máy móc, thiết bị
hiện đại; khu ký túc xá sinh viên đủ các tiện nghi thiết yếu
phục vụ sinh hoạt. Nhà trường luôn cố gắng trong việc đổi
mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
giảng dạy và học tập. hiện nay, các phòng thực hành tiền
lâm sàng, phòng thực hành chăm sóc người bệnh được
trang bị nhiều thiết bị tiên tiến mô phỏng một phòng bệnh
thực tế như: máy theo dõi chức năng sinh tồn, máy truyền
dịch, máy tiêm điện,…”

Năm học 2021 - 2022, Nhà trường đã đạt được những kết
quả rất tích cực, tuyển sinh hệ cao đẳng đạt 102% chỉ tiêu
được giao. chương trình và nội dung đào tạo được bổ sung
để đảm bảo chuẩn hóa về nội dung, tăng cường rèn kỹ năng
thực hành theo chuẩn năng lực; tỷ lệ được tiếp tục tiến độ
học tập đạt 99,73%, trong đó 80% đạt loại khá trở lên, sinh
viên tốt nghiệp có việc làm ổn định đạt trên 70%. chính sách
cho sinh viên được thực hiện đúng, đủ, kịp thời (miễn giảm
học phí cho 294 sinh viên); duy trì tốt nhiệm vụ đào tạo cán
bộ y tế cho 9 tỉnh phía Bắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân
Lào (năm học 20121 - 2022 có 215 lưu học sinh Lào).

công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống được
chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực. cụ thể là: Duy trì
tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa, tổ chức đối
thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên, tổ chức các
hoạt động về nguồn của các đoàn thể trong Trường, duy trì
hoạt động sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ hàng
tháng. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia (Dự án phát triển giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững và Dự án phát triển giáo dục đào
tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực). Thực hiện tốt
trách nhiệm với cộng đồng trong kiểm soát dịch bệnh,
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Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực 
chất lượng cho địa phương
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Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân
lực y tế ngày càng cao, Trường cao đẳng Y
tế Sơn La đã chủ động đổi mới, nâng cao
chất lượng dạy và học, tập trung đào tạo
theo hướng linh hoạt, gắn với nhu cầu của
xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao công tác
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thạc sĩ Hoàng Thị Thúy Hà,
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La



Trường đã thành lập 12 đội
hình tình nguyện hỗ trợ 12
xã, phường trên địa bàn
thành phố Sơn La truy vết,
quản lý bệnh nhân covid-19
tại cộng đồng. Thực hiện tốt
nhiệm vụ giúp đỡ xã khó
khăn (xã Tường Phong,
huyện Phù Yên) theo phân
công của uBND tỉnh Sơn La
với nhiều hình thức như:
Tặng thiết bị làm việc cho
chính quyền xã, hỗ trợ kinh
phí, lắp đặt internet tại các
trường học để phục vụ việc
giảng dạy và học tập online,
hỗ trợ đồ dùng học tập cho
học sinh khó khăn, hỗ trợ
kinh phí tu sửa trạm y tế,
khám bệnh tư vấn sức khỏe
miễn phí cho các đối tượng
chính sách. công tác nghiên
cứu khoa học được duy trì
thường xuyên, có 11 đề tài
sáng kiến được áp dụng và có
hiệu quả tại Nhà trường.

Với nỗ lực của tập thể cán
bộ, giảng viên, nhân viên và
học sinh, sinh viên toàn
Trường, năm học vừa qua
Nhà trường đã đạt được những
thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt, Nhà trường được xếp
loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng cờ thi
thua xuất sắc của uBND tỉnh Sơn La, 01 tập thể được công
nhận tập thể Lao động xuất sắc, 01 nhà giáo được vinh danh
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu toàn quốc, 01 chiến
sĩ thi đua cấp tỉnh, 09 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 cá nhân

được nhận Bằng khen của uBND tỉnh, trên 20 lượt tập thể
và cá nhân được nhận Bằng khen của các tổ chức đoàn thể
Trung ương và tỉnh. Trường luôn giữ vững vai trò là đơn vị
đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cho tỉnh
Sơn La, các tỉnh lân cận và các tỉnh phía Bắc nước cộng hòa
dân chủ nhân dân Lào.n
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Sinh viên thực tập chăm sóc người bệnh nặng tại khoa hồi sức

Hướng dẫn thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La



sau 5 năm đi vào
hoạt động, BvĐK Cuộc
sống đã đạt được những
kết quả nổi bật nào, thưa
bà? “Định vị” Bệnh viện
trong hệ thống cơ sở
điều trị, chăm sóc sức
khỏe nhân dân trên địa
bàn tỉnh sơn La hiện
nay?

BVĐK cuộc Sống
thành lập và đi vào hoạt
động từ ngày 01/11/2017
với quy mô ban đầu chỉ 50
giường bệnh. Sau 01 năm
đi vào hoạt động, Bệnh
viện được Bộ Y tế phê
duyệt nâng lên 110 giường
bệnh và sau 02 năm nâng
lên 200 giường bệnh. Đến
thời điểm này có lúc bệnh
nhân đã đạt mức 280 bệnh
nhân điều trị nội trú.

Số bệnh nhân khám
bệnh hàng năm cũng được
nâng lên: Năm 2019 có

44.172 lượt khám; năm 2020 có 48.520 lượt khám; năm 2021
có 55 nghìn lượt khám; chín tháng đầu năm 2022 có 52.698
lượt khám. Số bệnh nhân được quản lý bệnh mãn tính năm
đầu khoảng hơn 300 bệnh nhân, đến thời điểm này khoảng
1.200 bệnh nhân, số bệnh nhân lọc máu chu kỳ từ 20 bệnh
nhân ban đầu, đến nay là gần 100 bệnh nhân. Ngoài ra, số lần
phẫu thuật, thủ thuật và thực hiện các kỹ thuật lâm sàng, cận
lâm sàng, nội soi cũng tăng đều hàng năm. Với nhân lực chất
lượng cao và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện đáp ứng kịp
thời mọi tình huống khẩn cấp trong y tế.

Bên cạnh đó, tuy mới thành lập, nhưng hiện nay, Bệnh
viện đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh hàng năm đứng
trong Top 5 cơ sở khám và điều trị bệnh hàng đầu trên địa bàn
tỉnh Sơn La (cùng với BVĐK Sơn La, BVĐK Thảo Nguyên
mộc châu, BVĐK mộc châu và Bệnh viện Y dược cổ truyền).

song song với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, Bệnh viện
còn chú trọng thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là
đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm, đồng thời xây dựng môi
trường làm việc thân thiện. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về
vấn đề này?

BVĐK cuộc Sống là bệnh viện có chất lượng thăm khám
tốt với đội ngũ y, bác sĩ tay nghề cao. Bên cạnh yếu tố về

BệNh VIệN Đa Khoa CuộC SốNg

Tạo điều kiện để người bệnh 
tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất

Với việc nâng cao chất lượng khám,
chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa
học, phát triển danh mục kỹ thuật theo
phân tuyến và vượt tuyến,… Bệnh viện
Đa khoa (BVĐK) cuộc Sống đã đạt
được nhiều thành tựu nổi bật, tạo điều
kiện cho người bệnh tiếp cận với dịch vụ
y tế tốt nhất. Qua đó, không chỉ giúp
giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến
trên mà còn khẳng định vị thế là cơ sở
khám chữa bệnh ngoài công lập; địa
điểm thăm khám uy tín của bà con tỉnh
Sơn La. BScKI. Nguyễn thị Ban mai,
giám đốc BVĐK cuộc Sống đã có cuộc
trao đổi với Vietnam Business forum.
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chuyên môn, các y bác sĩ đều được đánh
giá cao về thái độ tận tình và thân thiện. 

Để đạt được kết quả đó, Bệnh viện
đã thực hiện các giải pháp thu hút
nguồn nhân lực như: Làm việc với các
trường đại học về y khoa nhằm thu
hút sinh viên năm cuối, thu hút mời
các bác sĩ về làm việc; cử cán bộ đi đào
tạo; phối hợp với các bệnh viện tuyến
trung ương (Bệnh viện Nhi Trung
ương, Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện
Việt Đức, Trung tâm lọc máu BVĐK
Bắc giang,...) để đào tạo các lớp ngắn
hạn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc các lớp sau đại học,
cKI, cao học,… Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng liên kết
với Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K,
Bệnh viện Tim hà Nội,... phối hợp khám chữa bệnh tại
chỗ, khám trực tuyến, định kỳ hoặc mời các bác sĩ đầu
ngành để hội chẩn các ca bệnh nặng. cùng với đó, mời các
bác sĩ, chuyên gia ở các bệnh viện tuyến trung ương lên
đào tạo, tập huấn; cầm tay chỉ việc tại chỗ cho các bác sĩ tại
bệnh viện. hỗ trợ kinh phí, chi phí học tập, học phí một
phần hoặc toàn phần.

Ngoài việc quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị
và con người, BVĐK cuộc Sống còn luôn chú trọng xây dựng
môi trường xanh, sạch, đẹp gắn với văn hóa dịch vụ thân
thiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên
thực hiện nghiêm túc luật doanh nghiệp, nội quy cơ quan, quy
tắc ứng xử theo quy định của Bộ Y tế. hàng năm, Bệnh viện
đều tập huấn những nội dung giao tiếp ứng xử giữa cán bộ y tế
với người bệnh và người nhà bệnh nhân, ứng xử giữa nhân
viên y tế với nhau,... Tất cả nhân viên khi mới được tuyển
dụng vào đều có thời gian thử việc và được tập huấn những
nội dung này.

mặc dù là bệnh viện tư nhân nhưng chi phí khám,
chữa bệnh tại BvĐK Cuộc sống khá phù hợp với người
dân và được niêm yết công khai. Chủ đầu tư và tập thể
cán bộ, y bác sĩ đã cân đối hài hòa giữa “lợi ích” - “trách
nhiệm” ra sao, thưa bà?

Là bệnh viện tư nhân nên chi phí khám, chữa bệnh tại
BVĐK cuộc Sống có cao hơn bệnh viện công lập, một phần
do phải tự chủ hoàn toàn. Nhưng Bệnh viện đã công khai giá
dịch vụ để người bệnh nắm được trước khi sử dụng dịch vụ.
Bệnh nhân cũng được tư vấn sử dụng các dịch vụ phù hợp và
đảm bảo chất lượng điều trị. 

Việc cân đối hài hòa giữa “lợi ích” và “trách nhiệm” là yếu

tố quan trọng để Bệnh viện tồn tại và phát triển. Tuy nhiên,
trách nhiệm của người thầy thuốc trước sức khỏe và tính
mạng của người bệnh là yếu tố quan trọng hơn cả. Điều này
thể hiện ở số lượng bệnh nhân đến khám năm sau luôn cao
hơn năm trước. Tại BVĐK cuộc Sống có nhiều loại hình dịch
vụ khác nhau phù hợp với từng điều kiện sử dụng của người
bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện còn hỗ trợ bệnh nhân lọc máu chu
kỳ không thu thêm bất cứ khoản chênh lệch nào và đã xây
dựng một khu nhà dành cho những bệnh nhân chạy thận
nhân tạo ở xa không có điều kiện đi lại, hỗ trợ suất ăn hàng
ngày với giá 10.000đ/bữa ăn. Bệnh nhân vào nằm điều trị nội
trú không thu phần chênh lệch, miễn giảm viện phí đối với gia
đình khó khăn,...

Thời gian tới, Bệnh viện mong muốn nhận được sự hỗ trợ
của các cấp chính quyền tỉnh thông qua gói hỗ trợ bác sĩ có
trình độ về Sơn La công tác, chương trình hỗ trợ bệnh nhân
nghèo, xã vùng 3,… để các cơ sở y tế  “công - tư” hoạt động
một cách đồng bộ và công bằng.

trân trọng cảm ơn bà!
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh sơn
La có 2 KCN đã được thủ tướng
Chính phủ phê duyệt vào Quy hoạch
phát triển các KCN ở việt Nam đến
năm 2020, gồm KCN mai sơn và
KCN vân Hồ. Công tác thực hiện
quy hoạch phát triển và thu hút đầu
tư tại 2 KCN này đã đạt được kết quả
như thế nào, thưa ông? 

KcN mai Sơn (giai đoạn I) có quy
mô 63,7ha, trong đó diện tích đất công
nghiệp có thể cho thuê là 47,96ha. Ban
quản lý các KcN đã cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với
tổng diện tích 34,7ha (tỷ lệ lấp đầy đạt
72,3%). Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt
1.001 tỷ đồng; vốn đầu tư bình quân
trên 01ha đất công nghiệp đạt 28,87 tỷ
đồng, có 05 dự án đã đi vào hoạt động
sản xuất, kinh doanh (SXKD). Lũy kế
đến ngày  30/6/2022, tổng doanh thu
các doanh nghiệp đã hoạt động SXKD
đạt 1.948 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt
49,73 triệu uSD, nộp ngân sách đạt 19,5
tỷ đồng; tạo việc làm cho 231 lao động
(chủ yếu là lao động tại địa phương).

Ngoài ra, hiện có nhiều nhà đầu tư

(NĐT) có nhu cầu khảo sát, đăng ký
đầu tư, nộp đề xuất dự án đầu tư vào
KcN mai Sơn (diện tích còn lại của giai
đoạn I và giai đoạn II). các nhà máy đã
hoạt động, đã cấp giấy chứng nhận đầu
tư, đăng ký đầu tư vào KcN mai Sơn
hầu hết thuộc lĩnh vực chế biến nông,
lâm sản theo đúng định hướng thu hút
đầu tư của Tỉnh ủy, uBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban quản lý đã tham
mưu uBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và
Đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ
tầng KcN mai Sơn (giai đoạn II).
hiện Ban đang tổ chức lập điều chỉnh
tổng thể quy hoạch để hoàn thiện Báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo
ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo số 2422/Bc-
BKhĐT ngày 13/4/2022, trình Thủ
tướng chính phủ phê duyệt chủ
trương, đồng thời chuẩn bị các điều
kiện để triển khai trong giai đoạn đến
năm 2025. Nội dung chính của Báo
cáo bao gồm: Đầu tư xây dựng hoàn
thiện hạ tầng kỹ thuật KcN giai đoạn
II theo quy hoạch được duyệt với quy
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Mở rộng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

hoạt động thu hút đầu tư
vào các khu công nghiệp
(KcN) tỉnh Sơn La thời
gian gần đây đã có nhiều
chuyển biến tích cực, góp
phần thúc đẩy phát triển
công nghiệp theo hướng
hiện đại hóa, tạo động lực
cho phát triển kinh tế - xã
hội của các địa phương.
Ông Bùi văn mẫn,

Trưởng Ban quản lý các
KcN tỉnh Sơn La đã chia

sẻ với phóng viên
Vietnam Business forum
xung quanh nội dung này. 

Duy BìnH

Một góc Khu công nghiệp Mai Sơn



mô 86,3ha; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định
cư, khu nhà ở công nhân nằm liền kề KcN và một số hạng
mục kết nối ngoài hàng rào.

Đối với KcN Vân hồ, Đồ án Quy hoạch phân khu xây
dựng KcN Vân hồ (sau đây gọi tắt là Đồ án) được tổ
chức lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo trình tự, thủ tục
theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được
cấp thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nhiệm vụ lập Quy
hoạch được uBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
2071/QĐ-uBND ngày 27/8/2021. Trong đó, ngày
04/01/2021, Thủ tướng chính phủ đã chấp thuận bổ sung
quy hoạch KcN Vân hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát
triển các KcN ở Việt Nam đến năm 2020 tại công văn số
3/TTg-cN với quy mô quy hoạch là 216,64 ha; phù hợp
với Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia mộc
châu đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số
296/QĐ-TTg ngày 02/3/2022.

Đồ án quy hoạch đã được Bộ Xây dựng tham gia ý kiến
tại công văn số 1086/BXD-QhKT ngày 01/4/2022. hội
đồng thẩm định cấp tỉnh họp ngày 07/4/2022 nhất trí thông
qua Đồ án quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí nội
dung Đồ án quy hoạch tại công văn số 1738-cV/Tu ngày
18/4/2022. hĐND tỉnh thông qua Đồ án tại Nghị quyết số
83/NQ-hĐND ngày 10/5/2022. uBND tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 1292/QĐ-uBND ngày 29/6/2022. 

Thực hiện chỉ đạo của uBND tỉnh, Tổ công tác chỉ đạo
phát triển các KcN trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý đã hỗ
trợ NĐT tiềm năng về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ
theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây
dựng. NĐT tiềm năng đang tổ chức lập, hoàn thiện Báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, dự kiến trình cấp thẩm
quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận
NĐT theo quy định của pháp luật về đầu tư, phấn đấu
hoàn thành trong năm 2022.

Ban quản lý KCN đã có những hoạt động gì nhằm hỗ
trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và NĐt hoạt
động trong các KCN trong thời gian qua? 

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với
KcN, là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục
hành chính (TThc) về đầu tư, xây dựng đối với các NĐT vào
KcN, Ban Quản lý các KcN đã không ngừng nỗ lực thực hiện
tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng NĐT
để KcN trên địa bàn tỉnh thực sự là điểm đến hấp dẫn của các
NĐT trong và ngoài nước. 

Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao
năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý đã thực hiện nghiêm túc việc
công khai, minh bạch TThc, kết quả giải quyết TThc theo
quy định. 100% TThc thuộc thẩm quyền giải quyết đã công
bố đều được niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa và đăng
tải trên trang thông tin điện tử, trang hành chính công của
tỉnh. công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo
thường xuyên, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách TThc. chủ
động rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian và nâng
cao chất lượng TThc thuộc thẩm quyền giải quyết. Duy trì tổ
chức hoạt động gặp mặt, đối thoại với các NĐT, doanh nghiệp
để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ NĐT trong quá trình
triển khai dự án và hoạt động SXKD.

Soạn thảo, biên tập, hoàn thiện và phát hành cuốn “Sổ

tay hướng dẫn quy trình thực hiện đầu tư trong các KcN”
giúp cho các NĐT, tổ chức, doanh nghiệp có cái nhìn tổng
quan về trình tự đầu tư; dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các
thủ tục thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, chủ động phối
hợp với các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ NĐT, doanh
nghiệp thực hiện  TThc và các vấn đề liên quan khác trong
quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban quản lý thành lập Tổ tư vấn hướng dẫn các NĐT vào
KcN; thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan
chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của uBND tỉnh; ban
hành công văn hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý
hoạt động xây dựng trong KcN mai Sơn.

theo ông, thời gian tới tỉnh sơn La cần tập trung hơn
vào những lĩnh vực gì? và Ban quản lý đã đề ra những
nhiệm vụ, giải pháp nào để thực hiện có hiệu quả mục
tiêu phát triển các KCN? 

Tỉnh Sơn La cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư hoàn thiện
hạ tầng các KcN đảm bảo đồng bộ, hiện đại, tập trung thu
hút đầu tư vào KcN các ngành nghề phát huy tiềm năng,
thế mạnh của tỉnh như: chế biến nông, lâm, thủy sản, thực
phẩm; bảo quản, chế biến rau, củ quả; sản xuất phân hữu cơ
vi sinh,…

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính
để tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy
mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm mời gọi
các NĐT trong và ngoài nước. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển các KcN trên
địa bàn tỉnh theo định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy,
uBND tỉnh, thời gian tới Ban quản lý tập trung thực hiện tốt
một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

một là, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào KcN; chủ
động phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trong thực hiện
công tác xúc tiến đầu tư; coi trọng chất lượng, hiệu quả thu
hút đầu tư; bám sát tiềm năng, lợi thế của tỉnh; thường
xuyên gặp gỡ, trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong
hoạt động đầu tư và SXKD của doanh nghiệp. 

hai là, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình
Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án
KcN mai Sơn giai đoạn II để triển khai.

Ba là, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu KcN
mai Sơn; KcN Vân hồ để đáp ứng nhu cầu của các NĐT. 

Bốn là, đề xuất các cơ chế chính sách để huy động các
nguồn lực đầu tư và kinh doanh hạ tầng KcN. Ngoài nguồn
vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ Quỹ phát triển
đất, cần quan tâm thu hút nguồn vốn từ các NĐT theo
hướng: NĐT ứng trước vốn giải phóng mặt bằng sau đó
giảm trừ vào tiền thuê đất, thuê hạ tầng hàng năm; khuyến
khích đầu tư và kinh doanh các công trình hạ tầng cấp điện,
cấp nước sạch, xử lý môi trường, san nền,...

Năm là, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (trọng
tâm là cải cách TThc) theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết
thực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải
quyết, công khai các TThc; tiếp tục đề xuất và thực hiện
tốt việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý để triển khai
các TThc đầy đủ theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”. 

Sáu là, tăng cường quản lý nhà nước tại các KcN, trọng
tâm là quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi
trường và phòng chống cháy nổ.

trân trọng cảm ơn ông!
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son La province currently has two industrial zones
- mai son industrial Park and van Ho industrial
Park - approved for establishment by the Prime
minister and included in the vietnam industrial Park
development master Plan to 2020. How has
development planning and investment attraction
been performed in these two industrial parks?

mai Son Industrial Park (first phase) covers 63.7 ha,
including rentable industrial land area of 47.96 ha for
lease. Son La Industrial Zones authority has licensed 10
projects which hired 34.7 ha of land (occupancy rate of
72.3%) and registered to invest VND1,001 billion or
VND28.87 billion per hectare of rented land. five
projects have been put into production. In the year to
June 30, they raked in combined revenue of VND1,948
billion, earned export value of uS$49.73 million, paid
VND19.5 billion to the State budget, and employed 231
workers (mainly locals).

In addition, after their research, many investors
registered to locate their projects in mai Son Industrial
Park (unrented area of the first phase and the second
phase). Licensed factories are largely engaged in
agricultural and forest product processing.

Besides, Son La Industrial Zones authority advised
the Provincial People's committee to ask the ministry of
Planning and Investment to appraise the pre-feasibility
study report on infrastructure construction investment in
mai Son Industrial Park (second phase). currently, the
authority is preparing a revised master plan to complete
the pre-feasibility study report according to opinions of
the ministry of Planning and Investment in report
2422/Bc-BKhDT dated april 13, 2022 and then submit it
to the Prime minister for approval. The agency is, at the
same time, preparing for project implementation to 2025.
main contents of the project pre-feasibility study report
include building the technical infrastructure for the 86.3-
ha park, building technical infrastructure for resettlement
and worker housing areas adjacent to the industrial park.

The construction blueprint for Van ho Industrial Park
is prepared, appraised and approved as per Decision
2071/QD-uBND dated august 27, 2021 of the Provincial
People’s committee. In particular, on January 4, 2021, the
Prime minister approved to add Van ho Industrial Park
of Son La province (216.64 h) to the Vietnam Industrial
Parks Development Plan to 2020 in accordance with
official Letter 3/TTg-cN and in accordance with the
construction master plan for moc chau National Tourist
area to 2030 as per Decision 296/QD-TTg dated march 2,
2022 of the Prime minister.

The blueprint was consulted by the ministry of
construction in official Letter 1086/BXD-QhKT dated
april 1, 2022. Son La appraisal council gathered on april
7, 2022 to approve the planning. The Standing Board of
the Provincial Party committee agreed on blueprint
contents in official Dispatch 1738-cV/Tu dated april 18,
2022. The Provincial People's council approved the
blueprint in resolution 83/NQ-hDND dated may 10,
2022 and the Provincial People's committee ratified it in
Decision 1292/QD-uBND dated June 29, 2022.

adhering to directions of the Provincial People's
committee, the Working group directed industrial zone
development and the Son La Industrial Zones authority
supported potential investors to follow the order,
procedures, and documents of investment and
construction. Potential investors are preparing and
finalizing pre-feasibility study reports for their projects,
expected to be submitted to competent authorities for
approval and completed in 2022. 
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increasing investment Flows    

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

The increase of investment flows into
industrial zones in Son La province has
helped boost modernized industrial
development and created a driving force
for local economic and social
development. mr. Bui van man, Director
of Son La Industrial Zones authority,
gives an interview to Vietnam Business
forum's reporter on this content. 

Duy BinH 

Local authorities pay a field inspection to Mai Son Industrial Park



What has the son La industrial Zones authority
done to support and facilitate businesses and
investors in industrial parks in recent years?

as an administrator of industrial zones and a lead
agency that directs, receives and settles administrative
procedures in respect of investment and construction for
investors in industrial parks, Son La Industrial Zones
authority has endeavored to effectively perform its
functions and tasks and support investors in an effort to
make the province a really attractive destination for
domestic and foreign investors.

To improve the investment environment, sharpen
competitiveness and boost local socioeconomic
development, Son La Industrial Zones authority has
seriously enhanced publicity and transparency of
administrative procedures. all administrative procedures
under its jurisdiction are publicly announced at single-
window divisions and on relevant websites.
administrative reform is regularly directed and cared for,
with focus on accelerating administrative procedure
reform. The authority has actively reviewed, abolished,
simplified, reduced time and raised the quality of
administrative procedures under its jurisdiction. It has
also maintained regular meetings and dialogues with
investors and businesses to promptly tackle difficulties
and support investors to carry out their business activities.

The agency has also drafted, edited, finalized and
published the Investment handbook in Industrial Park to
help investors, organizations and enterprises with an
overview of the investment process and with easier access
to investment procedures. at the same time, it has
actively coordinated with competent agencies to support
investors and businesses to execute administrative
procedures and other related issues.

Son La Industrial Zones authority established an
advisory group to guide tenants; founded a working
group in charge of construction decentralized by the
Provincial People's committee; and issued official
documents to execute regulations on construction
management in mai Son Industrial Park.

What fields should son La focus on in the coming
time? and, what tasks and solutions has son La
industrial Zones authority taken to effectively
implement industrial zone development goals?

Son La province needs to prioritize investment
resources to complete synchronous and modern
industrial zone infrastructure, and focus on attracting
investment funds into industrial zones to unlock local
potential strengths such as agricultural and food

processing, vegetable and fruit preservation and
processing, bio-organic fertilizer production.

The province has further sped up administrative
reform to provide all favorable conditions for people and
businesses; boosted investment promotion to woo
domestic and foreign investors to invest in local
economic development.

In order to effectively implement the province’s
industrial zone development goals as directed by the
Provincial Party committee and the Provincial People's
committee, in the coming time, Son La Industrial Zones
authority will focus on performing key tasks and
solutions below:

first, stepping up investment promotion into
industrial zones; actively coordinating with other
agencies and sectors to launch investment promotion;
raising quality and effect of investment attraction; basing
on local potential advantages; regularly meeting and
exchanging with tenants to promptly remove their
difficulties in investment and business operations.

Second, completing the pre-feasibility study report
and submitting to the Prime minister for approval the
investment plan of mai Son Industrial Park (second
phase).

Third, focusing on solving difficulties, speeding up
site clearance and building essential infrastructure in mai
Son Industrial Park and Van ho Industrial Park to meet
investors’ needs.

fourth, proposing mechanisms and policies to
mobilize resources for industrial zone infrastructure
investment and operation. In addition to state budget and
capital from the Land Development fund, it is necessary
to pay attention to enticing investors’ capital: advance
capital for site clearance, which will be then used to offset
land rent and infrastructure rent; encourage
infrastructure investment and operation projects for
electricity supply, water supply, environmental treatment
and ground working.

fifth, accelerating administrative reform (with a focus
on administrative procedure reform) towards simplicity,
efficiency and practicality; strengthening information
technology application to settlement and publicization of
administrative procedures; proposing and performing
decentralization and authorization of administrative
procedures in single-window divisions to Son La
Industrial Zones authority.

Sixth, fortifying state administration of industrial
zones, planning, investment, construction, environmental
protection and fire prevention. 

thank you very much!
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Picenza 

Được tỉnh tin tưởng giao phát triển khu
đô thị tại phường chiềng an, Tập đoàn
Picenza Việt Nam đã thực sự thổi luồng
gió mới, góp phần đổi thay diện mạo đô
thị TP.Sơn La, hướng tới mục tiêu trở
thành đô thị loại I trong tương lai. Với
Picenza riverside, cư dân sẽ được tận
hưởng cuộc sống tiện nghi, sang trọng,
không chỉ góp phần đưa Sơn La thành đô
thị đáng sống, trung tâm chính trị, kinh
tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc
mà còn đẩy mạnh thu hút đầu tư. 
Phỏng vấn của Vietnam Business
forum với ông Nguyễn Quang Huy –
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
Picenza Việt Nam.

Duy BìnH
Picenza Riverside kiến tạo chuẩn mực đô thị “vị nhân sinh”

góp phần kiến tạo chuẩn mực 
đô thị loại i tại Sơn la

Hướng tới mục tiêu kiến tạo chuẩn mực đô thị “vị
nhân sinh” tại tP.sơn La, tập đoàn Picenza việt Nam
đã đầu tư khu đô thị cao cấp Picenza riverside. Ông có
thể chia sẻ đôi điều về dự án này?

Với triết lý kinh doanh hướng tới mục tiêu kiến tạo
chuẩn mực đô thị “vị nhân sinh” tại TP.Sơn La, chủ đầu tư
Tập đoàn Picenza Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để
không chỉ làm hài lòng những khách hàng có yêu cầu khắt
khe về không gian sống mà còn thoả mãn cả các giá trị văn
hoá, nhân văn đi kèm. 

Khu đô thị Picenza riverside là sự kết hợp hài hoà giữa
kiến trúc và cảnh quan nhờ được quy hoạch đồng bộ, bài
bản. Tại đây, cư dân không những được sống trong không
gian nhà ở sang trọng, hít thở bầu không khí thiên nhiên
trong lành mà còn dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích nội khu,
thoải mái giao lưu, chia sẻ. Từ đó hình thành nên một cộng
đồng văn minh, gắn kết.

giá trị “vị nhân sinh” tại Picenza riverside còn được thể
hiện qua việc tiên phong xây dựng ba công viên chủ đề ấn
tượng, là nơi sinh hoạt cộng đồng sôi động trong tương lai.
mỗi công viên được định hướng phát triển theo một chủ đề
đặc trưng như: công viên artemis với vườn mê cung, khu vui
chơi trẻ em, đài phun nước,... được xây dựng nhằm đem tới
không gian vui đùa, sáng tạo và phát triển tư duy cho con trẻ.
công viên athena với sân tập gym, sân tennis,... giúp cư dân
thoải mái rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất, sức khoẻ.
công viên apollo với vườn yoga, sân chơi tập trung, nhà sinh
hoạt cộng đồng,... là nơi để giao lưu, gắn kết cư dân trong
không gian văn hoá, thể thao, giải trí hiện đại. 

chính hệ thống công viên chủ đề mới lạ này đã tạo nên sự
khác biệt cho Picenza riverside, khiến nơi đây trở thành khu
đô thị đáng sống nhất vùng Tây Bắc. Bên cạnh đó là tổ hợp
thể thao – vui chơi giải trí nước với bể bơi ngoài trời tiêu
chuẩn quốc gia đầu tiên tại Sơn La – aqua Pool và sân bóng
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cỏ nhân tạo Picenza arena đã kiến tạo nên một “thành phố
thu nhỏ” với đầy đủ tiện nghi đẳng cấp 5 sao.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng bất động sản tại
sơn La? theo ông, để thu hút tốt hơn nữa vào lĩnh vực
này, tỉnh cần có những thay đổi như thế nào?

Tỉnh Sơn La là địa danh gắn liền với rất nhiều dấu ấn
lịch sử đi cùng niềm tự hào của dân tộc, trong đó TP.Sơn
La với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
đang có những đổi thay tích cực về diện mạo, hạ tầng và
từng bước nâng cao đời sống của người dân. 

hiện nay, tỉnh Sơn La là vùng đất có nhiều tiềm năng
phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I
với một số điểm như: Là trọng điểm kinh tế kết nối giao
thông khu vực Tây – Tây Bắc về xuất khẩu nông sản; được
chú trọng đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm tạo đột phá
tăng trưởng kinh tế như: Đường cao tốc hà Nội – Sơn La –
hoà Bình, cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây
Trang hay sân bay Nà Sản. 

Ngoài ra, với vẻ đẹp thiên nhiên “trời phú”, du lịch Sơn
La đang ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách
trong và ngoài nước. Việc đẩy mạnh phát triển du lịch từ
những nét đặc sắc địa phương, xây dựng những tour, tuyến
liên kết với địa phương khác là điều cần thiết. Bên cạnh đó,
tỉnh cũng cần đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường cao tốc
kết nối vùng, sớm đưa Sơn La trở thành đô thị loại I, đặc
biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong giải
phóng mặt bằng.

Ông có đề xuất gì với các cấp chính quyền tỉnh sơn
La để có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa cho các nhà
đầu tư?

Bên cạnh các giải pháp trên, tỉnh cần đẩy mạnh xúc tiến,
thu hút các nhà đầu tư hiện thực hoá trung tâm chế biến
nông sản Tây Bắc để đẩy mạnh kinh tế phát triển hơn nữa. 

cùng với đó, mở rộng dự án, có những chính sách đặc
biệt dành cho các doanh nghiệp bất động sản để tập trung
khai thác du lịch sinh thái. Từ đó, thu hút du khách đến trải
nghiệm, đưa Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn. Đây cũng là
tiền đề giúp bất động sản nơi đây tăng giá.

trân trọng cảm ơn ông!

Sơn La là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam
thắng cảnh đẹp, hấp dẫn du khách

to create a city of human-centered standards in son
La City, Picenza vietnam Group has invested in
Picenza riverside, a high-class urban area. Could you
please briefly introduce this project?

With a business philosophy that aims for creating
urban areas of humanistic standards in Son La city,
Picenza Vietnam group is making an ongoing effort to
satisfy customers with strict requirements for living space
on the one hand and to uphold cultural and human values
they carry on the other.

Picenza riverside is a harmonious blend of
architecture and landscape synchronously and
methodically created. residents not only live in a
luxurious housing space and breathe in fresh air, but also
easily access all internal utilities and freely exchange and
share with each other. a civilized and cohesive community
has been formed.

The humanistic value at Picenza riverside is also
illustrated in the innovative construction of three

Picenza Helps
Create First-class
Urban Standards
in Son La 
Being entrusted by the province to
develop an urban area in chieng an
Ward, Picenza Vietnam group has really
brought a new wind of vitality and
helped give a facelift to Son La city,
expected to be a first-grade urban area in
the near future. at Picenza riverside,
residents will enjoy a comfortable and
luxurious life. It not only makes Son La a
good city for living, a political, economic,
cultural and social center of the
Northwest region, but also attracts more
investors into the locality.
The following is the interview of Vietnam
Business forum with mr. Nguyen
Quang Huy - Deputy general Director
of Picenza Vietnam group.
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impressive theme parks - places for exciting community
activities in the future. Each park is designed with a specific
theme. for example, artemis Park with labyrinth gardens,
playgrounds for children and fountains was built to bring a
space for fun, creativity and cognitive development in
children. athena Park with gymnasiums and tennis courts
was designed for residents to comfortably practice sports and
improve physical fitness and health. apollo Park with yoga
gardens, playgrounds and community houses is a place to
exchange and connect residents in a modern cultural,
sporting and entertaining space.

This novel theme park system has made Picenza
riverside distinctive from others and the best living
residence in the Northwest. Besides, the water sports and
entertainment complex with aqua Pool, the first outdoor
swimming pool of national standards in Son La, and Picenza
arena, an artificial grass football field, has formed a
"miniature city" with all 5-star facilities. 

How do you think about the real estate potential in
son La? What changes should be made to increase
investment capital into this sector?

Son La province is home to many historical legacies and
national prides. Son La city, a center of politics, economy,
culture and society, has many positive changes in
appearance and infrastructure.

currently, Son La province has much potential for
economic development. The province is eyeing to become a

first-grade urban area to act as an economic center for
agricultural exports in the Northwest. The province will
focus investment on key infrastructure projects to create
economic growth breakthroughs like hanoi - Son La - hoa
Binh Expressway, Son La - Dien Bien - Tay Trang
Expressway or Na San airport.

In addition, with its natural beauty, Son La tourism is
increasingly developing and attracting more and more
domestic and foreign tourists. It is necessary to promote
tourism created from local characteristics and to build tours
and links with other localities. moreover, the province also
needs to accelerate investment in highways that
interconnect the region to soon turn Son La into a first-
grade urban area, especially with focus on clearing
difficulties in site clearance for investors.

do you have any suggestions to authorities of son La
province to have more supportive policies for investors?

apart from the above solutions, the province needs to woo
investors to realize the goal of building the agricultural
processing center of the Northwest to further bolster
economic development.

Last but not least, the province should have special policies
for real estate businesses to tap eco-tourism, thus attracting
tourists and making Son La an attractive destination. This is
also a premise for real estate booming.

thank you very much!

Attractive "green spaces" from three internal park complexes in Picenza Riverside
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N gày 24/12/2021, Ngân hàng thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh
Sơn La (Vietcombank Sơn La) chính thức
khai trương và trở thành chi nhánh thứ 120
của hệ thống, là chi nhánh thứ 4 ở khu vực

Tây Bắc. Sự có mặt của Vietcombank Sơn La đã đem lại
cho các doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn tỉnh các
dịch vụ ngân hàng tiên tiến, hiện đại nhất.

mặc dù đi vào hoạt động trong hoàn cảnh dịch bệnh
covid-19 diễn biến phức tạp, liên tiếp các đợt giãn cách đã
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cũng như
hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Vietcombank
Sơn La đã không ngừng nỗ lực và bước đầu khẳng định vị
thế trên địa bàn. Kết quả 10 tháng đầu năm 2022, tổng dư
nợ tín dụng đạt 940 tỷ đồng, huy động vốn đạt xấp xỉ 500
tỷ đồng với gần 8.000 khách hàng.

Kế thừa và phát huy truyền thống thương hiệu
Vietcombank, đồng thời thực hiện theo phương châm chỉ
đạo: “chuyển đổi - hiệu quả - Bền vững”, Vietcombank
Sơn La đã mang đến cho khách hàng các sản phẩm ngân
hàng hiện đại, tiện ích, điển hình như: các sản phẩm về
tín dụng, thanh toán quốc tế và thanh toán trong nước,
sản phẩm dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử, ngân hàng bán
lẻ đa dạng,... Bên cạnh đó, Ngân hàng còn có nhiều gói
vay với lãi suất ưu đãi, cạnh tranh như: giảm phí cho
khách hàng (phí chuyển tiền, phí phát hành bảo lãnh); tài

trợ theo chuỗi từ khâu sản xuất, thu mua cho đến thương
mại để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các khách hàng,...
các sản phẩm luôn được đổi mới, nâng cấp và phát triển
phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng doanh
nghiệp và cá nhân. Qua đó, góp phần vào sự phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh covid-19,
Vietcombank Sơn La đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số
để phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của địa
phương như: Tích hợp thêm các tính năng chuyển tiền,
thanh toán hóa đơn, dịch vụ, thanh toán các chi phí tàu
xe, khách sạn,…. Thông qua đó, đáp ứng đa dạng các nhu
cầu của mọi tầng lớp khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng
còn thực hiện miễn phí chuyển tiền 24/7 đối với các khách
hàng cá nhân để hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh covid -
19. Đồng thời, tăng cường các ứng dụng ngân hàng điện
tử đối với khách hàng doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời
gian, chi phí giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.

Với sự đoàn kết, tận tâm của toàn thể cán bộ, nhân
viên chi nhánh, Vietcombank Sơn La đã hoàn thành xuất
sắc kế hoạch kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022. Những
tháng cuối năm, Ngân hàng sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua
khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao,
góp phần vào sự tăng trưởng của chi nhánh và hệ thống
Vietcombank nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát
triển của tỉnh Sơn La nói chung.n

VIETCOMBANK SơN LA

Đồng hành cùng Sơn La
phát triển kinh tế
Vietcombank Sơn La được thành lập và đi vào hoạt
động từ năm 2021. Tuy ra đời sau so với các chi
nhánh ngân hàng thương mại nhà nước khác trên
địa bàn nhưng thừa hưởng lợi thế của thương hiệu
Vietcombank, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền
địa phương, sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng
cũng như nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân viên,
Vietcombank Sơn La đã có những bước phát triển
vượt bậc, được đánh giá là một trong những ngân
hàng hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
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Cao Su SơN La 

15 năm hành trình xây dựng     

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Sơn La là tỉnh Tây Bắc đầu
tiên trồng cây cao su với
quy mô công nghiệp. Sau
15 năm bén rễ và phát
triển, vượt qua muôn vàn

khó khăn, gian khổ và cả những nghi
ngại, tranh cãi trái chiều, đến nay
phần lớn diện tích cây đã khép tán
và cho khai thác. cùng với đó, giá
mủ cao su trên thị trường đang có
tín hiệu tích cực, việc tiêu thụ sản
phẩm thuận lợi giúp nâng cao thu
nhập cho người công nhân và người
dân góp đất đã được hưởng lợi tức
trên những thửa đất của mình.

Năm 2007, tỉnh Sơn La đã quy
hoạch, triển khai thực hiện chương

trình phát triển cây cao su với mục
tiêu đẩy nhanh quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn; bố trí lại cơ cấu
lao động nông thôn, tạo lập được các
vùng sản xuất hàng hóa và thay đổi
cơ bản tập quán canh tác, trình độ
sản xuất của nông dân. Đồng thời,
từng bước xây dựng nguồn nhân lực
tại chỗ có trình độ, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương vào
thực tiễn, tỉnh Sơn La và Tập đoàn
công nghiệp cao su Việt Nam
(Vrg) phối hợp thực hiện chương
trình phát triển cây cao su trên địa
bàn. Theo đó, cây cao su được xác
định là cây đa mục đích giúp thúc
đẩy phát triển kinh tế; tăng độ che
phủ rừng, bảo vệ đất, phòng chống
thiên tai, chống xói mòn; góp phần
xóa đói, giảm nghèo cho người dân;
tăng cường an ninh quốc phòng và
trật tự xã hội ổn định. Phát triển cây
cao su với phương thức người dân
góp giá trị quyền sử dụng đất để
tham gia trồng cao su và đủ điều
kiện sẽ được tuyển làm công nhân,
trở thành cổ đông của công ty, được
hưởng đầy đủ quyền lợi về các loại
bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật
lao động. Ngày 04/7/2007, công ty
cổ phần cao su Sơn La được thành
lập, ngoài các thành viên trong Vrg,
còn có hơn 7.200 hộ gia đình tại 123
bản thuộc 18 xã của 6 huyện trên địa
bàn tỉnh là cổ đông góp 6.039ha đất
trồng cao su.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông
Trương minh Tuấn - Tổng giám đốc
công ty cổ phần cao su Sơn La cho
biết: “Phát triển cây cao su ở Sơn La
là lĩnh vực mới, nên trong thời gian
đầu triển khai, một số loại giống đưa
ra địa phương không có khả năng
chịu lạnh nên tốc độ sinh trưởng,
phát triển không đồng đều. Thậm chí

Ông Trương Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La thăm vườn cao su

Phát triển cây cao su ở Tây
Bắc là một chủ trương lớn
của Đảng, Nhà nước nhằm
phát triển kinh tế gắn với ổn
định an sinh xã hội, xây
dựng nông thôn mới, và đặc
biệt là nhằm tri ân đồng bào
tại vùng đất giàu truyền
thống cách mạng nhưng đời
sống còn khó khăn. 

nguyễn BácH
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 dựng         niềm tin
có loại giống không thể chịu được những đợt rét đậm, rét hại
nên đã chết. mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân
góp đất trồng cao su cũng chưa từng được áp dụng ở Sơn La
nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc. Đặc
biệt khi kết thúc giai đoạn kiến thiết, chuyển sang chăm sóc,
cây cao su bắt đầu khép tán, lại chưa được khai thác, chưa có
sản phẩm, đời sống công nhân và người dân góp đất trồng cao
su gặp rất nhiều khó khăn”.

Song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, vừa làm,
vừa rút kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc dần được
tập trung tháo gỡ. Năm 2016, diện tích 150ha cao su đầu tiên
của Sơn La cho khai thác được 300 tấn mủ đông, vượt 170% kế
hoạch Tập đoàn giao. mức thu nhập bình quân của công nhân
đạt 3,6 triệu đồng/tháng,… Sự kiện này đã đánh dấu thành
công bước đầu của chương trình trồng cây cao su tại Sơn La.
Bởi những năm sau đó, nhiều diện tích khác lần lượt bước vào
chu kỳ khai thác với năng suất mủ ngày càng nâng lên, mang
lại niềm tin, sự lạc quan phấn khởi đối với tập thể công nhân
cũng như người dân tham gia góp đất trồng cao su.

Đặc biệt, để nâng giá trị cao su, không phải bán mủ thô,
phụ thuộc vào sự lên xuống bấp bênh của thị trường, năm
2018, Nhà máy chế biến mủ cao su Sơn La đã được khởi công
xây dựng tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận châu, có công suất
chế biến 6.000 tấn mủ/năm. Đây là nhà máy chế biến mủ cao
su đầu tiên ở khu vực Tây Bắc với thiết bị chủ yếu của Nhật
Bản và châu Âu, xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh, nước
thải ra cột a theo tiêu chuẩn QcVN:01-mT:2015 BTNmT. Từ
khi Nhà máy chế biến mủ đi vào hoạt động, sản lượng mủ cao
su không còn phải bán theo giá thô, sản phẩm cao su của Sơn
La với chất lượng tốt có thương hiệu trên thị trường trong
nước và quốc tế. Không chỉ thu mua chế biến mủ cao su trên
địa bàn của tỉnh, Nhà máy còn là nơi tiêu thụ một phần mủ
cao su thô của vùng Tây Bắc, giúp cho cây cao su bén rễ xanh
tươi, trụ vững nơi miền biên cương Tổ quốc.

Đến nay, sau 15 năm thực hiện chủ trương phát triển
cây cao su, từ 70ha cây cao su đầu tiên trồng tại Phiêng Tìn,
thị trấn Ít ong của huyện mường La, diện tích đất trồng
cây cao su đã trải khắp 133 bản thuộc 6 huyện: Quỳnh
Nhai, Thuận châu, mường La, mai Sơn, Yên châu và Vân
hồ với tổng diện tích hơn 6.000ha cây cao su. Tại những
khu vực này, hàng nghìn ha đất trống, đồi trọc, đất bạc màu
canh tác kém hiệu quả,… đã được chuyển đổi thành những
đồi cao su xanh trập trùng. Người nông dân với tập quán
canh tác lạc hậu năm xưa đã hoàn toàn thay đổi với lối làm
việc có kỷ cương, giờ giấc theo tác phong công nghiệp, kỹ
năng làm việc tốt, có kỷ luật cao.

cây cao su phát triển đến đâu, các công trình điện, giao

thông, trường học, trạm y tế hình thành đến đó và các khu
thị tứ được mở rộng. Trong đó, hệ thống đường lô, liên lô
được mở, ngoài phục vụ sản xuất còn giúp cho việc đi lại
của bà con giữa các bản được thuận lợi hơn. công ty đã xây
dựng 15 trụ sở nông trường, đội sản xuất, 8 nhà văn hóa, 13
lớp học mầm non và các dịch vụ, sân thể thao phục vụ công
nhân và bà con dân bản. Ngoài ra, từ năm 2016, toàn bộ
diện tích cây cao su đã đạt tiêu chí che phủ rừng và được
hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ năm
2016 đến 2021, công ty được chi trả gần 10 tỷ đồng, số kinh
phí này đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm
an ninh trật tự và hỗ trợ thêm sinh kế cho công nhân,…

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty
cổ phần cao su Sơn La đã nỗ lực vượt khó và phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sản lượng khai thác ước
đạt 4.900 tấn, doanh thu đạt khoảng 198,2 tỷ đồng, lợi
nhuận đạt 20,3 tỷ đồng; thu nhập của người lao động đạt
hơn 6,09 triệu đồng/người/tháng.

cùng với tập trung phát triển sản xuất, công ty đặc biệt
quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo
quyền lợi bao gồm thu nhập, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp,… để họ yên tâm gắn bó và làm việc.
Ngoài ra, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người
lao động; phối hợp với cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức
thăm hỏi giúp đỡ đoàn viên, người lao động. 

Đồng thời, công ty chủ động phối hợp với các tổ chức,
đoàn thể vận động, hỗ trợ công nhân phát triển kinh tế gia
đình, tăng thu nhập thông qua hoạt động hỗ trợ vốn, các
phòng ban chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật cho hộ công nhân
trồng xen canh như ngô, lúa, đậu, lạc, cà phê,… và chăn
nuôi gia cầm. Đặc biệt, từ chủ trương cho người công nhân
vay không tính lãi để trồng cỏ và nuôi bò nhốt chuồng đã
có 1.201 hộ vay vốn gần 6,8 tỷ đồng, tương đương với
1.201 con bò,…

“Trải qua chặng đường 15 năm, dù việc phát triển cây
cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn đang gặp một số
khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên với những kết quả đạt được
có thể khẳng định chủ trương phát triển cây cao su trên địa
bàn Sơn La đã thực sự thành công. Trong đó tiêu biểu nhất
là tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 1.300 lao động địa
phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ khi cây
cao su được đưa vào khai thác, bà con góp đất trồng cao su
có thêm nguồn thu nhập từ phân chia giá trị sản phẩm. Lợi
ích về kinh tế và xã hội đã củng cố niềm tin với chính quyền
và nhân dân địa phương, khích lệ người lao động tích cực
tham gia quản lý, chăm sóc và khai thác mủ cao su”, ông
Trương minh Tuấn nhấn mạnh.n
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POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Hiện nay, Công ty Blackstone
minerals đang đầu tư hai dự án lớn tại
tỉnh sơn La bao gồm dự án thăm dò và
khai thác niken tại khu vực Bản Phúc và
dự án nhà máy chế biến sâu quặng tinh
niken, với sản phẩm đầu ra dự kiến là
tiền chất NCm 811 cho pin Lithium-ion
dùng cho xe điện. Bà có thể chia sẻ đôi
nét về 2 dự án này? Lý do Blackstone
minerals quyết định đầu tư vào sơn La?

công ty Blackstone minerals đang tập
trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp
chế biến tích hợp kim loại phục vụ sản xuất
pin tại tỉnh Sơn La. Doanh nghiệp sẽ sản
xuất các sản phẩm tiền chất Ncm cho
ngành công nghiệp pin lithium-ion đang
phát triển của châu Á.

hiện nay, công ty sở hữu một mỏ
niken hiện đại tại Bản Phúc. Đây là mỏ niken hầm lò được xây dựng
theo tiêu chuẩn Úc, cơ giới hóa, vận hành thành công từ năm 2013
đến năm 2016. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến xây dựng một
nhà máy tuyển với công suất lớn hơn và một nhà máy chế biến sâu
để hỗ trợ sản xuất tích hợp tại tỉnh Sơn La. 

công ty quyết định đầu tư vào dự án tại tỉnh Sơn La vì Tạ Khoa
là một khu vực có nguồn tài nguyên niken sulfua tiềm năng với một
số mục tiêu thăm dò chưa được điều tra. Xung quanh khu vực này
cũng có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, cụ thể là thủy điện hòa
Bình, sẽ cho phép việc sản xuất tiền chất có phát thải thấp nhất theo
xác minh của minviro và Viện Niken (theo thông báo ngày
15/09/2022 từ www.weblink.com.au).

Để dự án đi vào hoạt động hiệu quả, Blackstone minerals
đã có sự chuẩn bị, đầu tư ra sao về các nguồn lực tài chính, con
người, thưa bà?

Khoản đầu tư của công ty góp phần hiện thực hóa các cam kết

về tăng cường hợp tác kinh tế song phương
được công bố tại hội nghị coP26.

công ty cam kết đóng góp trên các
phương diện chính như sau: Đóng góp kinh
tế thông qua việc đóng thuế, phí và chi trả
tiền lương; Tổ chức đào tạo và giáo dục cho
lực lượng lao động địa phương; Tạo cơ hội
việc làm trong tương lai; Xây dựng mạng
lưới nhà cung cấp và doanh nghiệp tại cấp
xã, tỉnh và quốc gia; Áp dụng công nghệ mới
cho ngành công nghiệp khai khoáng của
Việt Nam, bao gồm công nghệ thủy luyện
tiên tiến nhằm hỗ trợ các dự án; hỗ trợ các
hoạt động về quản lý môi trường bao gồm
cải tạo, phục hồi môi trường, quản lý nước
và chất thải với trách nhiệm cao nhất; Xây
dựng, phát triển dự án tại tỉnh được phân
loại là "tỉnh nghèo" đồng nghĩa với việc dự

án mang lại sự hỗ trợ đáng kể đối với cấp xã, huyện và tỉnh.
Trong năm tài khóa 2022, đóng góp của công ty tại tỉnh Sơn La

bao gồm:  3.477.175 uSD chi trả cho thực phẩm, thiết bị, điện, dụng
cụ, và thiết bị văn phòng;  1.765.924 uSD chi trả cho nhân viên dài
hạn và thời vụ;  99% các vị trí tại mỏ do người Việt Nam đảm nhận

Bà có đề xuất gì tới các cấp chính quyền tỉnh sơn La để hỗ
trợ hơn nữa cho dự án này?

chính quyền tỉnh Sơn La đã thể hiện sự ủng hộ, hỗ trợ rất lớn
đối với dự án thông qua việc tổ chức họp định kỳ hàng tháng cũng
như thành lập các nhóm công tác cụ thể nhằm hỗ trợ Blackstone
trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép. Blackstone rất trân
trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ này của chính quyền tỉnh Sơn La
trong việc giúp công ty định hướng, tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu
theo pháp luật và quy định nhằm có được các phê duyệt cần thiết
cho các dự án tại Việt Nam.

trân trọng cảm ơn bà!

Dự án Thăm dò và Khai thác niken tại khu vực Bản Phúc và Dự án
Nhà máy chế biến sâu quặng tinh niken của Blackstone minerals
tại Sơn La là một trong những khoản đầu tư tư nhân lớn nhất của
Úc vào Việt Nam. Việc đầu tư này cũng góp phần hiện thực hóa
các cam kết trong chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt
Nam - Úc đã được Thủ tướng chính phủ 2 nước công bố tại
hội nghị coP26. Bà tessa Kutscher, thành viên Ban điều
hành, Phụ trách mảng con người và văn hóa đã có một số chia sẻ
với phóng viên Vietnam Business forum xung quanh chủ đề này. 

Duy BìnH 

CôNg Ty BLaCKSToNE mINERaLS

Góp phần hiện thực hoá các cam kết trong 
Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Úc



Currently, Blackstone minerals is investing in two
major projects in son La province including a Nickel
Exploration and mining project in Ban Phuc area and a
Nickel refinery project, with the expected output of NCm
811 precursor for Lithium-ion batteries for electric
vehicles. Could you please share something about these
two projects? Why did Blackstone minerals decide to
invest these projects in son La?

Blackstone minerals Ltd is focused on building an
integrated battery metals processing business in Son La
Province that produces Ncm precursor products for asia’s
growing lithium-ion battery industry.

The existing business has a modern nickel mine in Ban
Phuc area, built to australian standards, which successfully
operated as a mechanised underground nickel mine from 2013
to 2016. This will be complemented by a larger concentrator,
and a refinery and precursor facility to support integrated
production in Son La Province. The reason for the decision to
invest into these projects in Son La Province is based on Ta
Khoa being an emerging nickel sulfide district with several
exploration targets yet to be tested as well as the nearby
abundant renewable energy sources, namely hoa Binh hydro-
electric power plant enabling the production of the lowest
emission precursor as verified by minviro and the Nickel
Institute (according to the summary announcement on 15
September 2022 at weblink.com.au). 

in order for the projects to come into operation
effectively, what has Blackstone minerals prepared and/or
invested in terms of financial resources and people?

The company’s investment supports the realization of
commitments to strengthen the bilateral economic

cooperation announced at coP26. 
ongoing contributions include but are not limited to

Economic contributions through taxes, salaries and royalties;
Training and education of local workforce; future
employment opportunities; Building suppliers and businesses
in the commune, province and on a national level; Bringing
new technology to Vietnam’s mining industry, including
advanced hydrometallurgy to support the projects; Supporting
best practice environmental management including
rehabilitation, responsible water, and waste management;
Developing the project in a Province that is classified
“Impoverished” which means that impact from the project on
the commune, District and Provincial level will be significant.

In Son La Province, our contribution in the financial Year
2022 was uS$3,477,175 spent on food, equipment, electricity,
tools, office equipment; uS$1,765,924 spent on permanent
and contract employees; 99% site-based roles filled by
Vietnamese nationals.

do you have any suggestions for the provincial
government of son La to further support this project?

The provincial government of Son La has shown
considerable support in the form of monthly meetings and the
formation of specific working groups to assist BSX through
the process of dossier preparation for permit applications. BSX
is grateful for this assistance and appreciates the continued
support of the provincial government of Son La to successfully
navigate the law and regulations to gain the necessary
approvals for our projects in Vietnam.

thank you very much!
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BLACKSTONE MINERALS 

Contributing to Realization of Commitments in Strategy to
Strengthen Vietnam-Australia Economic Cooperation

Blackstone minerals' projects in Son La are
one of australia's largest private
investments in Vietnam. This investment
also contributes to the realization of
commitments in the Strategy to strengthen
Vietnam-australia economic cooperation
announced by the Prime ministers of the
two countries at coP26. With respect to
this topic, ms. tessa Kutscher, member of
the Executive Board, in charge of people
and culture, shared with the Vietnam
Business forum reporter.

Duy BinH 



V ới đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm,
công nhân lành nghề, Nam Thành đã, đang
tham gia thi công nhiều công trình giao
thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, cấp thoát
nước, điện sinh hoạt,… các công trình do

công ty thi công đều đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ
thuật và bàn giao công trình đúng hạn, được các chủ đầu
tư đánh giá cao; qua đó ngày càng khẳng định rõ phương
châm: Lấy chất lượng công trình, hiệu quả sản xuất kinh
doanh và uy tín làm thước đo.

Từ năm 2015 đến nay, Nam Thành tập trung thi công
nhiều công trình thuộc lĩnh vực xây dựng và giao thông,
thủy lợi. các công trình nằm trải rộng trên toàn tỉnh,
trong quá trình triển khai gặp phải nhiều khó khăn về thời
tiết; một số nơi công tác giải phóng mặt bằng còn bị cản
trở. Tuy vậy, công ty đã luôn nỗ lực để hoàn thành kịp
tiến độ đề ra. Những tuyến đường lớn, nhỏ do công ty thi
công đang ngày càng kết nối đồng bộ, tạo thuận lợi cho
người dân các địa phương trong sinh hoạt, giao thương. 

Nam Thành đã khẳng định uy tín và dấu ấn qua
những công trình, dự án trên quê hương Sơn La. Nổi bật
là các hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình
hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác hồ với đồng bào các
dân tộc Tây Bắc, khuôn viên cảnh quan và các công trình
phụ trợ, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn
La; thi công xây dựng gói thầu xây lắp thuộc Dự án trung
tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La (Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La); thi công xây dựng
công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc Dự

án Đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Sơn La,…
hoạt động xây dựng những năm vừa qua gặp không ít

khó khăn do thị trường biến động mạnh và tác động của
cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, sự thắt chặt đầu
tư công, dịch bệnh kéo dài, cùng với sự cạnh tranh quyết
liệt của các thành phần kinh tế. Nhưng được sự quan tâm
của các cấp, các ngành cùng với sự phấn đấu nỗ lực, đoàn
kết đồng lòng của cán bộ, công nhân viên và người lao
động, công ty đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, không
ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh
doanh. Nhiều sáng kiến đã được đưa vào ứng dụng rộng
rãi trong công ty như: Sáng kiến đổi mới công tác giao
khoán khối lượng công việc trong công tác xây dựng cơ
bản; bảo quản vật tư vật liệu trên công trường trước ảnh
hưởng của thời tiết; cải tiến phương pháp vận chuyển vật
liệu lên cao tiết kiệm chi phí nhân công; cải tiến phương
pháp hàn nhiệt đạt kết quả cao; cải tiến hệ thống cấp nước
tự động khi xảy ra cháy tại kho xưởng. 

Ngoài thi công xây dựng, công ty còn tích cực đầu tư
xã hội hóa giáo dục, xây dựng Trường mầm non Ngôi sao
Sơn La với 30 lớp học cho học sinh mầm non; Trường
tiểu học từ 400 - 600 học sinh (được xây dựng từ năm
2020 và đi vào hoạt động từ năm học 2021 - 2022). công
ty còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công
trình phúc lợi cho địa phương như đường giao thông
nông thôn, trường học, xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm
tình thương nơi biên giới, đóng góp các Quỹ vì biển đảo,
Tết đến mọi nhà, Quỹ người tàn tật và trẻ mồ côi, ủng hộ
đồng bào lũ lụt.n

98 viEtNam BUsiNEss ForUm DEc 1 – 14, 2022

CôNg Ty Cổ PhầN Đầu Tư xây dựNg Nam ThàNh

Khẳng định vị thế và uy tín

POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

công ty cổ phần Đầu tư xây
dựng Nam Thành (Tổ 1,
phường chiềng Lề, TP.Sơn
La, tỉnh Sơn La) là một
trong những doanh nghiệp
tiêu biểu có nhiều đóng góp
vào sự phát triển của tỉnh
Sơn La. Với lĩnh vực kinh
doanh chính là thi công
công trình giao thông, thủy
lợi, xây dựng dân dụng, từ
khi thành lập (năm 2006)
đến nay, công ty đã để lại
dấu ấn đậm nét qua các
công trình, dự án lớn.



Liên kết hỗ trợ bà con trồng mía hiệu quả
Ông Trần Ngọc hiếu, Tổng giám đốc công ty cổ phần

mía đường Sơn La chia sẻ: Vụ mía đường năm nay, với
tình hình dịch bệnh covid-19 được kiểm soát, công ty tiếp
tục tăng cường đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo
phương châm “bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp
và người trồng mía” thông qua hình thức hợp đồng liên kết
chặt chẽ với các hộ nông dân. Trọng tâm của liên kết là:
“Doanh nghiệp hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất và bao tiêu
sản phẩm nông sản” trực tiếp với các hộ nông dân trồng
mía để bà con thực sự yên tâm sản xuất. 

mục tiêu niên vụ sản xuất 2022-2023, công ty phấn
đấu xây dựng vùng nguyên liệu hơn 9.500ha, năng suất
bình quân đạt 68 tấn/ha, sản lượng khoảng 630.000 tấn.
Ngay từ đầu năm, công ty đã tổ chức làm việc với chính
quyền các xã trong vùng quy hoạch về mục tiêu, định
hướng phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng chính sách
hỗ trợ, thông báo rộng rãi đến các địa phương và bà con
nông dân trồng mía. chính sách nêu rõ giá sàn thu mua
mía để nông dân biết, dự kiến được mức thu nhập của gia

đình mình trước khi ký hợp đồng đầu tư và mua bán mía
với công ty. 

Xác định nông dân trồng mía đa số còn hạn chế về
nguồn vốn sản xuất, công ty có chính sách đầu tư đủ cho
bà con trồng, chăm sóc mía (bình quân 40 - 45 triệu
đồng/ha trồng mới; 15 - 20 triệu đồng/ha mía gốc), bao
gồm các hạng mục như: Tiền làm đất, phân bón hữu cơ cải
tạo đất, phân bón chuyên dùng cho mía, giống mía, thuốc
bảo vệ thực vật,… Vật tư đầu tư cho bà con trồng mía
được công ty chào cạnh tranh trực tiếp đến các công ty
sản xuất lớn trong ngành nên thường có giá thấp hơn thị
trường. Tổng mức đầu tư hàng năm từ 140 - 160 tỷ đồng.

Đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng
Để tăng sức cạnh tranh của cây mía, công ty khuyến

khích và hỗ trợ bà con thâm canh tăng năng suất, áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng bằng cách hỗ trợ
thực hiện các biện pháp cơ giới hóa khâu làm đất phù hợp,
chuyển đổi giống mía, hỗ trợ lãi suất,… 

công ty có lực lượng khuyến nông được bố trí đều
khắp, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc hướng
dẫn bà con áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ
dịch hại, thu hoạch theo quy trình kỹ thuật. cụ thể như:
Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm phổ biến kiến thức
khoa học kỹ thuật chuyên đề thâm canh cây mía để nông
dân nắm bắt, tăng năng suất, hiệu quả và bảo vệ môi
trường, kiểm soát chặt khâu làm đất, thực hiện việc cơ giới
hóa khâu đào rãnh mía theo đường đồng mức bằng máy
xúc - đào; Kiểm soát việc chọn lựa, giao - nhận và sử dụng
giống; hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón theo định
mức, quy trình kỹ thuật; Kiểm soát chặt chẽ (độ chín, địa
hình, nhân công, vận chuyển) để cung ứng nguyên liệu với
chất lượng tốt nhất cho chế biến và hiệu quả cao nhất.
Ngoài ra, công ty cũng hỗ trợ cho bà con mở mới và tu sửa
đường sản xuất để vận chuyển mía với mức kinh phí từ 2-3
tỷ đồng/vụ.

công ty còn đẩy mạnh việc khảo nghiệm sản xuất
nhằm nghiên cứu bổ sung giống mới vào bộ giống hiện có;
thực hiện chế độ canh tác phù hợp, chú trọng khâu cải tạo
đất bằng cách sử dụng phân bón hợp lý. hàng năm, công
ty đều cải tiến lịch đốn chặt phù hợp với điều kiện từng
hộ/bản và yêu cầu thời vụ sản xuất. Ngoài chăm lo phát
triển vùng nguyên liệu, công ty đang tham gia một số
chương trình xóa nhà tạm, đầu tư chăn nuôi đại gia súc,…
nhằm chung tay đưa xã chiềng Lương, huyện mai Sơn
thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn.

cùng những nỗ lực vươn lên từ cả doanh nghiệp và bà
con nông dân, nhất là giải pháp phát triển nguồn nguyên
liệu ổn định, bền vững, công ty cổ phần mía đường Sơn La
đang từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp, góp
phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành mía đường Việt
Nam trên thị trường thế giới.n
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Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hiệu quả
Xác định việc xây dựng vùng trồng mía ổn
định, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm nên
nhiều năm qua công ty cổ phần mía
đường Sơn La đã nỗ lực cùng với chính
quyền các xã trong vùng quy hoạch triển
khai phát triển vùng nguyên liệu; ký kết
thu mua, hỗ trợ nông dân trồng mía để bà
con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.



tổ hợp thiên đường sữa mộc Châu là một trong
những dự án về nông nghiệp công nghệ cao có quy mô
đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, cũng là mô hình
“thiên đường sữa” đầu tiên được vinamilk và mộc
Châu milk giới thiệu tại việt Nam. Ông cho biết ý
tưởng khi triển khai dự án?

Thảo nguyên mộc châu vốn được mệnh danh là “Thiên
đường bò sữa của Việt Nam”. 65 năm trước, mộc châu
milk đã đặt những nền móng đầu tiên cho ngành công
nghiệp chăn nuôi bò sữa của cả nước. Đến nay, đây đã trở
thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa
phương nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. 

Vào năm 2020, sau thương vụ mang tính lịch sử của
ngành sữa, mộc châu milk đã về cùng một nhà với
Vinamilk. Kể từ đó, Vinamilk và mộc châu milk đã cùng
nghiên cứu và phát triển một dự án đặc biệt tại mộc châu
với kỳ vọng không chỉ biến nơi đây thành thủ phủ của
ngành chăn nuôi bò sữa phía Bắc mà còn tạo dựng nên một
mô hình kinh tế - du lịch độc đáo. Đó là chăn nuôi bò sữa -
chế biến sữa công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, xây
dựng theo định hướng phát triển bền vững.

Đây chính là cơ sở để Tổ hợp Thiên đường sữa mộc
châu ra đời.

Được chính thức khởi công vào cuối tháng 5/2022, tổ
hợp thiên đường sữa mộc Châu đã thu hút sự chú ý của
đông đảo công chúng. Công ty đã chuẩn bị ra sao để xây

dựng dự án theo đúng tiến độ, mang lại hiệu quả bền vững?
Dựa trên định hướng là phát triển du lịch mộc châu gắn

liền với chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La, trong
đó ngành chăn nuôi bò sữa là chủ lực, Vinamilk và mộc châu
milk dự kiến xây dựng “Tổ hợp Thiên đường sữa mộc châu”
như một hệ sinh thái khép kín từ sản xuất nông nghiệp đến
chế biến sữa công nghệ cao đi đôi với phát triển bền vững, kết
hợp du lịch sinh thái để bảo tồn và phát huy các giá trị của
thiên nhiên, đồng cỏ vốn là bản sắc của vùng cao nguyên mộc
châu. Tổ hợp gồm 2 hạng mục chính:

Trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao mộc châu là
mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái có
diện tích quy hoạch là 150ha, tổng vốn đầu tư dự kiến
1.000 tỉ đồng. Trang trại có quy mô 4.000 con bò sữa, dự
kiến cung cấp 20 triệu lít sữa tươi/năm làm nguyên liệu
cho nhà máy sữa. Trang trại sử dụng công nghệ hiện đại,
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tiết kiệm nhiên liệu và thân
thiện với môi trường. Xung quanh trang trại là khu du lịch,
cảnh quan sinh thái đồng cỏ gồm các công trình dịch vụ
tiện ích, văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm. Khu vực đồng cỏ
rộng kết nối với trang trại, cung cấp nguồn thức ăn tươi
xanh, chuẩn quốc tế cho đàn bò. 

hạng mục thứ hai là Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao
mộc châu có diện tích 26ha, tổng mức đầu tư 2 giai đoạn là
2.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế ước đạt gần 500 tấn
sữa/ngày (giai đoạn 1). Nhà máy được thiết kế mô hình kiến
trúc xanh; ứng dụng công nghệ 4.0 toàn diện trong hệ thống
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Tổ hợp Thiên đường sữa mộc châu được kỳ vọng
sẽ trở thành “Kỳ quan Tây Bắc”, là một biểu tượng
cho thương hiệu sữa mộc châu, giới thiệu mô
hình chuỗi khép kín trong sản xuất nông nghiệp
và chế biến sữa độc đáo, hấp dẫn của tỉnh Sơn La
nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Không chỉ
mang đến bước phát triển mới cho ngành chăn
nuôi và công nghiệp chế biến sữa tại địa phương,
dự án còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch
sinh thái, bảo tồn cảnh quan đồng cỏ, đưa Sơn La
phát triển xanh, nhanh và bền vững. 
Xung quanh chủ đề này, phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc trao đổi với ông Phạm
Hải Nam - Tổng giám đốc công ty cổ phần
giống bò sữa mộc châu (mộc châu milk).

nguyễn BácH

Tổ hợP ThIêN ĐườNg Sữa mộC Châu

Kỳ quan Tây Bắc



quản lý và vận hành giúp bảo vệ môi trường sinh thái, tiết
kiệm tài nguyên, đảm bảo các chỉ tiêu về phát triển bền vững.

hiện tại, mộc châu milk đã và đang chuẩn bị triển khai
xây dựng theo đúng tiến độ. Trước đó, ngày 18/2/2021, mộc
châu milk đã phát hành 43,2 triệu cổ phiếu để huy động
1.249,3 tỷ đồng. Số tiền huy động dùng để tài trợ cho các dự
án phát triển tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ
cao mộc châu; mở rộng quy mô Trung tâm giống bò sữa
mộc châu và đầu tư nhà máy sản xuất mới.

Ông đánh giá thế nào về sự hỗ trợ, đồng hành của lãnh
đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện
thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng,… tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và triển khai dự án?

Dự Lễ khởi công Tổ hợp Thiên đường sữa mộc châu hồi tháng
5/2022, Thủ tướng chính phủ Phạm minh chính đã chỉ đạo cần
phải có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, địa phương, người dân và
nhà nước. Trong quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, tái định
cư và ổn định cuộc sống của người dân là việc quan trọng nhất.

Nhận định đây là việc cấp thiết, các cấp lãnh đạo tỉnh,
huyện mộc châu đã hướng dẫn, sát sao trong việc hoàn thiện
các thủ tục; tăng cường tuyên truyền về công tác bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo và các phòng
chuyên môn của huyện đều tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm
tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận,
ủng hộ, hạn chế được nhiều kiến nghị không hợp lý. 

dự án hoàn thành sẽ có tác động thế nào trong việc
tạo bước phát triển mới cho ngành chăn nuôi và công
nghiệp chế biến sữa tại mộc Châu cũng như khai thác tối
đa tiềm năng, lợi thế, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng
sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững? 

các trang trại trong Tổ hợp Thiên đường sữa mộc châu
đều được định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế. mộc châu milk
hy vọng thông qua đó dần hình thành ngành chăn nuôi bò sữa
hiện đại, đáp ứng nhu cầu sữa, cung cấp con giống cho thị
trường trong nước, góp phần phát triển ngành nông nghiệp
truyền thống địa phương, tăng thu nhập cho người dân và
thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Ngoài ra, với việc kết hợp mô hình trang trại chăn nuôi
công nghệ cao cùng du lịch sinh thái, hài hòa với môi trường
tự nhiên, Vinamilk và mộc châu milk cũng gia tăng thêm giá
trị và đa dạng hóa các sản phẩm, đồng thời quảng bá, góp
phần thu hút khách du lịch thăm quan, trải nghiệm.

Bên cạnh hệ thống trang trại, nhà máy chế biến công
nghệ cao trong tương lai cũng là một điểm nhấn về kiến
trúc, sinh thái theo hướng xanh, tiết kiệm tài nguyên, đảm
bảo các chỉ tiêu về phát triển bền vững.

Tổ hợp Thiên đường sữa mộc châu dự kiến sẽ hoàn
thành giai đoạn 1 vào năm 2024, kỳ vọng sẽ góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế, du lịch, khai thác tối đa tiềm năng, lợi
thế của địa phương, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng tỉnh
Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. 
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Đầu tư chiều sâu
Ông Nguyễn công Bắc - giám

đốc công ty chia sẻ: Năm 2000,
ông rời quê gốc ở huyện Thường
Tín (hà Nội) lên Sơn La lập
nghiệp. Trải qua một số công việc
với kết quả không được như mong
muốn, lại bị tai nạn mất đi một
phần sức khoẻ, ông đến với công
việc nuôi lợn theo phương pháp
truyền thống như cơ duyên và số
phận an bài.

Năm 2007, ông Bắc được
công ty chăn nuôi c.P Việt Nam
hướng dẫn làm chuồng trại để
chuyển đổi từ nuôi giống lợn địa
phương sang loại siêu nạc năng
suất cao. Ông mạnh dạn vay vốn
ngân hàng đầu tư hướng đi mới
này, trước hết gồm 30 con lợn nái
và 300 con lợn thịt. Từ ban đầu,
mô hình chăn nuôi này đã khép
kín nhưng còn đơn giản, nhỏ lẻ
nên hàng năm ông đều đầu tư mở
rộng, nâng cấp và áp dụng thêm nhiều quy trình chăn nuôi
cùng khoa học công nghệ mới. Năm 2010, ông xây dựng
thêm trang trại ở hợp tác xã 6, xã chiềng mung, huyện mai
Sơn rồi thành lập công ty cổ phần chăn nuôi Lộc Phát
BLLT. Đến năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư thêm trang
trại tại bản Tiến Sơn, xã hát Lót (mai Sơn). Đến nay, công
ty có 03 trại chăn nuôi lợn với tổng diện tích 07ha, quy mô
1.400-1.500 lợn nái và 7.000 lợn thịt thương phẩm/năm.

hiện cả các trang trại đều
được đầu tư theo mô hình khép
kín, tự động hóa, cách biệt khu
dân cư, có tường rào bao quanh,
có hệ thống kho dự trữ thức ăn,
xử lý chất thải khép kín. công ty
cũng xây dựng nhà điều hành,
phòng nghỉ, nhà bếp phục vụ
công nhân làm việc tại chỗ; lắp
đặt camera giám sát; thành lập
các chốt khử trùng và kiểm soát
người, phương tiện ra vào trại,...
Nhằm đảm bảo chất lượng thức
ăn chăn nuôi để sản xuất sản
phẩm thịt lợn an toàn, công ty
đã ký hợp đồng với một số đơn
vị chuyên sản xuất, cung ứng
thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,
như: công ty chăn nuôi c.P Việt
Nam, công ty greenfeed Việt
Nam, công ty cargill Việt
Nam,... đồng thời chủ động sản
xuất, cung cấp con giống tại chỗ.
hàng năm, công ty còn phối hợp
với đơn vị cung cấp, phân phối

thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y tổ chức các lớp tập huấn
nghiệp vụ, kỹ thuật cho người lao động; cử nhân viên, người
lao động tham gia các lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực
phẩm (aTVSTP) do tỉnh, huyện tổ chức. 

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La,
các trại chăn nuôi của công ty cổ phần chăn nuôi Lộc Phát
BLLT có các khu vực nuôi phù hợp về diện tích, khoảng cách

CôNg Ty Cổ PhầN ChăN NuôI LộC PháT BLLT

Đầu tư chiều sâu, gia tăng giá trị

Xuất phát từ mô hình nuôi lợn
quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình
nhưng nhờ kiên trì tích lũy

nguồn lực, kinh nghiệm cùng sự
hỗ trợ của chính quyền địa
phương, nông dân Nguyễn
công Bắc đã phát triển thành
công các trang trại nuôi lợn quy
mô lớn và thành lập công ty cổ
phần chăn nuôi Lộc Phát BLLT.
Đây là một trong những doanh
nghiệp nông nghiệp thuộc Top
đầu tiên phong đầu tư chiều sâu
làm gia tăng giá trị chăn nuôi
trên địa bàn tỉnh Sơn La.
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chuồng, hướng chuồng, phân cách giữa các khu vực nuôi và
được bố trí theo quy tắc một chiều thuận lợi trong quá trình
nuôi, kiểm tra giám sát. Trang thiết bị, dụng cụ nuôi được
thiết kế và chế tạo bằng vật liệu an toàn, phù hợp với phương
pháp nuôi và yêu cầu của loại vật nuôi, không gây độc, dễ vệ
sinh, làm sạch. cơ sở lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ
con giống, thức ăn và các tài liệu về chăm sóc, phòng trị
bệnh, phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại,… Nhờ
vậy, công ty được Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy
sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn
La đánh giá là cơ sở sản xuất an toàn nhiều năm liên tục và
công nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm loại a.

Ông Bắc chia sẻ: Những năm gần đây, người nuôi lợn phải
đối mặt với không ít khó khăn do giá thức ăn tăng cao, giá lợn
xuất chuồng biến động phức tạp, dịch tả châu Phi hoành
hành,… Trong bối cảnh đó, công ty vẫn duy trì ổn định sản
xuất - kinh doanh, hàng năm bán ra thị trường 1.600 - 2.000
tấn lợn thịt, 8.000 - 10.000 con lợn giống, tạo doanh thu 80 -
90 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc đầu tư bài bản, tích cực
ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng khả năng kiểm soát dịch
bệnh, hạn chế rủi ro và chi phí sản xuất.

Gia tăng giá trị ngành chăn nuôi sơn La
Với thế mạnh đất đai rộng lớn, nguồn lương thực dồi

dào, mật độ cư dân thấp, khí hậu trong lành, tỉnh Sơn La
có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy
mô lớn, trong đó ngành chăn nuôi có những ưu thế nổi
trội. Để khai thác tiềm năng này, tỉnh Sơn La đã ban hành
nhiều chủ trương, quyết sách đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất
nông nghiệp. cụ thể, uBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát
triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1335/QĐ-
uBND ngày 18/6/2021). Theo đó, tỉnh chủ trương: Phát
triển nhanh đàn lợn theo hướng gia trại, trang trại, công
nghiệp ở nơi có điều kiện về đất đai, kiểm soát dịch bệnh
và môi trường,… Phát triển chăn nuôi lợn ngoại, lợn lai
hướng nạc (sử dụng các giống Yorshire, Landrace,
Duroc….), kết hợp với bảo tồn các giống lợn nội (móng

cái…), giống địa phương (lang trắng đen…). Đến năm
2025, đàn lợn 826.110 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng
58.150 tấn; định hướng đến năm 2030, đàn lợn 1.500.000
con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 226.950 tấn. 

Thực hiện chủ trương này, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư
và khuyến khích: Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất
hàng hóa, trọng tâm là phát triển các trang trại, gia trại
chăn nuôi tập trung gắn với vệ tinh là các hộ gia đình.
Từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát
triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; chuyển dịch
cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng vật nuôi có giá trị kinh tế
cao trong đàn vật nuôi. 

gắn bó với vùng đất Sơn La và từng được chủ tịch nước
vinh danh 100 nông dân tiêu biểu cả nước năm 2017, ông
Bắc luôn trăn trở về sự phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh.
cho nên sau khi nắm bắt được chủ trương của tỉnh, ông đã
quyết định mở rộng hoạt động của công ty và lập dự án đầu
tư trại nuôi lợn tại huyện Thuận châu. Theo dự kiến, trại
chăn nuôi Lộc Phát BLLT quy mô 26ha, thuộc địa phận bản
Nong giẳng, xã Nong Lay với vốn đầu tư 215 tỷ đồng, gồm
11ha xây dựng chuồng trại, hạ tầng kỹ thuật với quy mô nuôi
1.500 con lợn nái, 15.000 con/lứa lợn thịt thương phẩm. Diện
tích đất còn lại được sử dụng để trồng rừng, trồng cây ăn quả
và công trình xử lý môi trường. 

Theo ông Bắc, từ quý II/2022, công ty đã thuê các đơn vị
tư vấn xây dựng dự án, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt. chủ đầu tư cũng đã khảo sát
mặt bằng, thỏa thuận bồi thường và đã có mặt bằng sạch từ
quý III/2022. Nếu dự án sớm được phê duyệt, công ty sẽ bắt
tay vào triển khai đầu tư xây dựng ngay trong đầu năm và sẽ
đưa một phần vào hoạt động từ cuối năm 2023.

giám đốc Nguyễn công Bắc cho biết: Tuy nguồn lực
sẵn có còn những hạn chế nhất định nhưng bằng quyết
tâm, khát vọng, tập thể công ty cổ phần chăn nuôi Lộc
Phát BLLT sẽ nỗ lực để dự án đi vào hoạt động hiệu quả,
tạo bứt phá cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát
triển ngành chăn nuôi trên địa bàn vì một Sơn La ngày càng
vươn lên mạnh mẽ.n
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Đảm bảo cung cấp nước sạch 
ổn định và an toàn

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,
hĐND, uBND tỉnh, các sở, ban, ngành và
chính quyền địa phương, ngay từ đầu năm,
công ty đã xây dựng các mục tiêu, kế
hoạch với nhiều giải pháp phù hợp, tiếp
tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
ổn định và phát triển bền vững. Trong đó
chú trọng đảm bảo lượng nước sạch đáp
ứng nhu cầu của khách hàng, chất lượng
nước theo quy định trước khi đưa vào
mạng lưới, giảm tỷ lệ thất thoát nhằm
nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tiết
giảm chi phí, cân đối hài hòa lợi ích của cổ
đông, khách hàng và người lao động. Đây
cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm
của năm 2022.

Theo đó, hội đồng quản trị, Ban điều
hành đã lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt
động sản xuất trong năm trình Đại hội cổ
đông phê duyệt. Trong đó tập trung nguồn
lực, bố trí lao động có năng lực đảm bảo
vận hành hệ thống an toàn, hiệu quả. cân
đối nguồn vốn bảo dưỡng, sửa chữa
thường xuyên hệ thống cấp nước. rà soát

đánh giá lại hệ thống từ nhà máy cho đến hộ khách hàng, đặc biệt là
chuẩn bị vật tư, thiết bị máy móc dự phòng khi có các tình huống bất
thường như: Ô nhiễm nguồn nước, hạn hán, thiên tai,….

công ty đã tập trung mọi nguồn lực đảm bảo tuyệt đối chất
lượng sản phẩm theo quy định của Bộ Y tế: giám sát thường xuyên
chất lượng nước, trang bị và nâng cao năng lực tự kiểm soát của
phòng hóa nghiệm, xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước nhóm a
theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn QcVN 01-
1:2018/BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra,
giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành, hợp đồng xét nghiệm các chỉ tiêu chất
lượng không thực hiện được với đối tác có năng lực. cung cấp đầy
đủ sản lượng nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Bên cạnh đó, do đặc thù của địa bàn cấp nước miền núi chênh
lệch độ cao, nguồn nước nhỏ lẻ, phải phân vùng, tách mạng,… công
ty đã nỗ lực để vừa đưa sản phẩm đến tất cả các hộ dân, đáp ứng nhu
cầu sử dụng, đồng thời hệ thống phải vận hành an toàn, tránh
trường hợp nơi có áp lực rất cao, nơi lại không có nước. 

Song song với đó, chú trọng đầu tư thiết bị xử lý nước, áp dụng công
nghệ mới, từng bước duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm. rà soát
thường xuyên phương án cấp nước an toàn, ứng phó với các tình huống

Công ty thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị

CôNg Ty Cổ PhầN CấP NướC SơN La

Phấn đấu hoàn thành 
các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra

chín tháng đầu năm 2022, mặc dù
phải đối mặt với không ít khó khăn,
nhất là tình trạng biến đổi khí hậu,
thiên tai, mưa lũ,… tuy nhiên với
quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân
viên, công ty cổ phần cấp nước
Sơn La đã thực hiện tốt các mục tiêu,
nhiệm vụ được giao. Đời sống thu
nhập của người lao động ổn định;
địa bàn cấp nước được mở rộng,
chất lượng phục vụ khách hàng ngày
càng nâng cao, được các cơ quan,
đơn vị và nhân dân trên địa bàn
thành phố ghi nhận.

Duy BìnH
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khẩn cấp. Dựa vào kinh nghiệm
nhiều năm thực hiện nhiệm vụ cấp
nước, công ty đã xây dựng các
phương án trình uBND tỉnh phê
duyệt trong từng giai đoạn cụ thể,
từ đó đưa ra phương án cấp nước
an toàn trong năm. 

Đẩy mạnh đầu tư
hiện nay, tổng công suất cấp

nước của công ty cổ phần cấp
nước Sơn La là 50.000m3/ngày
đêm; mức phát huy công suất
khoảng 70% , công suất dư
khoảng 30%. các hệ thống cấp
nước của công ty đang phát huy
tốt hiệu quả đầu tư. 

Đồng thời với việc đầu tư phát
triển hệ thống, công ty cũng chú
trọng áp dụng công nghệ trong sản
xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ
như: Đầu tư, lắp đặt hệ thống giám
sát chất lượng nước online, lắp đặt
các cảm biến áp lực tại điểm bất lợi, vận hành hệ thống cấp nước
theo các điểm bất lợi; phân vùng, tách mạng, lắp đặt các van giảm
áp tại những nơi có áp lực cao,... cải tạo các thiết bị lắng lọc theo
công nghệ mới nâng cao hiệu quả xử lý nước: cải tạo các bể lắng
truyền thống thành bể lamen, đầu tư các bể lắng lamen, bể lọc áp
lực đồng bộ tại các trạm cấp nước nhỏ tại mộc châu, mường
La,… các công nghệ này không chỉ giúp phân phối áp lực đồng
đều trên mạng lưới mà còn góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, thời gian tới,
công ty đang đầu tư 02 dự án: Dự án nhà máy cấp nước
chiềng Dong công suất 14.000m3/ngày đêm phục vụ phát
triển kinh tế xã hội liên vùng khu vực thị trấn hát Lót, đô thị
Nà Sản và Đông Nam TP.Sơn La tổng vốn dự kiến khoảng 200

tỷ đồng; Dự án cấp nước Nậm La xây dựng nhà máy giai đoạn
1 khoảng 10.000m3/ngày đêm cấp nước cho khu vực trung
tâm thành phố và đô thị chiềng Ngần. Qua đó nhằm giảm tải
khai thác nguồn nước nhà máy Bó cá, hỗ trợ cấp nước an toàn
trên địa bàn.

Những tháng còn lại của năm 2022, với sự lãnh đạo của
Ban chấp hành Đảng ủy, hội đồng quản trị, sự chỉ đạo, điều
hành của Tổng giám đốc và sự năng động, sáng tạo, nhiệt
huyết của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động,
công ty sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra;
tiếp tục khẳng định vị thế trong thị trường cấp nước ở tỉnh nói
riêng và của ngành nói chung, được cộng đồng nhân dân tin
tưởng và lựa chọn.n

Công ty làm việc với đoàn đánh giá ISO

Lắp đặt tuyến ống D400 NMN Bản Mòng đến ngã tư xe khách Xây hố van trạm cấp nước
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N hững tháng đầu năm 2022, tình hình dịch
bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh  diễn biến
phức tạp, số ca nhiễm trong nội bộ công ty
tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời
sống, sinh hoạt của người lao động và tình

hình sản xuất kinh doanh của công ty; kế hoạch làm việc
thường xuyên bị thay đổi. Ngoài ra, giá trị tài sản của nhà
máy xử lý rác thải chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng giá trị
tài sản doanh nghiệp, việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn
do không có nhà đầu tư.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao
của Tỉnh uỷ, hĐND, uBND tỉnh, các cấp chính quyền,
sở, ban ngành và sự ủng hộ của nhân dân, ngay từ những
tháng đầu năm 2022, Ban giám đốc, tập thể người lao
động trong toàn công ty đã đồng lòng, chủ động hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh. Nội bộ luôn phát huy tốt truyền thống đoàn
kết, thống nhất và phối hợp chặt chẽ; cán bộ công nhân
viên yêu nghề và gắn bó với công việc, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới. cơ sở vật chất, trang thiết
bị, máy móc tiếp tục được đầu tư, phục vụ nhiệm vụ
chuyên môn. 

Sáu tháng đầu năm, công ty luôn duy trì tốt công tác
quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện việc thu
gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại TP.Sơn La và 11 thị
trấn trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
công ty đã đưa công tác quản lý vệ sinh môi trường đô
thị từng bước đi vào nề nếp theo hướng văn minh, hiện
đại. chủ động phối hợp với uBND các huyện, thành phố
tổ chức công tác vệ sinh môi trường tại một số thị trấn
theo phương thức xã hội hóa. 

Ngoài ra, công tác phối hợp với chính quyền địa
phương được duy trì thường xuyên, đảm bảo sự nhịp
nhàng, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực
hiện công tác đô thị, phục vụ tốt ngày tết cổ truyền và các

ngày lễ lớn trong năm. Từng bước cải tiến công tác thu
gom rác thải mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, 6
tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố đã thực hiện
ngày “chủ nhật xanh” 100% quân số làm tổng vệ sinh.
Đến nay các đô thị trên toàn tỉnh nói chung và TP. Sơn La
nói riêng luôn đảm bảo khang trang, sạnh sẽ, gọn gàng,
được đông đảo nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.

Nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những
tháng cuối năm, công ty đã đưa ra nhiều phương hướng
thực hiện chi tiết. cụ thể: Tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc các công trình, dự án tồn tại từ năm trước
chuyển sang; tiếp tục bám sát kế hoạch được duyệt, đôn
đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã ký hợp
đồng; thực hiện các dịch vụ công ích đô thị năm 2022 đảm
bảo theo khối lượng, chất lượng, giá trị và tiến độ theo
hợp đồng đã ký. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu giá
dịch vụ thu gom vận chuyển để tăng cường nguồn bổ sung
cho công việc. mở rộng địa bàn thu gom và công việc phát
sinh khác ngoài hợp đồng dịch vụ công ích đô thị. 

cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng
sản phẩm dịch vụ. chủ động bảo dưỡng, duy tu kịp thời
máy móc, phương tiện, thiết bị tài sản phục vụ tốt nhất
cho sản xuất. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành, kiểm tra, giám sát hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đảm
bảo theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời duy trì
chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng cụ thể đến từng nội
dung công việc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện.

Song song với đó, hoàn thiện công tác thoái vốn, củng
cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống
chính trị tại đơn vị. Đồng thời tăng cường lãnh đạo, quản
lý, kiểm tra giám sát trong sản xuất kinh doanh để đạt
được hiệu quả cao nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra.n
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Năm 2022 mặc dù còn đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức nhưng công ty cổ phần môi
trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã không ngừng
khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ
thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; quản lý, vận
hành hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đô thị,
vườn hoa, công viên,… Qua đó, góp phần xây
dựng tỉnh Sơn La theo hướng văn minh, hiện đại.

Duy BìnH
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Ô ng Phạm Duy hoàn – giám đốc công ty
TNhh Xây dựng và Thương mại Kim Sơn
cho biết: Năm 2022, đứng trước những khó
khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch
covid - 19, trong khi nhiều doanh nghiệp

đã phải tạm dừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng,
Kim Sơn vẫn giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn
định, đảm bảo việc làm cho người lao động. Với phương

châm phát huy nội lực để đứng vững trong xu thế cạnh
tranh của nền kinh tế, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đổi
mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm mới chất lượng,
đủ sức cạnh tranh. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế tổ chức
và đào tạo nguồn nhân lực. công ty tiếp tục đầu tư vào
các lĩnh vực kinh tế mà Sơn La có nhiều tiềm năng, mở
rộng ngành nghề kinh doanh, tích cực đầu tư nguồn lực
đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối với các dự án, công trình
đang triển khai. 

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, công ty đang nỗ
lực thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức, nhân sự,
vốn, thị trường để giữ vững vị thế trong thời hội nhập
kinh tế.

Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển, chất
lượng công trình luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Những công trình đòi hỏi kỹ thuật cao cần có đội ngũ cán
bộ có năng lực, trình độ tương xứng. hiểu rõ vấn đề này,
trong những năm qua, ban lãnh đạo công ty luôn chú
trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lựa chọn, tuyển
dụng đội ngũ kỹ sư giỏi, có kinh nghiệm; quan tâm đến
đào tạo, tập huấn từ cán bộ quản lý tới đội ngũ kỹ sư,
công nhân, lao động. Đội ngũ công nhân lao động trực
tiếp được công ty phối hợp với những cơ sở đào tạo nghề
có uy tín để đào tạo, đảm bảo có tay nghề phù hợp với
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Không chỉ vậy, để tồn tại và đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao của thị trường cũng như sự phát triển của
đất nước, ngoài việc đầu tư vào nguồn nhân lực, công ty
cũng không ngừng đổi mới công nghệ, trang bị máy móc,
thiết bị thi công hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật và đổi mới biện pháp thi công. 

Với đội ngũ nhân viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, tận
tụy, có chuyên môn và thái độ làm việc chuyên nghiệp,
trang thiết bị tiên tiến, công ty sẵn sàng đảm nhận thi
công các công trình có quy mô lớn, với cam kết thực hiện
hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đem lại sự
hài lòng cho khách hàng. Điều này được minh chứng khi
những công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng của Kim
Sơn hiện diện trên khắp địa bàn tỉnh với chất lượng được
khẳng định. Điều này không chỉ góp phần tạo uy tín với
các chủ đầu tư mà còn tạo nền móng vững chắc để công
ty phát triển bền vững. 

cùng với nâng cao chất lượng các công trình, công ty
còn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; thực
hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương, thưởng và
bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; tổ chức đi tham quan,
nghỉ mát hằng năm; kịp thời động viên, khen thưởng,
vinh danh những cán bộ, nhân viên có thành tích lao
động xuất sắc,… Qua đó, gắn kết người lao động với
người lao động và người lao động với công ty.n

CôNg Ty TNhh xây dựNg Và ThươNg mạI KIm SơN

Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng
công trình

hơn 15 năm xây dựng và phát triển với
bao thăng trầm, thách thức, bằng sự
quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, năng
động, sáng tạo của Ban lãnh đạo, cùng
tinh thần chung sức đồng lòng, nỗ lực
không ngừng của tập thể người lao động,
công ty TNhh Xây dựng và Thương
mại Kim Sơn đã từng bước chuyển mình
mạnh mẽ. Từ đó, khẳng định được vị thế
là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực
xây lắp tại tỉnh Sơn La.

Ông Phạm Duy Hoàn,  Giám đốc Công ty 



c ông ty BhL thành lập năm 2016 và được
uBND tỉnh Sơn La cấp quyết định đầu tư dự
án Nhà máy chế biến tinh bột sắn BhL tại
Khu công nghiệp mai Sơn. Nhà máy có quy
mô 11,4ha, tổng vốn đầu tư khoảng 310 tỷ

đồng, công suất sản xuất 300 tấn tinh bột/ngày, sử dụng

công nghệ hiện đại với dây chuyền khép kín, tự động của
các nước châu Âu.

Năm 2017, Nhà máy chế biến tinh bột sắn BhL hoàn
thành và đi vào hoạt động, quy mô lớn nhất tại Sơn La cũng
như nằm trong top đầu cả nước về chế biến tinh bột sắn.
Sáu năm qua, Nhà máy đã phát huy hiệu quả trong việc tiêu

CÔNG TY Cổ PHầN CHế BIếN NÔNG SảN BHL SơN LA

Đưa Sơn La thành trung tâm     
Tiếp nối thành công từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn BhL Sơn La, công ty cổ phần
chế biến nông sản BhL Sơn La đang đẩy nhanh triển khai đầu tư dự án Nhà máy chế
biến đường lỏng glucose BhL Sơn La. Đây là nỗ lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây
dựng Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Tây Bắc vào năm 2025. 
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POTENTIAL - SON LA PROVINCE 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn BHL sử dụng công nghệ hiện đại với dây chuyền khép kín, tự động của các nước châu Âu



thụ sắn - một trong những nông sản chủ lực của Sơn La,
phát triển bền vững vùng trồng sắn nguyên liệu đồng thời
tạo việc làm cho lao động trong vùng, phát triển kinh tế cho
huyện mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Với mục đích chế biến sâu nguồn nguyên liệu sẵn có
tại Nhà máy, mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng như tạo
ra thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống ấm no cho con
em địa phương, tháng 9/2021, công ty đã được Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La cấp quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến đường
lỏng glucose BhL Sơn La tại Khu công nghiệp mai Sơn.
Nhà máy có công suất thiết kế 9.600 tấn/năm (tương
đương 30 tấn/ngày); tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, dự
kiến đi vào hoạt động năm 2023. Về sản phẩm, đây là
dung dịch lỏng thu được từ thủy phân tinh bột sắn, được
tinh chế và cô đặc. Sản phẩm chính là đường lỏng glucose
(hàm lượng đường 20-26), đường lỏng glucose (hàm
lượng đường 38-44), hight maltose,… Đường lỏng
glucose có vị ngọt tương đương 1/3 vị ngọt có trong các
loại đường thông thường và thành phần chính là chất
ngọt của đường maltoza. Đó là vị ngọt truyền thống mà
công ty đang sử dụng trong suốt thời
gian qua. Dự án Nhà máy chế biến
đường lỏng glucose BhL Sơn La là dự
án có công nghệ sản xuất glucose lỏng
hiện đại, đạt chất lượng cao, đáp ứng
được yêu cầu khắt khe nhất của khách
hàng thuộc lĩnh vực chế biến thực
phẩm, sữa, bánh kẹo,…

cho đến cuối năm 2022, công ty
đã bố trí mặt bằng nhà máy, đặt mua
dây chuyền thiết bị và chuẩn bị đầu tư
xây dựng nhà xưởng để lắp đặt máy
móc vào quý II/2023 và đưa vào hoạt
động dây chuyền sản xuất trong quý
III/2023. Bên cạnh đó, Nhà máy chế
biến tinh bột sắn BhL Sơn La đã được
đầu tư thiết bị dây chuyền hiện đại;
điện, nước và các dịch vụ khác đầy đủ,
thuận tiện; nguồn cung lao động khá
dồi dào, có kinh nghiệm và tay nghề
đảm bảo đã phần nào khẳng định
quyết tâm và năng lực của công ty
BhL trong việc đầu tư mở rộng hoạt
động trên địa bàn. Dự án nằm trong

Khu công nghiệp mai Sơn, là trung tâm phát triển kinh tế
công nghiệp của tỉnh, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của huyện mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói
chung, góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu
kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của tỉnh.

giám đốc công ty cổ phần chế biến nông sản BhL
Sơn La - ông Vũ hưng Bình cho biết: Nhà máy chế biến
tinh bột sắn BhL Sơn La đặt trong vùng nguyên liệu sắn
có hàm lượng tinh bột, chất lượng nguyên liệu đứng đầu
cả nước, lại được đầu tư hiện đại nên cho ra đời sản phẩm
tinh bột đạt chất lượng theo TcVN 8796:2011, được tiêu
thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu 90% sang thị trường
nước ngoài. Việc đầu tư Nhà máy chế biến đường glucose
BhL Sơn La sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông
sản chủ lực của địa phương, là động lực phát triển nông
sản bền vững. hiện nay, các sản phẩm tinh bột sắn và
đường lỏng glucose được sản xuất từ củ sắn đã được tiêu
thụ trong nước, xuất khẩu qua Trung Quốc và một số
nước lân cận và đang từng bước xâm nhập vào thị trường
châu Úc, châu Âu, châu mỹ,…n

g tâm       chế biến nông sản Tây Bắc
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c ác khu công nghiệp
Vĩnh Phúc đã thu
hút được 347 dự án
đầu tư trực tiếp
nước ngoài (fDI),

tổng vốn đầu tư gần 5,7 tỷ uSD;
96 dự án đầu tư trong nước
(DDI), tổng vốn đầu tư đăng ký
trên 24 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ lấp
đầy các khu công nghiệp đạt trên
54%, trong đó, khu công nghiệp
Bình Xuyên II (giai đoạn I) đạt tỷ
lệ lấp đầy gần 100%; Khu công
nghiệp Bình Xuyên đạt 98%; Khu
công nghiệp Khai Quang đạt
96%; Khu công nghiệp Thăng
Long Vĩnh Phúc đạt trên 82%,...
các khu công nghiệp giải quyết
việc làm cho khoảng 130 nghìn
lao động, trong đó có 80% là lao động địa phương.

Với mục tiêu từ nay đến cuối năm, các khu công nghiệp
thu hút được 3 - 5 dự án fDI, tổng vốn đăng ký 20 - 30
triệu uSD và từ 3-5 dự án DDI, tổng vốn đầu tư khoảng
100 - 300 tỷ đồng, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh

Phúc sẽ tiếp tục thực hiện hiệu
quả công tác xúc tiến đầu tư tại
chỗ, đối thoại với doanh nghiệp,
sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng
kỹ thuật cho thu hút đầu tư.
cùng với đó, chủ động kết nối,
tiếp xúc và làm việc với các nhà
đầu tư tiềm năng, tập đoàn lớn
đến tìm hiểu môi trường đầu tư
kinh doanh; tập trung thu hút
fDI vào lĩnh vực công nghiệp
công nghệ cao, công nghệ xanh,
sạch, thân thiện với môi trường;
sử dụng hiệu quả các nguồn tài
nguyên, đất đai, lao động; ưu tiên
phát triển các ngành công nghiệp
4.0 và các ngành công nghiệp có
lợi thế cạnh tranh. 

Đồng thời, thúc đẩy tăng
cường kết nối giữa doanh nghiệp

fDI và doanh nghiệp DDI theo chỉ đạo của tỉnh; khuyến
khích doanh nghiệp hợp tác, chuyển giao công nghệ,
chuyển đổi từ gia công, lắp ráp sang thiết kế và sản xuất,
nâng cao giá trị gia tăng, tạo nền tảng thu hút, phát triển
các ngành công nghiệp công nghệ cao.n

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE 

Tính đến tháng 11/2022, trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14
khu công nghiệp được quyết
định chủ trương đầu tư hoặc
cấp giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư và thành lập với tổng
vốn đầu tư đăng ký trên 13,3
nghìn tỷ đồng và gần 213 triệu
uSD. Tổng diện tích đất quy
hoạch đạt gần 2.800ha.

Trần Trang

VĩNh PhúC

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt hơn 54%
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chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác
quản lý các dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư tại các KcN Vĩnh Phúc, ông Vũ Kim
Thành, Phó Trưởng Ban quản lý các KcN Vĩnh
Phúc cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt

được, tháng 10/2022, Ban tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng
bộ, hiệu quả các hoạt động trong phạm vi quản lý, đặc biệt là
với các dự án sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. cụ thể:
công tác quản lý lao động trong các KcN được quan tâm chỉ
đạo sát sao, đặc biệt là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. 

Về thủ tục hành chính, trong tháng 10/2022, Ban đã chấp
thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 28 lượt
doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 84 giấy phép lao động; tiếp
nhận nội quy lao động cho 7 doanh nghiệp; xác nhận không
thuộc diện cấp phép đối với 23 trường hợp. Ngoài ra, để giữ
vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong KcN, Ban
thường xuyên theo dõi, nắm bắt mọi tình hình hoạt động sản
xuất của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

cũng trong tháng 10/2022, Ban đã giải quyết trường hợp
ngừng việc tập thể, yêu cầu tăng lương tại công ty TNhh
cDL Precision Technology (Việt Nam) trong KcN Bình

Xuyên; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Vĩnh Phúc, công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, công
đoàn các KcN tỉnh đến doanh nghiệp để nắm bắt tình hình,
nguyên nhân. Đồng thời, làm việc với người sử dụng lao động
để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương án giải quyết, tránh
phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động.
Kết quả, sau các buổi làm việc, doanh nghiệp đã trở lại hoạt
động bình thường, tiếp tục đi vào ổn định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý môi trường tại các KcN tiếp
tục được quan tâm đặc biệt. Trong tháng 10/2022, Ban đã
triển khai các thủ tục hồ sơ lấy mẫu và thuê phân tích mẫu
nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các
cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KcN năm 2022; tổ chức 04
hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường
cho các doanh nghiệp trong KcN với sự tham gia của gần 350
doanh nghiệp. cùng với đó, Ban cũng tham gia hội đồng
thẩm định cấp giấy phép môi trường cho 01 dự án; phối hợp
với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh kiểm tra cấp giấy phép
môi trường cho 07 dự án. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực
và hiệu quả hoạt động. 

Xác định hoạt động quản lý nhà nước nếu được triển khai
đồng bộ, hiệu quả thì hoạt động đầu tư, kinh doanh mới đạt
kết quả tốt, vì vậy sau khi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư, Ban luôn nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên
suốt quá trình hoạt động, kinh doanh.

Thời gian tới, Ban quản lý các KcN Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục
đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng
tiến độ cam kết. Theo dõi các dự án đã hoàn thành, đi vào
hoạt động; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để
giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở,
ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung
liên quan đến hồ sơ cấp mới theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước về lao động, môi trường (lấy mẫu và phân tích mẫu nước
thải, khí thải năm 2022), kiểm tra, giám sát, phối hợp với các
cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KcN theo
nhiệm vụ được giao.n

BaN QuảN Lý CáC KCN VĩNh PhúC

Quản lý hiệu quả các dự án 
sau cấp phép đầu tư 
Những năm qua, Ban quản lý các Khu
công nghiệp (KcN) Vĩnh Phúc đã không
ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm
trong thực thi công vụ, đồng hành, hỗ
trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn,
vướng mắc trong quá trình hoạt động,
góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm
đến lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Trần ngọc
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V ĩnh Phúc hiện có trên 200 dự án thuộc nhóm
ngành nghề điện tử hoạt động, chiếm khoảng
60% tổng số dự án công nghiệp đầu tư vào
các khu công nghiệp (KcN). Trong 2 năm
qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

nhưng ngành sản xuất  điện tử vẫn giữ được tốc độ tăng
trưởng cao. chín tháng năm 2022, doanh thu trong các
doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp điện tử, hỗ trợ điện tử
trong các KcN ước đạt gần 4,8 tỷ uSD, tăng 16%; giá trị
xuất khẩu ước đạt hơn 4 tỷ uSD, tăng 15% so với cùng kỳ;

nộp ngân sách Nhà nước gần 1.800 tỷ đồng, tăng
14% so với cùng kỳ năm 2021; giải quyết việc làm
cho hơn 75 nghìn lao động, chiếm 65% tổng số lao
động làm việc trong các doanh nghiệp fDI tại các
KcN, tăng hơn 8.400 lao động so với thời điểm
ngày 15/12/2021.

Điển hình như dự án sản xuất, gia công linh
kiện điện tử Naru chuyên sản xuất, gia công bảng
mạch điện tử, bảng mạch dán bề mặt, tấm màn
hình cảm ứng; dự án công ty TNhh J&K Solution
chuyên sản xuất và gia công bảng mạch điện tử
fPcB, công ty TNhh điện tử Jahwa Vina, công
ty TNhh haesung Vina, công ty TNhh YmT
Vina, công ty TNhh Solum Vina, công ty cổ
phần Bang Joo Electronics Việt Nam,…

có được kết quả trên, những năm qua, Vĩnh
Phúc đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo
hành lang thông thoáng; ưu tiên thu hút phát triển
công nghiệp điện tử công nghệ cao; tổ chức hội
thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước;

hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới, chuyển giao công nghệ,
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tham
gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. cùng vơi đó, hỗ trợ
chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các
dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao, nhằm
giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho sản xuất.

Để tiếp tục thu hút được các dự án điện tử công nghệ
cao với mục tiêu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công
nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp
của cả nước, tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động
xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng. Ngoài ra, tiếp
tục hỗ trợ tín dụng phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó
có giảm lãi suất cho vay, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp bị
ảnh hưởng bởi covid -19 và các khoản vay theo quy định
tại Nghị định 31/2022 của chính phủ và Thông tư 03/2022
của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, duy trì các hoạt động đối thoại với doanh
nghiệp, tổ giúp việc cho chủ tịch uBND tỉnh tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cắt giảm danh mục
ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách
điều kiện kinh doanh; quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó thực hiện cải
cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải
quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các
lĩnh vực quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, thu
thuế xuất nhập khẩu,…n

Công nghiệp điện tử 
giữ vững đà tăng trưởng 

Với việc chủ động đầu tư dây chuyền sản
xuất hiện đại, tìm kiếm, mở rộng thị
trường xuất khẩu, ngành công nghiệp điện
tử của tỉnh Vĩnh Phúc đã bứt phá ngoạn
mục, dẫn đầu danh sách các mặt hàng chủ
lực có mức tăng trưởng và kim ngạch xuất
khẩu cao, đóng góp lớn cho thu ngân sách,
tăng trưởng kinh tế địa phương.

QuỳnH ngọc
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V ĩnh Phúc hiện có 9 KcN đi vào hoạt động,
bao gồm: KcN Khai Quang, KcN Bình
Xuyên, KcN Kim hoa, KcN Bá Thiện, KcN
Bình Xuyên II - giai đoạn 1, KcN Bá Thiện II,
KcN Tam Dương II - khu a, KcN Sơn Lôi,

KcN Thăng Long Vĩnh Phúc. Đến nay, cơ sở hạ tầng các
KcN của tỉnh đã xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng tốt nhu
cầu của nhà đầu tư (bao gồm nhà máy xử lý nước thải). một
số KcN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp như: KcN
Kim hoa, KcN Khai Quang, KcN Bình Xuyên II - giai
đoạn 1. các KcN còn lại đang triển khai bồi thường, giải
phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư.

Để thúc đẩy thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án có quy
mô lớn, hàm lượng công nghệ cao, Ban quản lý các KcN
tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi
trường. Ban đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ các
nhà đầu tư hạ tầng KcN triển khai thực hiện nghiêm túc
các quy định theo đúng pháp luật về môi trường; xây dựng
các nhà máy xử lý nước thải, thoát nước theo tiêu chuẩn,…
Kết quả, gần đây một số KcN đã được Bộ Tài nguyên và
môi trường cấp giấy phép về môi trường và phê duyệt Báo
cáo đánh giá tác động môi trường, tạo cơ sở pháp lý quan
trọng để các KcN nhanh chóng triển khai các hoạt động
thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững.

cụ thể: Ngày 19/10/2022, Bộ Tài nguyên và môi trường đã
cấp giấy phép môi trường số 259/gPmT-BTNmT cho công
ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (chủ đầu tư KcN
Khai Quang, Vĩnh Phúc). Thời hạn của giấy phép là 07 năm
(từ ngày 19/10/2022 đến ngày 18/10/2029).

Ngày 05/9/2022, Bộ Tài nguyên và môi trường đã cấp giấy

phép môi trường số 202/gPmT-BTNmT cho công ty cổ
phần VINa – cPK (địa chỉ tại KcN Bá Thiện II, xã Thiện Kế,
huyện Bình Xuyên) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi
trường của KcN Bá Thiện II. Thời hạn của giấy phép là 07
năm (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 04/9/2029).

Ngày 22/9/2022, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban
hành Quyết định số 2444/ QĐ-BTNmT phê duyệt Báo cáo
đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KcN Tam Dương II - Khu
a”, thực hiện tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo,
tỉnh Vĩnh Phúc,…

Đây là những động lực để các KcN Vĩnh Phúc tiếp tục tích
cực đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ, hiệu quả
công tác bảo vệ môi trường trong các KcN.n

CáC KCN VĩNh PhúC

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 
công tác bảo vệ môi trường 

Thời gian qua, Ban quản lý các
Khu công nghiệp (KcN) tỉnh Vĩnh
Phúc đã tăng cường đôn đốc, chỉ
đạo và hỗ trợ các nhà đầu tư hạ
tầng KcN triển khai thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường. Thông
qua đó, không chỉ góp phần thực
hiện đồng bộ, hiệu quả công tác
bảo vệ môi trường trong các KcN
mà còn đẩy mạnh thu hút đầu tư. 

THanH Loan

Nhà máy xử lý nước thải trong KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc



Thời gian qua, việc triển khai các hoạt động quản
lý, cung cấp nước sạch tại các KcN trên địa bàn
tỉnh đã được các cơ quan, địa phương quan tâm
thực hiện. các đơn vị cấp nước đã chú trọng đầu
tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới phục vụ và cải

thiện chất lượng nước, đẩy mạnh xây dựng, khai thác hiệu
quả các nhà máy và trạm cấp nước, tăng cường phát triển các
dịch vụ chăm sóc khách hàng.

hiện tại, hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã
đáp ứng được nhu cầu phục vụ hoạt động SXKD. các KcN
đi vào hoạt động đều được cấp nước đến chân hàng rào.
Tỉnh có trên 330 doanh nghiệp thứ cấp tại 8 KcN đang hoạt

động và sử dụng nước sạch với tổng công suất
27.167 m3/ngày đêm. 

Để bảo đảm cung ứng nước sạch đầy đủ, liên
tục, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương, sở,
ngành liên quan tiếp tục rà soát hiện trạng, dự báo
nhu cầu cấp nước tại các KcN và định hướng cấp
nước giai đoạn 2020- 2025, giai đoạn 2026-2030
để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; điều chỉnh kế
hoạch cấp nước của các đơn vị cấp nước tại các
KcN. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra hoạt động cấp nước và bảo đảm cấp nước
an toàn, chống thất thoát đối với các đơn vị cấp
nước tại các KcN trên địa bàn tỉnh. Bố trí và kêu
gọi, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư dự án
nước sạch, cung cấp cho các KcN; tăng cường
giám sát, đánh giá đối với các dự án đã được
uBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đôn
đốc chủ đầu tư thực hiện, đảm bảo tiến độ. 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng giám đốc
công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc
cho biết, công ty quản lý hệ thống cấp nước gồm
05 nhà máy, công suất thiết kế là 77 nghìn

m3/ngày đêm, công suất khai thác hơn 48 nghìn m3/ngày
đêm tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện Yên Lạc, Tam
Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Vĩnh Tường và
Sông Lô. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch phục vụ cho
hoạt động SXKD tại các KcN, công ty đã phát triển hệ
thống cấp nước KcN Thăng Long Vĩnh Phúc, giai đoạn 2;
thi công tuyến ống hDPE Dn 400 bổ sung cấp nước cho
KcN Bá Thiện.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng
thêm tuyến ống mới tại các KcN; thực hiện cấp nước an toàn
và chống thất thoát, thất thu nước sạch theo đúng lộ trình và
nhiệm vụ đã được uBND tỉnh phê duyệt; ứng dụng công
nghệ, thiết bị thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống
cấp nước; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, kiến nghị cơ quan
có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm, gây mất an toàn
cho hoạt động cấp nước thuộc phạm vi cấp nước của đơn vị.

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban quản lý các KcN
Vĩnh Phúc cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn, giám sát
chủ đầu tư KcN thực hiện cấp nước sạch theo quy hoạch chi
tiết KcN đã được phê duyệt; rà soát công trình cấp nước
riêng tại các KcN để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp
luật. hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử
dụng từ hệ thống cấp nước sạch tập trung; phối hợp với các
cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý việc xả thải ra môi
trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong KcN
nhằm bảo vệ nguồn nước.

Với sự đầu tư bài bản, Vĩnh Phúc sẽ bảo đảm an ninh
nguồn nước trong 10 năm tới. Đây cũng là yếu tố quan
trọng, tác động tích cực đến quyết định đầu tư của các nhà
đầu tư nước ngoài.n
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Đảm bảo nguồn nước sạch 
phục vụ sản xuất công nghiệp
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Nhận thức được tầm quan trọng của nước
sạch đối với phát triển công nghiệp, tỉnh
Vĩnh Phúc luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư
xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch;
nâng cao chất lượng, năng lực sản xuất
phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại
các khu công nghiệp (KcN). Qua đó, góp
phần bảo đảm cung ứng nước sạch đầy đủ,
liên tục, phục vụ phát triển kinh tế.

THanH Loan



công tác gPmB được xác định là “điểm nghẽn”,
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.
Nguyên nhân do cơ chế bồi thường gPmB, xung
đột đơn giá bồi thường giữa việc tự thỏa thuận và
bồi thường, hỗ trợ theo chính sách của nhà nước;

việc thực hiện gPmB chưa giao cho tổ chức gPmB chuyên
nghiệp; quy trình, trình tự còn bất cập giữa các quy định của
hệ thống pháp luật hiện hành,...

Để tháo gỡ “nút thắt” này, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị
quyết 02-NQ/Tu ngày 26/2/2021 về lãnh đạo thực hiện các
biện pháp đẩy nhanh công tác gPmB để thực hiện các dự án
phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, hĐND và uBND tỉnh đã
có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, uBND các
huyện, thành phố rà soát các chính sách, pháp luật liên quan
đến công tác gPmB; khảo sát, đánh giá tình hình thực tế,… từ

đó tham mưu cho tỉnh các giải pháp thực hiện. Ngoài ra, cụ
thể hóa các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư liên quan
đến công tác bồi thường, gPmB tại địa phương, tạo cơ chế
đồng bộ trong công tác tổ chức thực hiện.

Điển hình như Nghị quyết số 01/2021 của hĐND tỉnh và
Quyết định số 13/2021 của uBND tỉnh quy định về một số
biện pháp đặc thù đảm bảo công tác gPmB kịp thời, đúng tiến
độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;
Quyết định 61/2021 về ban hành quy định chi tiết một số điều
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh (thay thế các quyết định cũ),…

Quy trình, trình tự thực hiện gPmB đã được uBND tỉnh
chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn cấp huyện
thực hiện, chủ động phối hợp với uBND các huyện, thành
phố rà soát những khó khăn, vướng mắc tham mưu uBND
tỉnh giải quyết. rà soát khu đất dịch vụ, quỹ đất ở của các địa
phương để chi trả đất dịch vụ cho người dân và bố trí đất tái
định cư cho các hộ dân trong thực hiện gPmB một số dự án
trọng điểm. rà soát đưa vào quy hoạch, kế hoạch dự kiến các
quỹ đất tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ gPmB các dự án
trong giai đoạn 2020-2025.

hiện tại, Vĩnh Phúc đã giải quyết xong việc nợ đất dịch vụ
của người dân có đất thu hồi; việc bố trí các quỹ đất phục vụ
tái định cư, các khu nghĩa trang được ưu tiên quy hoạch và
đầu tư xây dựng song song với công tác gPmB của dự án.
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã bố trí các quỹ
đất nghĩa trang; quỹ đất di chuyển, hoàn trả các công trình hạ
tầng - xã hội trong phạm vi gPmB của các dự án, đảm bảo
tiến độ gPmB cho các công trình thu hồi đất.

Những giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách bồi thường
gPmB đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, tạo sự
đồng thuận của người dân có đất thu hồi và trở thành khâu
đột phá gPmB thực hiện các dự án thu hồi đất. Qua đó góp
phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển
kinh tế- xã hội của tỉnh.n

Gỡ “nút thắt” trong công tác 
giải phóng mặt bằng
Nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư,
những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban
hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách
phù hợp với thực tế, bảo đảm giải quyết hài
hòa lợi ích của nhà nước, người dân và
doanh nghiệp (DN). Qua đó, tháo gỡ các
“nút thắt” trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng (gPmB) để có thêm nhiều
công trình, dự án đưa vào sử dụng, phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội địa phương

QuỳnH ngọc
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T heo báo cáo của Ban quản lý các KcN tỉnh
Vĩnh Phúc, 10 tháng đầu năm 2022, các KcN
trên địa bàn tỉnh thu hút được 21 dự án fDI
mới và 28 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn
292,6 triệu uSD, đạt 98% kế hoạch; thu hút

mới 14 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký 2.261,58 tỷ
đồng, đạt 323% kế hoạch.

Tính đến nay, các KcN có 347 dự án fDI, tổng vốn

đầu tư gần 5,7 tỷ uSD; 96 dự án
DDI, tổng vốn đầu tư đăng ký
trên 24 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ lấp
đầy các KcN đạt trên 54%. các
KcN đã giải quyết việc làm cho
130 nghìn lao động, trong đó
khoảng 80% là người Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, để hỗ trợ kịp thời
nhu cầu nguồn nhân lực chất
lượng cao cho các doanh nghiệp,
những năm qua, Ban quản lý các
KcN Vĩnh Phúc đã phối hợp chặt
chẽ với Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh triển khai các
chủ trương, chính sách về phát
triển nguồn nhân lực chất lượng
cao. Đồng thời khảo sát nhu cầu
tuyển dụng của các doanh nghiệp
để làm cơ sở tham mưu, đề xuất
xây dựng cơ chế, chính sách, hình
thức đào tạo theo đơn đặt hàng
của doanh nghiệp; tăng cường các
hoạt động gắn kết giữa cơ quan
nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp trong đào tạo, giải quyết
việc làm, đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao về chất lượng nguồn
nhân lực.

cùng với đó, việc thực hiện
các chính sách pháp luật đối với
người lao động cũng được Ban
quan tâm theo dõi và chỉ đạo sát
sao. Nhờ vậy, các doanh nghiệp
trong KcN luôn chấp hành đúng,
đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời
gian nghỉ Lễ, Tết cho người lao
động. Người sử dụng lao động và

người lao động ngày càng hiểu biết và thực hiện tốt các
quy định của pháp luật lao động; quan hệ lao động ngày
càng hài hòa, các vướng mắc được hạn chế. Qua đó, động
viên kịp thời người lao động yên tâm sản xuất, tạo động
lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là
trong những tháng còn lại của năm 2022. hầu hết các
doanh nghiệp đều sản xuất tăng tốc để kịp thời hoàn
thành các đơn hàng theo đúng kế hoạch đề ra.n

Các khu công nghiệp Vĩnh Phúc 
tạo việc làm cho hơn 130 nghìn lao động

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
(KcN) tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả ấn
tượng. Nhiều doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, duy trì
ổn định và giải quyết việc làm cho người lao động,
trong đó có khoảng 80% lao động địa phương.

Trần ngọc
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Đồng hành cùng nhà đầu tư
và doanh nghiệp
Đó là khẳng định của ông Lê Duy Thành - chủ
tịch uBND tỉnh Vĩnh Phúc trong chuyến công tác
xúc tiến đầu tư tại Singapore và malaysia vào
tháng 10/2022. Tại Singapore, Đoàn đã thăm và
làm việc với lãnh đạo các trường đại học danh
tiếng và một số doanh nghiệp, tập đoàn hai nước
có các dự án fDI đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

nguyệT THắm

Trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc tại
Singapore và malaysia, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp gỡ
một số doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài đang đầu tư trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và tại các khu công nghiệp
của tỉnh nói riêng. Qua đó, lắng nghe chia sẻ của các nhà đầu

tư về những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, đặc
biệt trong hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

Ông Lê Duy Thành - chủ tịch uBND tỉnh cho biết, ngay sau chuyến
công tác, Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho nhà đầu tư, đặc biệt là tiến độ dự án tái định cư cho người
dân. Ông đề nghị thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp cho dự án cảng
cạn SuppertPort nhằm nắm bắt và giải quyết các khó khăn của tập đoàn
một cách kịp thời nhất. Đồng thời nhấn mạnh: "cần tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, có sự phân công, phân cấp, kịp
thời chia sẻ, tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; tạo môi
trường minh bạch trong xử lý, giải quyết công việc. các hiệp hội doanh
nghiệp cần làm tốt chức năng kết nối doanh nghiệp với cơ quan chính
quyền, với tinh thần mỗi cấp, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức phải làm tốt, tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ trên từng lĩnh vực cụ thể”.

Tham gia đoàn công tác, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban
quản lý các KcN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: các doanh nghiệp hai nước
Singapore và malaysia đã đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh gặp mặt trực
tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh về những khó
khăn của doanh nghiệp. Điều đó chứng tỏ tỉnh rất quan tâm đến hoạt
động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp fDI. mô hình tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp kết hợp xúc tiến đầu tư đã được thực
hiện trước đó đối với các doanh nghiệp như: Tập đoàn camsys, Tập đoàn
Youngpong và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các doanh nghiệp.

hy vọng với các chính sách đầu tư thông thoáng, minh bạch “Trải thảm
đỏ đón nhà đầu tư” của tỉnh  và sự hỗ trợ hết mình của các cấp chính quyền,
thời gian tới, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được
cải thiện, tạo động lực quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh
Vĩnh Phúc nói chung và trong các KcN trên địa bàn tỉnh nói riêng.n

sản xuất công nghiệp tiếp tục
tăng trưởng

Tháng 10/2022, ước tính chỉ số sản xuất
toàn ngành công nghiệp (IIP) của tỉnh Vĩnh
Phúc tăng 6,41% so với tháng 9 và tăng 16,77%
so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,90%; sản xuất
và phân phối điện tăng 13,22%; cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
tăng 7,40% so với cùng kỳ năm 2021.

một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
tháng 10/2022 đều có sản lượng sản xuất tăng
so cùng kỳ năm 2021; trong đó, một số sản
phẩm chủ lực của tỉnh ghi nhận mức tăng khá,
đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung của
toàn ngành công nghiệp như: giày thể thao
ước đạt 1.279.200 đôi, tăng 23,37%; gạch ốp lát
đạt 9.523.600m2, tăng 23,22%; ô tô các loại đạt
3.350 xe, tăng 7,48%; xe máy các loại đạt
136.276 chiếc, tăng 11,90%; doanh thu sản
xuất linh kiện điện tử ước đạt 22.439,2 tỷ
đồng, tăng 22,34% so với tháng 10/2021. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, IIP ước
tính tăng 15,42% so với cùng kỳ năm 2021, cao
hơn mức tăng 11,06% của cùng kỳ năm 2021 và
mức tăng 13,89% của cùng kỳ năm 2019 (năm
trước khi dịch bệnh covid-19 xuất hiện). một
số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trọng
điểm tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đóng góp
tích cực vào tăng trưởng chung của toàn ngành
công nghiệp như: Sản xuất linh kiện điện tử
tăng 20,54%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng
19,22%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng
14,18%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được
phân vào đâu tăng 11,71%; sản xuất da và các
sản phẩm có liên quan tăng 11,24%; sản xuất ô
tô tăng 6,24%… Tính chung 10 tháng đầu năm
nay, sản lượng sản xuất của 05 sản phẩm công
nghiệp chủ yếu trên của tỉnh đều tăng so với 10
tháng đầu năm 2021.

Để đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội
năm 2022, Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung tháo gỡ
khó khăn, xử lý các vướng mắc trong từng lĩnh
vực cụ thể, để khơi thông các nguồn lực nhằm
phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Bảo Ngọc



Đi vào hoạt động từ tháng 02/2010 với số vốn ban đầu
10 triệu uSD, công ty chỉ có 01 phân xưởng với 400 cán
bộ, công nhân viên. Đến nay, Jahwa Vina đã mở rộng sản
xuất, xây dựng thêm 07 phân xưởng, nâng tổng vốn đầu tư
đăng ký là 80 triệu uSD. Doanh thu tăng trưởng đều qua
các năm. Năm 2021, doanh thu đạt 287 triệu uSD, trong
đó sản xuất chống rung quang học (oIS) chiếm tỷ trọng
lớn nhất trong doanh thu. hiện nay, công ty đã giải quyết
việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hơn 3.000 công
nhân lao động trong và ngoài tỉnh với thu nhập bình quân
đạt 8 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Nam Kwang hoon - Tổng giám đốc công ty
TNhh Jahwa Vina cho biết: “chungcheongbuk và Vĩnh
Phúc là hai tỉnh có quan hệ hợp tác hữu nghị từ nhiều
năm nay. Là một doanh nghiệp đến từ tỉnh

chungcheongbuk, Jahwa Vina có trách nhiệm vun đắp
tình cảm tốt đẹp giữa hai bên thông qua phát triển sản
xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của
tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt, hàng năm, Jahwa Vina dành ra
khoản ngân sách gần 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt
động trách nhiệm xã hội với cộng đồng, địa phương và là
đơn vị tiên phong trong hoạt động từ thiện, hỗ trợ theo
nhiều cách khác nhau”.

cụ thể, từ khi thành lập đến nay, Jahwa Vina đã tài trợ
xây dựng 31 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn. hiện nay, công ty đang tiến hành xây dựng
ngôi nhà tình nghĩa số 32, (hoàn thành trong tháng 11/2022).
Ngoài ra, công ty cũng xây dựng và thực hiện nhiều chính
sách trao đổi hiệu quả để giúp đỡ người lao động một cách
tốt nhất. Trong đó nổi bật là hoạt động đến thăm và hỗ trợ
các gia đình nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. 

một trong các hoạt động trách nhiệm xã hội mà công
ty đang thực hiện đó là một năm hai lần đến thăm các
trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bên
cạnh đó, hàng quý, công ty còn tổ chức chương trình
“Ngày hội gia đình” mời gia đình của các nhân viên xuất
sắc đến tham quan và giao lưu tại công ty. Thông qua
hoạt động này, Jahwa Vina luôn nỗ lực tạo sự gắn kết giữa
các nhân viên, gia đình nhân viên với công ty.

Với những thành tích đã đạt được trong sản xuất kinh
doanh cùng các chương trình hoạt động đầy ý nghĩa nhân
văn, Jahwa Vina đã vinh dự được các cấp, ngành, uBND
tỉnh, các tổ chức, hội từ thiện, nhân đạo tặng nhiều bằng
khen, giấy khen. hy vọng thời gian tới, công ty TNhh
Jahwa Vina sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới,
đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của
tỉnh cũng như vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị,
hợp tác giữa Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp hàn Quốc.n

Jahwa VINa

Sản xuất kinh doanh 
gắn với trách nhiệm xã hội
Là một trong số các doanh nghiệp của
tỉnh chungcheongbuk (hàn Quốc) -
tỉnh có quan hệ kết nghĩa với Vĩnh Phúc,
những năm qua, công ty TNhh Jahwa
Vina không chỉ tạo việc làm ổn định cho
hàng ngàn lao động địa phương mà còn
tích cực trong các hoạt động trách
nhiệm xã hội, có nhiều đóng góp cho
cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.

Bảo ngọc
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c ụ thể, Pc Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp trong việc nâng cao
chất lượng hệ thống lưới điện. công ty đã tập
trung vào đánh giá thực trạng lưới điện để từ
đó có kế hoạch đầu tư, xây dựng cũng như

nâng cấp, cải tạo hệ thống đường dây và trạm biến áp mới.
Lũy kế 10 tháng năm 2022, Pc Vĩnh Phúc đã khởi

công 07 dự án, đóng điện 12 dự án (trong đó có một số dự
án được khởi công từ năm 2021). Phấn đấu trong thời
gian tới, đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn trong việc
đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các

dự án đầu tư xây dựng; tăng
cường công tác kiểm tra, rà
soát lại hệ thống đường dây
và trạm biến áp trên địa bàn
để kịp thời khắc phục, sửa
chữa tại những điểm có nguy
cơ mất an toàn.

Bên cạnh tập trung xây
dựng và hoàn thiện hệ thống
lưới điện, Pc Vĩnh Phúc còn
triển khai điều chỉnh phụ tải
điện năng; đóng điện trạm
biến áp 110kV di động Vĩnh
Phúc 31,5mVa, trạm 110kV
Tam Đảo 40mVa, luân
chuyển 179 máy biến áp phân
phối non tải, quá tải; tập
trung đo dòng, cân pha 675
lượt máy biến áp, không để
xảy ra tình trạng vận hành
lệch pha quá mức cho phép;
củng cố nguồn, lưới điện,
ngăn ngừa và giảm sự cố,...
Qua đó, góp phần làm giảm
áp lực vận hành, đảm bảo an

toàn hệ thống điện.
cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học

công nghệ vào vận hành lưới điện và nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh; ứng dụng công tơ điện tử đo xa để thực
hiện ghi chỉ số công tơ tự động; triển khai mô hình trạm
biến áp không người trực giúp tiết kiệm nhân lực vận hành
trạm; ứng dụng hệ thống ScaDa vào quá trình giám sát,
thao tác thiết bị; thi công sửa chữa điện hotline trên lưới
điện,… Nhờ đó, mang lại hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm thời
gian, nhân lực và vật lực; nâng cao năng suất lao động; giải
quyết sự cố an toàn và nhanh chóng. 

Bên cạnh các giải pháp về mặt kỹ thuật, Pc Vĩnh Phúc
còn đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng gia
đình, cơ quan, doanh nghiệp; khuyến nghị khách hàng hạn
chế sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm; khuyến
cáo khách hàng không vi phạm hành lang lưới điện để
tránh gây mất an toàn cho người và gây ra những sự cố
trên lưới; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện của gia
đình; tuyên truyền tới khách hàng cẩm nang sử dụng điện
an toàn để đảm bảo người dân được trang bị những kiến
thức cần thiết trong quá trình sử dụng điện.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các
giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, nâng cao hơn
nữa chất lượng dịch vụ và chất lượng điện năng, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022 và những
năm tiếp theo.n

CôNg Ty ĐIệN LựC VĩNh PhúC

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Xác định cung cấp điện an toàn, ổn định
và đảm bảo chất lượng phục vụ là nhiệm
vụ trọng tâm, những năm qua, công ty
Điện lực Vĩnh Phúc (Pc Vĩnh Phúc) đã
tích cực đầu tư hiện đại hóa lưới điện, đổi
mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ, góp phần phát triển
kinh tế, xã hội địa phương.

nguyễn BácH



Bám sát cung - cầu thị trường
Ông Nguyễn Ngọc Phước - giám đốc Trung tâm

DVVL tỉnh hậu giang cho biết: Để đáp ứng nhu cầu
tuyển dụng của doanh nghiệp và việc làm của người lao
động, Trung tâm triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp
nhằm thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thị trường
về nhu cầu tìm việc, học nghề, vay vốn. Từ năm 2021 đến
giữa năm 2022, Trung tâm đã trích xuất 526 file danh
sách với gần 40.000 người từ 18-35 tuổi chưa tham gia
hoạt động kinh tế của 526 ấp/khu vực để bàn giao cho
uBND các xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, Trung tâm cũng phối hợp với Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện cấp phát 10.000 phiếu đăng ký nhu cầu tìm
việc, học nghề, vay vốn tạo việc làm của lao động trong độ

tuổi có nhu cầu học nghề hoặc làm việc. 
Sau khi thu thập thông tin, Trung tâm sẽ cập nhật liên

tục lên trang website vieclamhaugiang.vn, facebook, zalo,
phát tờ rơi, áp phích, treo băng rôn; xây dựng hình ảnh,
video clip; lồng ghép trong cuộc họp, tập huấn, hội
nghị,... Những dữ liệu này góp phần hỗ trợ đắc lực cho
công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động
và doanh nghiệp tự kết nối với nhau.

Linh hoạt hình thức
Thời gian qua, Trung tâm DVVL tỉnh đã tổ chức định

kỳ nhiều phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của
uBND các huyện, xã, đoàn thể, doanh nghiệp và người
dân. Thông qua các hình thức như: Phiên giao dịch việc
làm lưu động, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm,... đã

chỉ số “Đào tạo lao động” tỉnh hậu giang năm 2021 đạt 6,10 điểm, tăng 0,32 điểm so với
năm 2020, xếp 24/63 tỉnh, thành phố và đang trên đà cải thiện. Theo khảo sát của VccI
có tới 91% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá việc tuyển dụng lao động phổ thông
dễ dàng. góp phần vào kết quả này, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, cụ thể
là Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) đã thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động kết nối

cung - cầu lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và hấp dẫn các nhà đầu tư.

TRuNg Tâm dịCh Vụ VIệC Làm TỉNh hậu gIaNg

Góp phần nâng cao chỉ số Đào tạo lao động
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tạo kênh kết nối hiệu quả giữa người lao động - doanh
nghiệp. cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm
đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm dành cho người lao
động hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời phối hợp với
các cơ sở đào tạo triển khai nhiều khoá đào tạo nghề: may
công nghiệp, điện lạnh, lái xe, trang điểm,... cho hàng
trăm lao động. 

Trong các tháng cuối năm,Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy
mạnh triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, nhất là Kế hoạch số 69/Kh-
SLĐTBXh ngày 06/9/2022 thực hiện Tiểu dự án 3: hỗ trợ
việc làm bền vững (trong dự án 4) thuộc chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
năm 2022. Trong đó, chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm
cho lao động nữ, sinh viên chuẩn bị ra trường và lao động
vừa tốt nghiệp các ngành nghề gắn với kịp thời hỗ trợ
doanh nghiệp tuyển dụng lao động. cụ thể, Trung tâm sẽ
tổ chức 30 phiên giao dịch việc làm quy mô 80 - 100
người/phiên. Lao động tham gia sẽ được các doanh
nghiệp, cơ sở dạy nghề, ngân hàng và Trung tâm trực tiếp
tư vấn việc làm, học nghề, các chính sách hỗ trợ đi làm
việc ở nước ngoài cũng như tiếp nhận thông tin đăng ký
việc làm, phỏng vấn, sơ tuyển, cấp phát tờ rơi, cẩm nang
việc làm,... nhằm giúp lao động được cung cấp đầy đủ
thông tin về thị trường lao động.

Bên cạnh đó, nhằm thích ứng linh hoạt trước tác động
của dịch covid-19 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0,
Trung tâm cũng tổ chức nhiều phiên (sàn) giao dịch việc
làm trực tuyến. Từ tháng 10/2021 đến nay đã tổ chức
thành công 28 phiên giao dịch, thu hút 54 lượt doanh
nghiệp, 2.321 lượt lao động tham gia, qua đó tạo việc làm
cho 830 lao động. Tham gia sàn giao dịch việc làm, người
lao động được cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực
liên quan đến học nghề, việc làm, doanh nghiệp tuyển
dụng, vị trí tuyển dụng, mức lương, chế độ đãi ngộ; các
chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với công tác dạy nghề,
giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. 

Trong quý IV/2022, Trung tâm sẽ cụ thể hóa nội dung
chương trình liên kết phối hợp các tỉnh thành phố khu
vực Nam sông hậu trong phòng chống dịch covid-19 và
phát triển kinh tế - xã hội. cụ thể, Trung tâm phối hợp tổ
chức một số phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp, người lao động tiết kiệm chi phí, rút
ngắn thời gian tìm kiếm việc làm và tuyển dụng lao động.
Dự kiến mỗi phiên giao dịch sẽ thu hút ít nhất 15 nhà
tuyển dụng, ít nhất 50 lượt người lao động có nhu cầu tìm
kiếm việc làm tham gia. 

Ông Nguyễn Ngọc Phước cho biết thêm: Với quyết tâm
và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Trung tâm, hoạt
động DVVL ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát
triển thị trường lao động và nền kinh tế - xã hội tỉnh.n
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Những con số biết nói
Năm 2022, các ngành, các cấp, trong đó có ngành

LĐTBXh tỉnh Đắk Lắk, phải triển khai thực hiện nhiệm vụ,
kế hoạch trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn.

Thực hiện công văn số 418/LĐTBXh- BĐg ngày
23/02/2022 của Bộ LĐTBXh về việc hướng dẫn triển khai
công tác bình đẳng giới, từ đầu năm, Sở LĐTBXh tỉnh đã
tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/Kh-uBND
ngày 25/02/2022 thực hiện chương trình truyền thông về bình
đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn; Kế hoạch số 204/Kh-
uBND, ngày 19/10/2022 của uBND tỉnh triển khai Tháng
hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo
lực trên cơ sở giới năm 2022. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành
và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công
tác bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành Luật bình
đẳng giới, ngành LĐTBXh đã triển khai một số nhiệm vụ, giải

NgàNh Lao ĐộNg - ThươNg BINh Và xã hộI TỉNh ĐắK LắK 

Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, 
vì sự tiến bộ của phụ nữ

POTENTIAL - DAK LAK PROVINCE 

Vượt qua khó khăn, thách thức, bằng
sự quyết liệt và năng động, sáng tạo,
ngành Lao động - Thương binh và Xã
hội (LĐTBXh ) tỉnh Đắk Lắk đã luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong đó, công tác bình đẳng giới, vì
sự tiến bộ của phụ nữ là một trong
những điểm sáng và là nhiệm vụ quan
trọng, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội địa phương.  

Quốc Hưng

122 viEtNam BUsiNEss ForUm DEc 1 – 14, 2022



pháp trọng tâm về công tác cán bộ bình đẳng giới tại cơ sở;
tổ chức lồng ghép công tác bình đẳng giới vào xây dựng và
tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã
hội địa phương. công tác thu thập, xử lý thông tin, số liệu
về bình đẳng giới; báo cáo, đánh giá hàng năm và định kỳ về
tình hình thực hiện bình đẳng giới; đào tạo, bồi dưỡng,
tuyên truyền cho cán bộ, người dân về bình đẳng giới; quán
triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về bình đẳng giới và vì
sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, triển khai thực hiện
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới năm 2022.

Những nỗ lực trên đã mang lại những kết quả rất tích
cực. Tỷ lệ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính
trị, xã hội ngày càng cao. Trên lĩnh vực chính trị, trong
cấp ủy Đảng các cấp giai đoạn 2020-2025, số nữ tham gia
cấp ủy cấp tỉnh đạt tỷ lệ 18,87% và trong Ban Thường vụ
Tỉnh ủy là 20%. Ở cấp huyện và cơ sở, số cán bộ nữ tham
gia cấp ủy huyện là 27,84%, số nữ tham gia cấp ủy cấp xã
23,44%. Số cán bộ lãnh đạo là nữ trong các cơ quan, đơn
vị thuộc tổ chức Đảng: các cơ quan tham mưu, giúp việc
của Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh có
tỷ lệ 28,94%, Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy, Thị
ủy có tỷ lệ 16,66%. Số nữ đại biểu Quốc hội khóa XV,
nhiệm kỳ 2021-2026 là 5/9 đại biểu, đạt tỷ lệ 55,6%. Số nữ
tham gia đại biểu hĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:
hĐND tỉnh đạt 25,33%, hĐND cấp huyện đạt 26,90%,
hĐND cấp xã đạt 27,49%.

Trên  lĩnh vực kinh tế, lao động, khoa học, tỷ trọng lao
động nữ có việc làm trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy
sản năm 2022 là 531.518 lao động/537.528 tổng số lao
động nữ có việc làm, đạt 98,88%. Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ
doanh nghiệp, hợp tác xã đạt tỷ lệ 25,49%. Số doanh
nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt tỷ lệ
29,89%. Số doanh nghiệp có nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh
đến nay đạt tỷ lệ 25,68% (số liệu cập nhật đến
31/10/2022).

Trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ngành LĐTBXh tỉnh đã
phối hợp cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực tuyên
truyền về bình đẳng giới, tổ chức hoạt động của hội cha mẹ
học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy bình
đẳng giới, xóa bỏ các khuôn mẫu giới không còn phù hợp, giải
quyết các vấn đề bạo lực học đường. Nâng cao tỷ lệ trẻ em gái
được đến trường đi học, giảm tỷ lệ trẻ em gái bỏ học.  

Trên lĩnh vực y tế, hệ thống chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
từ tuyến tỉnh đến cơ sở được củng cố, đầu tư nâng

cấp.Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các vùng
sâu, vùng xa. Tư vấn dinh dưỡng cho các bà
mẹ có thai, có con nhỏ thường xuyên tại các
cơ sở y tế nhằm cung cấp thêm kiến thức về
dinh dưỡng và nuôi con. Tuyên truyền tiêm
phòng uốn ván đủ liều cho tất cả các thai
phụ; cấp phát viên sắt phòng thiếu máu do
thiếu sắt thường xuyên cho thai phụ tại tất
cả các trạm y tế; thực hiện khám và theo dõi
đăng ký quản lý thai sớm tại các huyện, xã
trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục,
thể thao, nhiều chương trình phục vụ nhu
cầu thông tin, giải trí cho phụ nữ đã được

quan tâm tổ chức sản xuất và phát sóng. hiện nay, trên
toàn tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn; 100% đài truyền
thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố có chuyên
mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và
lồng ghép nội dung tuyên truyền bình đẳng giới trong các
chương trình khác. hệ thống truyền thông từ tỉnh đến cơ
sở đã phát huy tốt trong công tác truyền thông nói chung
và tuyên truyền bình đẳng giới nói riêng. 

Lĩnh vực gia đình, Sở đã tăng cường triển khai các giải
pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình. Năm 2022, số
vụ bạo lực gia đình giảm so với năm 2021.  Trung tâm Trợ
giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã trực tiếp tham
gia tố tụng, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 117 lượt
phụ nữ (trong đó: 46 người là dân tộc thiểu số, 71 người
Kinh). Qua đó đã kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho phụ nữ là đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp
pháp lý, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật cho phụ nữ, xây dựng nếp sống văn minh, phát
huy dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao lợi thế của phụ nữ
trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu
bình đẳng giới.

Đồng lòng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới
Tỉnh Đắk Lắk với đặc thù là tỉnh có nền văn hóa đa

dạng, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc có trình độ văn
hóa, tập quán, ngôn ngữ khác nhau. Ở một số nơi, một số
gia đình, tình trạng bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ,
nhất là đối với phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số, phụ
nữ vùng sâu, vùng xa vẫn còn tồn tại. Đặc điểm văn hóa đó
cùng những yếu tố về địa bàn, địa hình và lực lượng còn
mỏng đã khiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
bình đẳng giới gặp nhiều khó khăn. 

Tuy vậy, công tác thực hiện bình đẳng giới của Đắk
Lắk cũng có những thuận lợi. các cấp ủy Đảng, chính
quyền ngày càng quan tâm hơn về công tác bình đẳng giới.
cùng với sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, nhận thức
của cán bộ đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới đã
từng bước được nâng lên, đã có những chia sẻ khó khăn
cho người phụ nữ và đã cùng cộng tác giúp đỡ người phụ
nữ vươn lên trên mọi lĩnh vực.  

Nhờ đó, công tác bình đẳng giới của Đắk Lắk đã được cải
thiện đáng kể: Phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quy
hoạch, tuyển dụng, đào tạo ở cơ sở ngày càng tăng; được
tiếp cận nhiều về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các
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nguồn lực để phụ nữ tạo việc làm có nguồn thu nhập ổn
định, nâng cao đời sống gia đình. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, hầu hết các sở, ngành
của tỉnh và uBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng
chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác bình
đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ
chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến
bộ của phụ nữ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và uBND
cấp huyện trên địa bàn tỉnh. cùng với đó là sự chỉ đạo,
hướng dẫn kịp thời của Bộ LĐTBXh, cụ thể là Vụ bình đẳng
giới và Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ.

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
bình đẳng giới đã được các ngành, các cấp quan tâm và
thường xuyên lồng ghép, kết hợp trong sinh hoạt, hội họp
cơ quan, đơn vị, đoàn thể để tuyên truyền phổ biến đến toàn
thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Thời gian tới, để công tác bình đẳng giới đạt kết quả tích
cực hơn, Sở LĐTBXh tỉnh Đắk Lắk đang kiến nghị Bộ
LĐTBXh phối hợp với các ngành liên quan sửa đổi bổ sung
và có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, luật
pháp có liên quan đến bình đẳng giới. Qua đó, góp phần
đảm bảo tính đồng bộ và thực hiện đúng nhiệm vụ, giải
pháp đề ra trong Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác
phụ nữ là “Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ
về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt và bổ nhiệm” và

quy định của Luật Bình đẳng giới là “Nam nữ bình đẳng về
tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm
vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức;
chính sách phát triển nhà trẻ, mẫu giáo; chính sách hỗ trợ
cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số;
chính sách đào tạo lại cho cán bộ nữ, hỗ trợ phụ nữ có con
dưới 36 tháng tuổi tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra,
tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm
công tác bình đẳng giới các cấp; ưu tiên đào tạo cán bộ quản
lý nhà nước về bình đẳng giới trong các cơ quan Đảng, Nhà
nước. Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật (giảng viên, tài liệu, kinh
phí,…) để tuyên truyền công tác bình đẳng giới cho vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.  

Đối với địa phương, ngành LĐTBXh kiến nghị Thường
trực Tỉnh ủy, hĐND tỉnh, uBND tỉnh thường xuyên quan
tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành
phố tích cực triển khai Kế hoạch số 57-Kh/Tu ngày
16/4/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị
số 21-cT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục
đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; chỉ thị số
12/2009/cT-uBND ngày 29/12/2009 của uBND tỉnh về việc
tổ chức triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới và các
chương trình, dự án liên quan đến công tác bình đẳng giới
trong giai đoạn 2021-2030.n
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Cơ sở 2: Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn
Wesite: www.betongsonla.com         Hotline: 02123.852.659 - 0977.521.084 - 0984.445.782

Dự án tiêu biểu: TT hành chính tỉnh, Khách sạn Mường 
Thanh, Trụ sở công an tỉnh, Vincom Sơn La, Trường Đại học 
Tây Bắc, Kè suối Nậm Na, Cầu Cách mạng tháng 8, Cầu Bản 
Cọ, Cầu Bản Hài, Thủy điện Pá Hạ, Khu đô thị Picenza…

                Tiện lợi, kịp thời

                Chất lượng là số một

                Đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với địa hình

                Kiểm soát chi phí rút ngắn tiến độ thi công

                Đáp ứng các yêu cầu đặc biệt

                Giá cả phù hợp

                Bảo hành dài hạn



Địa chỉ trụ sở: Số 10, N03, Khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ VPGD: Số 1A, Tổ hợp CCCC & Thương mại Bemes, số 339 đường Cầu Bươu, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 6682 0077 ; Website: http://kstvietnam.vn

VIGOLANDO LUXURY RESORT

Địa chỉ: bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Hotline: +84 845 356 868


