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VCCi kết nạp thêm 25 hội viên mới
Ngày 16/11, tại trụ sở Hà Nội, VCCI đã tổ chức lễ

trao giấy chứng nhận hội viên cho 25 doanh nghiệp,
hiệp hội doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt
động thường xuyên của VCCI phục vụ cộng đồng
doanh nghiệp trong những năm vừa qua.

Các hội viên mới được kết nạp lần này hoạt động
trong nhiều lĩnh vực: Công nghệ, vật liệu xây dựng,
thương mại, bất động sản, du lịch, dịch vụ vận tải, tư
vấn… Đặc biệt, trong lần kết nạp này, ngoài những hội
viên cá thể còn có một số hội, hiệp hội doanh nghiệp
như: Hiệp hội Công Thương TP.Hà Nội…

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI
mong muốn các doanh nghiệp khi đã trở thành hội
viên của VCCI sẽ tích cực phản hồi về các vướng mắc
mà doanh nghiệp đang gặp phải để được VCCI hỗ trợ
kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Bắc Hà, Trưởng Ban Hội viên và Đào
tạo VCCI cho biết, trở thành hội viên của VCCI, các
doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về nhiều mặt, cụ thể là
doanh nghiệp có cơ hội giao dịch với bạn hàng trong
và ngoài nước; tư vấn về pháp lý và các vấn đề liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp; tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội
thảo và các lớp đào tạo; giải quyết những tranh chấp có
thể nảy sinh trong các quan hệ kinh doanh… 

Đại diện các doanh nghiệp hội viên mới bày tỏ sự
phấn khởi khi chính thức trở thành hội viên của VCCI
và kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ VCCI trong các
hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và nâng cao
năng lực cho doanh nghiệp đồng thời mong muốn có
sự hợp tác, kết nối kinh doanh với các hội viên trong
hệ thống VCCI.

thu Hà

VCCi admits 25 New members
The Vietnam Chamber of Commerce and Industry

(VCCI) held a ceremony to award membership
certificates to 25 businesses and trade associations at
the VCCI Headquarters in Hanoi on November 16,
2020. This is one of VCCI’s regular activities to serve
the business community.

These new members are active in many fields like
technology, construction materials, trade, real estate,
tourism, transportation services and consulting.
Especially during this event, in addition to individual
members, some trade associations were also admitted,
including Hanoi Industry and Trade Association.

Mr. Hoang Quang Phong, Vice President of VCCI,
said that upon gaining VCCI membership, businesses
will actively respond to problems as they do business
and receive the most timely and effective support from
VCCI.

Mr. Nguyen Bac Ha, Head of the VCCI
Membership and Training Department, said that VCCI
members will be supported in many aspects,
particularly the opportunity to transact with domestic
and foreign customers; provide legal advice and
business matters; join fairs, conferences, seminars and
training classes; and resolve disputes that may arise in
business relationships.

representatives of new VCCI members expressed
their joy with the membership, expected to receive
support from VCCI in trade and investment promotion
and capacity building, and hoped to have business
cooperation ties with other VCCI members.

thu Ha



ABA is an annual official
ASEAN trophy awarded
by the ASEAN Business
Advisory Council (ASEAN
BAC) since 2007. After 14

years, ABA 2020 gives awardees
meaningful recognition when they show
strong solidarity and robust potential to
overcome COVID-19 epidemic effects
and help governments of ASEAN
countries to gradually contain the
pandemic.

Held right after the ASEAN Business
and Investment Summit (ABIS) 2020,
the ABA Awards Ceremony 2020 was
also a place for the regional economic
community and the world community
to better understand the spirit of
solidarity and strength of ASEAN
businesses, hence promoting trade,
investment and economic integration.

ABA 2020 is divided into 10
categories: SME Excellence, young
Entrepreneur, Women Entrepreneur,
Priority Integration Sectors, family
Business, Skills Development, Close
ASEAN Partnership, Inclusive Business
and Combating COVID-19.

In order to pick up 58 candidates for
10 award categories, the Organizing
Committee consisting of ASEAN BAC
and VCCI, the judging Council
composed of representatives from 10
ASEAN member countries, and other
partners such as GIZ (German Agency
for International Cooperation) and the
ASEAN young Entrepreneurs Council
(AyEC), gave scores using strict scientific
criteria selected from 13 awarding years
of innovations to adapt to economic and
societal changes in 2020.

The success of ABA 2020 showed
that the ASEAN business community is
increasingly united, with strengthened
stature and important position in the
ASEAN community development. In
2020 - the year Vietnam holds ASEAN
Chairmanship, the success of ABA 2020
helped elevate Vietnam's status and
continues to inspire strong and
important values to ASEAN in the
future as the economy enters the post-
COVID-19 period.n

www.vccinews.com  7

ABA 2020 Honors 58 
Outstanding ASEAN Businesses

ABA là giải thưởng chính
thức của ASEAN do Hội
đồng Tư vấn Kinh doanh
ASEAN (ASEAN BAC) tổ
chức thường niên từ năm

2007. Sau 14 năm tổ chức, ABA 2020
mang đến cho doanh nghiệp khu vực sự
tôn vinh đầy ý nghĩa khi doanh nghiệp
toàn khu vực đã thể hiện sự đoàn kết, và
tiềm lực mạnh mẽ vượt qua những tác
động của Covid-19, đồng thời đóng góp
cho Chính phủ các nước ASEAN từng
bước vượt qua đại dịch.

Được tổ chức ngay sau Hội nghị
Thượng đỉnh Kinh doanh & Đầu tư
ASEAN (ABIS) 2020, Lễ trao giải ABA
2020 còn là nơi cộng đồng kinh tế khu vực
và thế giới hiểu hơn về tinh thần đoàn kết,
sự vững mạnh của doanh nghiệp ASEAN,
từ đó thúc đẩy các hoạt động thương mại,
đầu tư và hội nhập kinh tế.

ABA 2020 được chia thành 10 hạng
mục gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
xuất sắc, Doanh nhân trẻ tiêu biểu,
Doanh nhân nữ tiêu biểu, Ngành hội
nhập ưu tiên, Doanh nghiệp gia đình,
Phát triển nguồn nhân lực, Đối tác thân
thiết ASEAN, Doanh nghiệp phát triển

bao trùm, Ứng phó Covid-19 và Country
Star of the year.

Để tìm ra 58 doanh nghiệp xứng
đáng được tôn vinh trên 10 hạng mục
giải thưởng, Ban tổ chức gồm ASEAN
BAC, VCCI, Hội đồng giám khảo gồm
đại diện của 10 nước thành viên ASEAN,
các đối tác khác như GIZ (Tổ chức Hợp
tác phát triển của Chính phủ Đức) và
Hội đồng doanh nhân trẻ ASEAN
(AyEC) chấm điểm dựa trên những tiêu
chí nghiêm ngặt, khoa học được kế thừa,
chắt lọc từ 13 năm lịch sử của giải
thưởng và những sáng tạo, đổi mới cho
phù hợp với những biến động của kinh
tế, xã hội trong năm 2020.

Sự thành công của ABA 2020 đã cho thấy
cộng đồng doanh nghiệp ASEAN đang ngày
càng thể hiện được sự đoàn kết, tầm vóc nổi
bật và giữ một vị thế quan trọng trong quá
trình phát triển của cộng đồng các nước
ASEAN. Trong năm 2020, khi Việt Nam giữ
chức Chủ tịch ASEAN, sự thành công của
ABA 2020 đã góp phần nâng tầm vị thế của
Việt Nam và tiếp tục truyền nguồn cảm
hứng mạnh mẽ, những giá trị quan trọng tới
các năm ASEAN trong tương lai khi nền
kinh tế bước vào giai đoạn hậu Covid-19. n
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ABA 2020 vinh danh 58 doanh nghiệp 
xuất sắc toàn khu vực

VCCI
ÔNg VidJoNgtiUs
chủ tịch điều hành của KalbE
farma tbK (indonEsia)

Nhận được giải thưởng ABA
2020 là niềm vinh dự với chúng
tôi. Giải thưởng này là sự ghi
nhận đối với các nhân viên,
khách hàng và các cổ đông của
chúng tôi. Giải thưởng này cũng
sẽ động viên chúng tôi trở nên
tốt hơn và thúc đẩy dịch vụ của
chúng tôi nhằm phục vụ xã hội
tốt hơn nữa .

ÔNg ĐiNH HữU tHạNH 
chủ tịch/cEo của bEE logistics

Giải thưởng là động lực để
Bee Logistics tiếp tục thực hiện
mục tiêu chiến lược cung cấp cho
khách hàng những giải pháp
logistics toàn cầu hiện đại, toàn
diện, những trải nghiệm dịch vụ
tiện ích hơn, hiệu quả hơn và
khác biệt trên thị trường logistics.
Với những gì đã đạt được trong
16 năm qua, chúng tôi sẽ mang
đến cho khách hàng các dịch vụ
logistics toàn diện nhất.

Trong tương lai chúng tôi
định hướng không ngừng cải tiến
hơn nữa chất lượng dịch vụ trên
nền tảng công nghệ tiên tiến bắt
kịp theo xu thế của thế giới, chủ
động đưa ra những giải pháp mới
mẻ hơn, hiệu quả hơn để giúp
doanh nghiệp sẵn sàng đương
đầu với những thách thức trong
môi trường kinh doanh ngày
càng biến đổi và cạnh tranh khốc
liệt, góp phần vào sự phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp
Việt Nam vươn ra toàn cầu.

ÔNg ĐiNH XUâN CườNg 
Phó chủ tịch, tổng giám đốc tậP
đoàn an Phát holdings (aPh)

Giải thưởng Doanh nghiệp
ASEAN 2020 là sự ghi nhận quốc
tế cho hoạt động phát triển
nguồn nhân lực của APH trong
suốt thời gian qua. Bên cạnh hoạt
động sản xuất, kinh doanh,
chúng tôi luôn coi trọng yếu tố
con người. Chúng tôi đã, đang và
sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao,
lành nghề và đó cũng chính là
nhân tố chính giúp APH không
ngừng phát triển.

Ngày 13/11/2020, 58
doanh nghiệp xuất sắc
nhất khu vực ASEAN
đã được vinh danh tại
Lễ trao giải thưởng
Doanh nghiệp
ASEAN (ABA) 2020.

GianG Tú

ASEAN Business Awards (ABA)
2020 were conferred to 58
outstanding ASEAN companies
on November 13, 2020.

GianG Tu

VidJoNgtiUs
ExEcutivE chairman of KalbE farma tbK
(indonEsia)

It is an honor for us to accept this
prestigious award. It is dedicated to our
employees, our customers, and all
stakeholders. This award will encourage
us to strive more and improve our
services for society.

mr. diNH HUU tHaNH 
chairman/cEo of bEE logistics

The award is a motivation for Bee
Logistics to realize its strategic goals of
providing customers with modern,
comprehensive global logistics solutions,
with more convenient, more efficient and
more distinctive service experiences in the
logistics market. With what we have
achieved over the past 16 years, we will
bring to our customers the most

comprehensive logistics services.
In the future, we aim to constantly

improve service quality based on
advanced technology to catch up with
world trends, actively offer new and more
effective solutions to cope with challenges
in an increasingly changing and fiercely
competitive business environment, and
help the Vietnamese business community
to develop and go global.

mr. diNH XUaN CUoNg 
vicE PrEsidEnt and cEo of an Phat
holdings (aPh)

The ABA 2020 is an international
recognition of APH's skills development.
In addition to business, we always attach
great importance to the human factor. We
have been building and developing high-
quality, skilled human resources - the key
growth engine for APH.
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Luật gồm 6 chương với 36 điều quy định về
nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp
thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế
về biên phòng, Lực lượng Bộ đội Biên phòng;
Bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng

và Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi
nhiệm vụ biên phòng.

Luật quy định chính sách của Nhà nước về biên phòng
gồm: Thực hiện chính sách độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu
nghị, hợp tác và phát triển, ổn định lâu dài với các nước
có chung đường biên giới; mở rộng hợp tác quốc tế, đối

ngoại quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên phòng và
ngoại giao nhân dân.

Quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Biên
phòng Việt Nam được thực hiện theo đúng quy định, bảo
đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất
trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền,
hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản
quy phạm pháp luật; bảo đảm tính minh bạch, khả thi, dễ
tiếp cận, dễ thực hiện; vấn đề bình đẳng giới và yêu cầu
cải cách thủ tục hành chính được bảo đảm; không làm
cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Việc Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội thông
qua sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đáp ứng tốt các mục
tiêu đặt ra trong xây dựng luật, phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền biên phòng
toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
quốc gia trong tình hình mới.

Trước đó, Ngày 21/10/2020, các đại biểu Quốc hội đã
thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Biên phòng Việt
Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội việc
giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội
xem xét, thông qua.

Luật Biên phòng có hiệu lực thi hành từ ngày
1/1/2022. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng số 02/1997/PL-
uBTVQH9 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực
thi hành.

d.a

Theo Thủ tướng, lễ ký kết “là niềm tự hào, là
thành quả to lớn của việc các nước ASEAN
với vai trò trung tâm của mình đã cùng với
các nước đối tác đặt nền móng cho một
giai đoạn hợp tác mới, mang tính toàn

diện, lâu dài hướng tới tương lai, phù hợp với trình độ
phát triển và mang lại lợi ích cho tất cả các nước trong
khu vực”. 

Việc ký kết được diễn ra trực tuyến tại tất cả các
quốc gia rCEP, bao gồm 10 thành viên khối ASEAN và
5 đối tác bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia, New Zealand.

Về thách thức và cơ hội từ rCEP đối với doanh
nghiệp Việt Nam, báo cáo của VCCI nhấn mạnh, xét về
thương mại, rCEP là cơ hội lớn cho Việt Nam khi quy
mô thị trường của các quốc gia tham gia hiệp định là
rất lớn.

Đặc biệt, đây cũng là thị trường không quá khó tính
(ngoại trừ Úc, Nhật, New Zealand), có nhu cầu là sản
phẩm thế mạnh của Việt Nam như nông sản vùng nhiệt
đới và thực phẩm chế biến. Đặc điểm của chuỗi sản
xuất rCEP là bao trùm cả chuỗi sản xuất gần như hoàn
chỉnh của nhiều loại hàng hóa như điện thoại, sản
phẩm điện tử, dệt may, giày dép, thực phẩm chế biến…

Tuy nhiên, VCCI cũng cảnh báo, trong khu vực
kinh tế rCEP, có quá nhiều đối tác có cơ cấu sản phẩm
tương tự hàng Việt Nam, có năng lực cạnh tranh mạnh
hơn Việt Nam như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc…

Không chỉ là chuyện xuất khẩu hàng hóa, gỡ bỏ hàng
rào phi thuế quan, cải cách hải quan, mà rCEP sẽ là
hiệp định mang tính toàn diện, mở rộng cho tự do đầu
tư trực tiếp, thương mại dịch vụ, kể cả dịch vụ viễn
thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ logistics, bán hàng điện
tử với các nước thành viên, trong đó có Trung Quốc.

Nếu như EVfTA và CPTPP mang lại cho Việt Nam
một thị trường xuất khẩu rộng lớn, hướng đến thị
trường khó tính, đưa ra các điều kiện cao giúp doanh
nghiệp nội địa biết tự nâng mình lên, nâng chất lượng
hàng hóa lên; thì rCEP là một thị trường mênh mông
hơn, nhưng tiêu chuẩn thấp hơn, mà trong đó, Việt
Nam cũng phải chuẩn bị cho cạnh tranh khốc liệt hơn.

d.B

RCEP mang lại cơ hội lớn nhưng
cạnh tranh khốc liệt hơn

The signing of the deal is a pride and great
achievement of the ASEAN countries and
partners in laying a foundation for a new,
comprehensive, long-term cooperation period,
matching the new level of development and

bringing benefits to all countries in the region.
The pact, signed online by all signatories, involves 10

ASEAN member countries and five partners: China, japan,
South Korea, Australia and New Zealand.

The report on challenges and opportunities from rCEP
for Vietnamese businesses released by the Vietnam
Chamber of Commerce and Industry (VCCI) emphasizes
that, in terms of trade, rCEP is a great opportunity for
Vietnam, as the market size of signing countries is huge.

In particular, this is also a not too fastidious market
(except for Australia, japan and New Zealand) which has
high demand for Vietnam's strong products such as tropical
agricultural products and processed foods. The rCEP
production chain is characteristically almost complete for a
variety of goods such as telephones, electronic products,
apparels, footwear and processed foods, according to VCCI.

The law consists of six chapters
with 36 articles, providing for
border guard duties, forces and
coordination in executing border
guard missions; international

cooperation on border guard efforts and the
Border Guard force; and assurance and
policies on border guards and responsibilities
of organizations and individuals executing
border guard duties.

The Law stipulates State policies on
border guard work: Implementing the policy
of independence, sovereignty, unity and
territorial integrity; building a border of
peace, friendship, cooperation and
development and long-term stability with
border-sharing countries; and expanding

international cooperation, foreign defense,
security, border defense and people's
diplomacy.

The research and compilation of the draft
Law on Vietnam Border was carried out in
line with current regulations to ensure
constitutionality, legality and consistency in
the legal system; complied with power, form,
order, and procedures for formulating and
promulgating legal documents; ensured
transparency, feasibility, accessibility and ease
of application; aligned with gender equality
and administrative procedure reform
requirements; and free of obstruction to
international treaties to which the Socialist
republic of Vietnam is a signatory.

However, VCCI also warned that, in rCEP, many partners
have similar product structures to Vietnamese and their
competitiveness is stronger than Vietnam, such as Thailand,
Indonesia and China.

Not only being confined to commodity export, the lifting
of nontariff barriers and customs reform, the rCEP will also
be a comprehensive agreement, open to the freedom of direct
investment, trade in services, even telecommunications
services, financial services, logistics services and electronic

sales with member countries, including China.
While EVfTA and CPTPP bring Vietnam large export

markets, including demanding markets where high
requirements and conditions will force Vietnamese companies
to improve themselves and raise product quality, rCEP is a
broader market, but of lower standards, in which Vietnam
must also prepare for more fierce competition.

d.B

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and Minister of MoIT 
Tran Tuan Anh at the signing ceremony of RCEP

“Khuôn khổ hợp tác mới của Hiệp định
rCEP sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình
xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN
2025, từ đó ASEAN sẽ trở thành đối tác
năng động, mạnh mẽ, hợp tác vì sự
thịnh vượng chung”, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc phát biểu sau khi hiệp định
được ký kết vào ngày 15/11/2020.

RCEP Gives Greater
Opportunities but Triggers
Fiercer Competition

“The new cooperation framework of the
rCEP Agreement will accelerate the
formation of the ASEAN Economic
Community 2025, from which ASEAN
will become a dynamic, strong and
cooperative partner for joint prosperity,”
said Prime Minister Nguyen Xuan Phuc
following the rCEP Agreement signing
ceremony on November 15, 2020.

Luật Biên phòng tạo cơ sở 
pháp lý xây dựng nền biên phòng
toàn dân vững mạnh
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam
khoá XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông
qua Luật Biên Phòng Việt Nam. Theo đó,
có 456/462 đại biểu tham gia biểu quyết
tán thành (chiếm tỷ lệ 94,61%).

Border Law Creates Legal Basis for Building strong all-People Border

At the 10th
meeting session of
the 14th National

Assembly of
Vietnam,

lawmakers voted
to ratify the Law

on Vietnam
Border with 456

ayes out of 462
voters, accounting

for 94.61% of
votes in favor. (continued on P.51)



nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán
bộ và chống chạy chức, chạy quyền, "chống" các biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Phấn đấu gia nhập top các tỉnh, thành phát
triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu
hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, KT - XH của tỉnh Tiền Giang
có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Nắm bắt cơ
hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm
kỳ mới 2020 – 2025, Tiền Giang tăng cường xây dựng Đảng bộ
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn
kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; huy động đa dạng các
nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với đổi
mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế theo
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và chuyển dịch mạnh mẽ cơ
cấu kinh tế. Tỉnh cũng tập trung phát triển các đô thị trung
tâm, thúc đẩy đô thị hóa, nâng cao chất lượng xây dựng Nông
thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phát triển nguồn
nhân lực; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu
quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; tích cực, chủ
động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên

tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chính quyền số,
nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy
chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng
cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng lực
lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy,
tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thường xuyên sâu
sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các
tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng
đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng
tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên
môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong
tình hình mới. 

Tất cả những nỗ lực trên đều hướng đến mục
tiêu đưa Tiền Giang vươn lên trở thành tỉnh phát
triển trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là
địa phương tự cân đối ngân sách vào năm 2025.
Phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng trưởng kinh tế
bình quân đạt 7,0-7,5%; GrDP bình quân đầu
người đến năm 2025 đạt 91,5-93,5 triệu đồng; tỷ lệ

hộ nghèo còn dưới 1%; 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới;
mỗi năm tạo việc làm cho 16.000 lao động, tỷ lệ hộ dân nông
thôn sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung đạt trên
97%. Ngoài ra, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
hằng năm đạt hơn 85%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở
lên đạt 98%....

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xác định các khâu đột phá: đầu tư,
hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, ứng dụng khoa học và
công nghệ vào khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ trái cây; xây
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là phát triển hạ tầng
giao thông, thủy lợi đồng bộ, thông suốt giữa các vùng trong
tỉnh và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
vùng ĐBSCL; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách
hành chính để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
gắn với nhu cầu thị trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về
chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong
bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang bước vào
nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không
ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên với nền tảng vững chắc là
những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng
truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, kiên trung, bất
khuất, vững tin toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà sẽ thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần
xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.n
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Vượt khó đi lên
Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị
quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh diễn ra
trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng
cũng không ít khó khăn mà rõ nhất là thiên
tai, dịch Covid-19. Tuy nhiên, với quyết tâm
của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng thuận của
người dân đã đưa Tiền Giang vượt khó đi
lên, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển
KT - XH đều đạt và vượt so với Nghị quyết;
nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như: thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn
45.799/36.875 tỷ đồng; phát triển Đảng viên
mới 8.793/6.500 Đảng viên... Quy mô, tốc độ
tăng trưởng kinh tế đạt khá, bình quân
7,3%/năm; GrDP bình quân đầu người năm
2020 đạt 58,6 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công
nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng
nông nghiệp

Xác định đầu tư cho các nhóm hạ tầng
trọng điểm là đòn bẩy cho tăng trưởng kinh
tế, trong nhiệm kỳ qua tỉnh Tiền Giang đã
tập trung nguồn lực phát triển hệ thống cơ
sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT - XH, nhất là
hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao
thông, hạ tầng đô thị... Sự nghiệp giáo dục,
khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao,

chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm
và có nhiều chuyển biến tích cực; chương
trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết
quả thiết thực, an sinh xã hội được đảm bảo,
đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân
không ngừng được cải thiện.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể không ngừng đổi mới,
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; năng lực và
hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền
các cấp được nâng lên. Đầu tư toàn xã hội
ngày càng tăng, đầu tư công đúng trọng tâm,
trọng điểm. Quốc phòng, an ninh được giữ
vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế
được mở rộng. Năng lực, trình độ, tinh thần
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên
chức được nâng cao.

Cùng với thúc đẩy kinh tế phát triển
nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội,
trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng
cũng được tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan
tâm, thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả
giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó
xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ cơ
bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là
nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp
bách. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương,
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POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Qua 5 năm triển
khai Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ tỉnh
Tiền Giang lần thứ
X (nhiệm kỳ 2015 -
2020), được sự lãnh

đạo toàn diện, sâu
sát của Tỉnh ủy,

uBND tỉnh; sự điều
hành chủ động, linh

hoạt của các cấp
chính quyền cùng

sự chung sức đồng
lòng của người dân,

doanh nghiệp đã
giúp Tiền Giang gặt

hái được những
thành tựu kinh tế -

xã hội (KT – XH)
nổi bật, vươn lên

nhóm đầu các tỉnh,
thành vùng Đồng

bằng sông Cửu
Long. Điều quan

trọng là những "quả
ngọt" này còn tạo

thế và lực mới cùng
dư địa phát triển

hết sức dồi dào cho
Tiền Giang trong

tương lai.

Duy anh

Tiền GianG
Phấn đấu là tỉnh phát triển 
trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm 
của DN tại Tiền Giang



Central Party, especially resolution 4 (12th term) and
Directive 05 of the Politburo on responsibility and power of
Party members to prevent ideological and moral
degeneration.

determined to be best performers in southern
key economic region

Given that international economic integration and
globalization has been deepened, Tien Giang province has
many favorable conditions for further socioeconomic
development. Seizing this opportunity, the Executive Board
of the Provincial People’s Committee defined that, in the
new term (2020 - 2025), Tien Giang will build a clean Party
system with strong politics, ideology and organization;
strengthen solidarity, democracy, dynamism and creativity;
and mobilize diverse resources to unlock local potential and
advantages, change the growth model, restructure economic
sectors to raise quality, efficiency and competitiveness to
accelerate rapid growth and strong economic restructuring.
The province will focus on developing central urban areas,
foster urbanization, and improve the quality of new
countryside construction together with sustainable poverty
reduction; develop human resources; enrich culture and
society; and raise people's material and spiritual life. Tien
Giang will rationally and effectively manage and use natural
resources, and protect the environment; actively respond to
climate change and overcome consequences of natural
disasters. The province will step up administrative reform,
digital government, administration apparatus at all levels,
fatherland front and sociopolitical organizations. It will
fortify national defense and security; build up the armed
forces; keep close watch on all developments to promptly
handle emerging issues. Tien Giang will build a contingent of
qualified, ethical and professional
public employees to fulfil new tasks.

All above efforts are aiming to
make Tien Giang a developed
province in the southern key
economic region and enable the
province to self-balance budget
income and expenditure by 2025. In
the new term of 2020 - 2025, Tien
Giang targets to achieve GrDP growth
of 7.0-7.5% a year; raise per capita
GrDP to VND91.5-93.5 million by
2025; lower the poverty rate to below
1%; have 100% of communes meeting
new countryside standards; generate
jobs for 16,000 workers each year, and
extend water supply access to 97% of
rural households. 

To accomplish the above
objectives and targets, the Provincial
Party Committee defined
breakthrough stages: Investing and
forming key products and driving
areas to improve quality and efficiency
to apply science and technology to

fruit production, processing and consumption; building a
synchronous infrastructure system, with focus placed  on
transport and irrigation infrastructure; and developing
human resources to meet market demand and create
fundamental changes in education and training quality to
meet Industry 4.0 development requirements.

The Party, government and people of Tien Giang
province enter a new term of 2020 - 2025 with many
advantages and challenges together. However, with a solid
foundation, built by achievements in the past term of 2015 -
2020, and with a heroic revolutionary tradition, the province
is confident that the entire political system will successfully
implement the resolution of the 11th Provincial Party
Congress to make Tien Giang province increasingly civilized,
prosperous and beautiful.n
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rising up from difficulties
fulfilling the resolution of the

12th National Party Congress and
the resolution of the 10th
Provincial Party Congress in the
past term, Tien Giang province
faced both advantages and
difficulties like natural disasters and
the COVID-19 epidemic. With the
determination of leaders at all levels
and the consensus of the people,
Tien Giang has overcome
difficulties to advance. Most
socioeconomic development targets
and tasks were achieved and
exceeded. State budget revenue
reached VND45,799 billion
(compared to VND36,875 billion
stated in the resolution);  the rate
of communes meeting new rural
development standards was 83.2%
(versus 50%) of total communes;
and new Party member admissions
were 8,793 people (versus 6,500
people). The gross regional
domestic product (GrDP)
expanded by an average of 7.3% a
year. GrDP per capita was
estimated at VND58.6 million in
2020. The economic structure was
shifted towards a designed pattern
where the share of industry,
construction and services is rising

and the share of agriculture is
shrinking.

Knowing that investment for
key infrastructure is a leverage for
economic growth, in the past term,
Tien Giang province concentrated
resources to develop social and
economic infrastructure systems,
especially agricultural production
infrastructure, transport
infrastructure and urban
infrastructure. The province saw
significant progress in education,
science, technology, culture, sports,
and healthcare. The New rural
Development Program produced
many practical results; social
security was ensured; and the
material and spiritual life of the
people was continuously improved.

Party committees, authorities,
fatherland front bodies and mass
organizations at all levels were
constantly reformed and
streamlined to enhance operational
capacity and performance. Social
investment increased, with focus
placed on government-funded
public investment. The province
managed to maintain defense and
security and expand foreign affairs
and international integration. The
capacity, qualifications and
responsibility of public employees
was improved.

Along with fostering rapid and
sustainable economic development
and ensuring social security, during
the past term, Party building was
also paid special attention by Tien
Giang province. Party construction
and rectification was strengthened,
with focus placed on politics,
ideology, organization and morality
as long-term fundamental, strategic
tasks. Party reorganization was an
important, frequent and urgent
task. The province seriously and
effectively carried out resolutions,
directives and conclusions of the

12 ViEtNam BUsiNEss ForUm NOV 15-30, 2020

tiEn giang

Efforts to Be a Southern Key
Economic Zone

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

After five years of carrying out
the resolution of the 10th
Tien Giang Provincial Party
Congress (2015 - 2020 term),
with the thorough and close
leadership of the Provincial
Party Committee and the
Provincial People's
Committee, the active and
adaptive administration of all
levels of authorities and with
the common unanimity of
people and businesses, Tien
Giang achieved outstanding
socioeconomic outcomes to
become one of the best
performing localities in the
Mekong Delta. Importantly,
these sweet fruits also created
a new position and force, as
well as a very broad space for
the development of Tien
Giang in the future.

Duy anh



đầu tư vào 3 vùng kinh tế - đô thị trọng điểm gồm: Vùng
trung tâm, vùng kinh tế - đô thị phía Đông, vùng kinh tế - đô
thị phía tây. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về định hướng
này?

Nhằm sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả cao, tập trung đầu
tư có trọng điểm, phù hợp lợi thế so sánh của từng tiểu vùng;
đồng thời tạo sự liên kết với ĐBSCL và Vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, ngày 05/4/2017, Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban
hành Nghị quyết 10-NQ/Tu về Phát triển kinh tế - đô thị 3
vùng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó,
mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh sẽ thu hút 250 dự án với
tổng vốn đầu tư đăng ký 70.000 tỷ đồng.

Đối với vùng kinh tế - đô thị trung tâm, tỉnh chú trọng phát
huy tối đa các lợi thế của đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh -
Trung Lương mang lại; tập trung mời gọi đầu tư các dự án khu
đô thị mới, khu dân cư, các dự án phát triển giáo dục, dịch vụ
tài chính ngân hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân,...
đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường
được xác định là 1 trong 3 khâu đột phá phát triển TP.Mỹ Tho
giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng
của vùng, nâng chất KCN Mỹ Tho, KCN Tân Hương, phát
triển Khu du lịch Thới Sơn, Khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tại huyện Châu Thành...

Tại vùng kinh tế - đô thị phía Đông, chú trọng phát huy lợi thế
của sông Soài rạp và cầu Mỹ Lợi, tập trung mời gọi đầu tư các dự
án cảng biển tổng hợp và khu dịch vụ hậu cần cảng biển, KCN
Bình Đông, KCN Soài rạp và các dự án khu đô thị mới, khu dân
cư, KDL sinh thái biển và ven sông Tiền theo quy hoạch được
duyệt. rà soát lại quy hoạch và có kế hoạch mời gọi đầu tư các dự
án phát triển kết cấu hạ tầng đô thị tại TX.Gò Công. Quy hoạch và
thu hút đầu tư phát triển các khu dân cư, đô thị khu vực trung tâm
hành chính mới  của huyện Tân Phú Đông.

Tại vùng kinh tế - đô thị phía Tây, sẽ đầu tư Đường tỉnh 878
để kết nối giao thông vùng công nghiệp Đông Nam (huyện Tân
Phước) với đường Cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, tạo
tiền đề mời gọi đầu tư các dự án thứ cấp vào KCN Long Giang,
CCN Gia Thuận, các khu dân cư, khu đô thị mới, các dự án
phát triển giáo dục, khu xử lý rác thải... Tiếp tục quy hoạch vị trí
và diện tích đất để phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, chú trọng thu hút đầu tư các dự án chế biến
nông sản, nhất là trái cây để góp phần ổn định đầu ra và nâng
cao giá trị nông sản. Chú trọng công tác quy hoạch các dự án
phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị tại TX.Cai Lậy, TX.Gò
Công, huyện Châu Thành, huyện Cái Bè.

trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặc biệt là các hiệp
định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ngày càng
"chín muồi" và sự dịch chuyển đầu tư toàn cầu sẽ thúc đẩy
dòng vốn Fdi đến Việt Nam. tiền giang đón bắt cơ hội này
với tâm thế và sự chuẩn bị ra sao, thưa ông?

Để tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư cũng như đón làn
sóng đầu tư mới, các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương sẽ tiếp
tục tăng cường công tác phối hợp để giải quyết nhanh các hồ sơ dự
án đầu tư; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ
dự án để sớm tổ chức thẩm định và đề xuất uBND tỉnh quyết định
chủ trương đầu tư. Tỉnh cũng tập trung thực hiện tốt công tác xúc
tiến đầu tư và hỗ trợ DN. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN
khẩn trương xây dựng và phát hành các tài liệu xúc tiến đầu tư. Các
sở, ngành tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong giải phóng mặt
bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Tiền Giang đã chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng sạch để
đón các nhà đầu tư fDI (KCN Long Giang còn hơn 70 ha diện
tích đất công nghiệp cho thuê; CCN Gia Thuận 1 còn 30 ha
diện tích đất công nghiệp cho thuê; CCN Gia Thuận 2 diện tích
50 ha đang đầu tư hạ tầng; KCN Soài rạp diện tích 285 ha đang
thực hiện bàn giao về tỉnh); mời gọi đầu tư KCN Bình Đông
diện tích 212 ha, CCN Mỹ Lợi diện tích 50 ha… là những tiền
đề để Tiền Giang đón lấy dòng vốn fDI về tỉnh.

trân trọng cảm ơn ông!
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Đâu là những dấu ấn trong thực
hiện phương châm “Hạ tầng đi trước
đón đầu” nhằm tạo lập nền tảng vững
chắc trong thu hút đầu tư của tỉnh
của tiền giang thời gian qua, thưa
ông?

Những năm qua, Tiền Giang đã đầu
tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ để tạo sự hấp dẫn trong thu hút
đầu tư và tạo thuận lợi phát triển sản
xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng
toàn diện kinh tế - xã hội.

Cụ thể, về giao thông, tỉnh đã đầu tư
phát triển các tuyến giao thông thủy, bộ
thông suốt trong toàn tỉnh, kết nối dễ
dàng với khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) và Vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam. Hệ thống đường nội tỉnh
gồm: ĐT 871, 871B, ĐT 878; các tuyến QL
1, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung
Lương; các tuyến liên kết vùng gồm: QL
50, cầu Mỹ Lợi kết nối với tỉnh Long An,
TP.Hồ Chí Minh; QL 60, cầu rạch Miễu
hình thành trục giao thông kết nối các
tỉnh duyên hải như Bến Tre, Trà Vinh,
Sóc Trăng...

Đặc biệt, tuyến cao tốc Trung Lương -
Mỹ Thuận đang được đẩy mạnh xây
dựng, sẽ khai thác từ năm 2021. Qua đó,
phát huy lợi thế cửa ngõ của tỉnh với vùng
ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và cả nước.
Ngoài ra, cảng Mỹ Tho, cảng du thuyền
Mỹ Tho (sẽ hoạt động trong quý IV/2020)
giúp đảm bảo nhu cầu vận tải hành khách,
hàng hóa trong nước và quốc tế.

Hệ thống điện, nước sạch, viễn
thông được đầu tư phủ khắp toàn tỉnh,
đảm bảo cho sản xuất công nghiệp tập
trung. Hệ thống trung tâm thương mại,
cơ sở cung cấp dịch vụ, khu dân cư gắn
với thương mại, dịch vụ phát triển mạnh
trong giai đoạn 2015 - 2020.

Về hạ tầng khu công nghiệp (KCN),
cụm công nghiệp (CCN), giai đoạn 2015
– 2020, ngoài việc mời gọi lấp đầy KCN
Tân Hương, Mỹ Tho và các CCN Tân
Mỹ Chánh, An Thạnh, Trung An, Song
Thuận; tỉnh đã mời gọi và tạo quỹ đất
công nghiệp đảm bảo được nhu cầu cho
các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN Long
Giang, CCN Gia Thuận 1... và đang
chuẩn bị đầu tư phát triển hạ tầng thêm
các khu - CCN: Soài rạp, Bình Đông, Gia
Thuận 2, Thạnh Tân, Mỹ Phước Tây…
để sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch

chuyển đầu tư của dòng vốn fDI.

từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu
ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và
tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn,
song tiền giang vẫn thu hút được khá
nhiều nhà đầu tư. Ông có thể chia sẻ
thêm về thành công này? 

Năm 2020, tỉnh đề ra mục tiêu thu
hút 29 dự án (tăng 2 dự án so với năm
2019) với tổng vốn đầu đăng ký đạt
19.000 tỷ đồng (tăng 14%). Để đạt được
mục tiêu này, ngay từ đầu năm, các sở,
ban ngành và địa phương đã thực hiện
nghiêm túc công tác cải cách môi trường
đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số
02/2019 của Chính phủ. Các ngành, các
cấp tập trung rà soát, cải cách các thủ tục
về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,
phòng cháy chữa cháy, thuế, lao động...
để tạo thuận lợi cho DN.

uBND tỉnh đã thành lập Tổ thẩm
định dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhằm
tập trung nâng chất lượng công tác thẩm
định dự án. Công tác tiếp xúc, hướng
dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tập trung vào hai
đầu mối: Ban Quản lý các KCN (dự án
trong KCN, CCN tập trung) và Sở Kế
hoạch và Đầu tư. Quá trình hướng dẫn,
xem xét, giải quyết các kiến nghị của nhà
đầu tư được thực hiện tập trung, thống
nhất về chủ trương ở các cơ quan Đảng,
chính quyền các cấp. 

Để giới thiệu về môi trường đầu tư
của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối
hợp với các cơ quan báo chí Trung ương
và địa phương thực hiện các chuyên đề
tuyên truyền về cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh của tỉnh. uBND tỉnh đã tổ
chức buổi làm việc với Đoàn đại diện xúc
tiến đầu tư tại nước ngoài của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để giới thiệu về nhu cầu
mời gọi đầu tư của tỉnh phục vụ cho
công tác xúc tiến đầu tư ở nước ngoài...

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt,
Tiền Giang đã tạo thuận lợi, tin tưởng cho
nhà đầu tư. 9 tháng năm 2020, tỉnh thu
hút được 28 dự án (đạt 96,55% kế hoạch
năm) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới
9.896,81 tỷ đồng, tăng 11 dự án, vốn đầu
tư đăng ký bằng 85,9% so với cùng kỳ
năm 2019; 7 dự án đăng ký tăng vốn
833,85 tỷ đồng. Điều quan trọng là Tiền
Giang đã thu hút được nhiều dự án quy
mô lớn từ các nhà đầu tư có uy tín trong
và ngoài nước; tiến độ đã được đẩy
nhanh, nhiều dự án đã đi vào hoạt động,
đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh nhà.

Được biết giai đoạn từ nay đến năm
2030, tiền giang sẽ tập trung kêu gọi
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Hạ tầng đi trước 
đón làn sóng đầu tư mới 

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Để đạt các mục tiêu, định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra, bên cạnh tiếp tục triển khai các
giải pháp hiệu quả trong giai đoạn vừa qua, cần tập trung và bám sát vào 3 khâu đột phá của tỉnh. 

Thứ nhất, đầu tư kết nối nâng cấp các tuyến đường giao thông đủ tải trọng và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến
đường đã có, đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất và dân sinh, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa nông nghiệp, góp phần giảm giá
thành và nâng cao chất lượng trái cây cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Thứ hai, tập trung kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến những loại trái cây mà tỉnh có sản lượng lớn cùng với đề xuất
Trung ương cho cơ chế kêu gọi hoặc đầu tư các kho dự trữ trái cây nhằm giải quyết tình trạng tiêu thụ trái cây hiện nay để từ
đó giúp người trồng cây ăn trái ổn định tiến tới đời sống khá giả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng để
phấn đấu đưa tỉnh nhà luôn là tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái và sản lượng trái cây lớn của quốc gia với chất lượng ngày
càng cao, thị trường ngày càng ổn định, đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn Tiền Giang lên bước phát triển mới.

Thứ ba, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, ngành nghề cho bộ máy quản lý, doanh
nghiệp và khu vực sản xuất nông nghiệp cần, qua đó thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của bộ máy
hành chính, công chức, viên chức để hoạt động của doanh nghiệp, người sản xuất ngày càng có hiệu quả, đóng góp ngày càng
nhiều hơn và bền vững cho ngân sách.

Những năm gần đây, trên
địa bàn tỉnh Tiền Giang có
sự hiện diện của hàng loạt

doanh nghiệp (DN), tập
đoàn lớn với đa dạng các

dự án trên nhiều lĩnh vực.
Đây là minh chứng cho

thấy hướng đi đúng đắn
của tỉnh trong xúc tiến,

thu hút đầu tư; đồng thời
cụ thể hóa quyết tâm của
chính quyền tỉnh về công

tác cải cách hành chính,
cải thiện môi trường đầu

tư kinh doanh... Để tìm
hiểu sâu hơn về nội dung

này, phóng viên đã có cuộc
trao đổi với ông Nguyễn

Đình thông, quyền Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Tiền Giang. Công
Luận thực hiện.



improving the business investment environment of the province.
The Provincial People's Committee held a meeting with the
overseas investment promotion delegation of the Ministry of
Planning and Investment to introduce the province's need to call for
investment in service of overseas investment promotion. 

With synchronous and drastic solutions, Tien Giang has
created favorable conditions and confidence for investors. In the
first nine months of 2020, the province has attracted 28 projects
(reaching 96.55% of the year plan) with a total newly registered
investment capital of VND 9,896.81 billion, an increase of 11
projects, with a registered investment capital of 85.9 % over the
same period in 2019; 7 projects registered to increase capital of
VND 833.85 billion. Importantly, Tien Giang has attracted many
large-scale projects from reputable domestic and foreign
investors; the progress has been accelerated, many projects have
been put into operation, making great contributions to the
province's socio-economic development.

it is known that from now to 2030, tien giang will focus
on calling for investment in three key urban-economic regions,
including: the central region, the Eastern region, the Western
region. Could you please tell us more about this orientation?

In order to use resources to achieve high efficiency, focus on
investment with targets, consistent with the comparative
advantage of each sub-region; at the same time, creating links with
the Mekong Delta and the Southern key economic region, on
April 5th, 2017, Tien Giang Provincial Party Committee issued
resolution 10-NQ / Tu on urban - Economic Development for 3
regions by 2020, with a vision to 2030. In which, in the period of
2021 - 2030, the province will attract 250 projects with a total
registered investment capital of VND 70,000 billion.

for the central urban-economic region, the province attaches
special importance to maximizing the advantages of Ho Chi Minh
City - Trung Luong expressway; focusing on calling for investment
in new urban projects, residential areas, education development
projects, banking and financial services, people's healthcare services,
to meet the demand on economic growth associated with
environmental protection identified as one of the three
breakthroughs of development of My Tho in the period of 2020 -
2025. The province will continue investing in synchronous
infrastructure in the region, improving the quality of My Tho IP,
Tan Huong IP, Thoi Son Tourist Area development, High-tech
agricultural area in Chau Thanh district.

In the Eastern urban-economic area, the province will focus
on promoting the advantages of Soai rap river and My Loi
Bridge, focus on calling for investment in integrated seaport
projects and seaport logistics service area, Binh Dong IP, Soai
rap IP and projects of new urban areas, residential areas,
marine ecological tourism area and along Tien river in
accordance with the approved planning. It will review planning
and have plans to call for investment in urban infrastructure
development projects in Go Cong town. It will plan and attract
investment to develop residential areas, urban areas in the new
administrative center of Tan Phu Dong district.

In the Western urban-economic area, the Provincial road 878
will be invested to connect the traffic of the Southeast industrial
region (Tan Phuoc district) with the Ho Chi Minh City - Trung
Luong Expressway, thereby calling for investing in secondary
projects in Long Giang IP, Gia Thuan IC, residential areas, new
urban areas, education development projects, waste treatment areas.
It will continue planning the location and land area for the
development of hi-tech agricultural zones, paying attention to
attracting investment in agricultural product processing projects,
especially fruit, contributing to stabilizing output and raising the
value of agricultural products. It will focus on planning projects for

synchronous development of urban infrastructure in Cai Lay town,
Go Cong town, Chau Thanh district, Cai Be district.

in the context of deep integration, especially as the free
trade agreements Vietnam participates in are more and
more "mature", and the global investment shift boosts Fdi
inflows to Vietnam, how does tien giang prepare and catch
this opportunity, sir?

In order to create maximum conditions for investors as well
as to welcome a new investment wave, provincial departments,
sectors and localities will continue to strengthen coordination to
quickly resolve investment project dossiers; actively support and
guide investors to complete project documents so that they can
soon organize the appraisal and propose the Provincial People's
Committee to decide investment policy. The province also
focuses on well implementing investment promotion and
supporting businesses. The investment promotion and enterprise
support center urgently develops and issues investment
promotion documents. The provincial departments and sectors
strengthen coordination in site clearance, creating favorable
conditions for projects to come into operation soon.

In addition, Tien Giang has prepared a clean site to welcome
fDI investors (Long Giang IP has more than 70 ha of industrial
land for lease; Gia Thuan 1 IC has 30 ha of industrial land for
lease; Gia Thuan 2 IC with an area of 50 ha is investing in
infrastructure, Soai rap IP with an area of 285 ha is handed to the
province); calling for investment in Binh Dong IP with an area of
212 ha, My Loi IC with an area of 50 ha, are the bases for Tien
Giang to welcome fDI inflows to the province.

thank you very much!
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What are the hallmarks of the implementation of the
motto "infrastructure goes first," to create a solid
foundation for attracting investors to tien giang
province over the past time, sir?

Over the past years, Tien Giang has invested in building a
synchronous infrastructure system to create attractiveness in
drawing investment and facilitate the development of
production and business, contributing to comprehensive
socio-economic growth. 

Specifically, in terms of transportation, the province has
invested in developing smooth water and road routes throughout
the province, easily connecting with the Mekong Delta and the

Southern Key Economic region. The internal road system includes:
DT 871, 871B, DT 878; Highway 1, Ho Chi Minh City - Trung
Luong expressway; regional links include: Highway 50, My Loi
Bridge connecting with Long An province, Ho Chi Minh City;
Highway 60 and rach Mieu Bridge forming a traffic axis connecting
coastal provinces such as Ben Tre, Tra Vinh and Soc Trang.

In particular, the Trung Luong - My Thuan expressway’s
construction has been accelerated and it will operate from 2021.
Thus, this will promote the province's gateway advantage to the
Mekong Delta, Southeast region and the country. In addition, My
Tho Port and My Tho Cruise Port (will operate in the fourth
quarter of 2020) help to meet domestic and international passenger
and cargo transportation demand.

The electricity, clean water and telecommunication systems
have been invested throughout the province to ensure concentrated
industrial production. The system of commercial centers, service
providers, and residential areas associated with commerce and
services will thrive in the period 2015 - 2020.

regarding infrastructure of industrial parks (IPs), industrial
clusters (ICs), in the period 2015 - 2020, in addition to calling for
filling of Tan Huong IP, My Tho IP and other IPs including Tan
My Chanh, An Thanh, Trung An, Song Thuan ; the province has
invited and created an industrial land fund to meet the needs of
secondary investors in Long Giang IP and Gia Thuan 1 IP, and is
preparing to invest in developing infrastructure for additional IPs
- ICs: Soai rap, Binh Dong, Gia Thuan 2, Thanh Tan and My
Phuoc Tay, in order to prepare to welcome the wave of
investment shifting from fDI inflows.

From the beginning of the year up to now, despite being
affected by the CoVid-19 pandemic and drought, saltwater
intrusion, tien giang has still attracted a lot of investors.
Could you share more about this success?

In 2020, the province sets a target of attracting 29 projects (an
increase of 2 projects compared to 2019) with a total registered
capital of VND 19,000 billion (up 14%). To achieve this goal, from
the beginning of the year, departments, sectors and localities have
seriously implemented the business investment environment
reform under the Government's resolution 02/2019. The sectors
and levels of authorities have focused on reviewing and reforming
procedures for investment, land, construction, environment, fire
prevention, tax and labor to facilitate enterprises.

The Provincial People's Committee has set up an Appraisal
Team for off-budget investment projects to focus on improving the
quality of project appraisal. The contact, guidance and investor
support activities focus on two points: IP Authority (projects in the
IPs, concentrated ICs) and the Department of Planning and
Investment. The process of guiding, considering and settling the
investor's petitions has been implemented in a concentrated and
unified manner in Party agencies and governments at all levels.

To introduce the investment environment of the province, the
Department of Planning and Investment has coordinated with the
central and local press agencies to carry out propaganda on
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Planning Infrastructure 
to Welcome New Investment Wave

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

In recent years, the province of Tien
Giang has welcomed a series of
enterprises and large corporations with a
variety of projects in many fields. This is
a testament to the correct direction of the
province in investment promotion and
attraction; at the same time, concretizing
the determination of the provincial
government on administrative reform
and improving the business investment
environment. To learn more about this
content, the reporter had an interview
with Mr. Nguyen dinh thong, Acting
Director of the Department of Planning
and Investment of Tien Giang province.
Cong Luan report.

In order to achieve the targets and orientations to
attract investment in the period 2020 - 2025, in addition to
continuing to implement effective solutions in the past
period, it is necessary to focus and stick to the 3
breakthroughs of the province.

Firstly, to invest in connecting and upgrading traffic
roads with sufficient capacity and repairing, maintaining and
upgrading existing roads, ensuring to meet production and
people's needs, especially agricultural cargo transportation,
contributing to reduce costs and improve the quality of fruit
for domestic consumption and export.

Secondly, to focus on calling for investment in fruit
processing factories that the province has a large yield,
propose to the Central government for a mechanism to call
or invest in fruit stockpiles to deal with the current
demand, thereby helping growers to stabilize and develop
a well-off life, contributing to accelerating the
transformation of the crop structure to strive to make the
province consistently be the country’s large fruit growing
and output area with increasingly high quality, market
stability, bringing agriculture, farmers and rural areas of
Tien Giang to a new stage of development.

Thirdly, investing in training human resources to meet
the requirements of quality and professionalism for the
management apparatus, enterprises and the agricultural
sector needs to contribute to the administrative reform and
applying information technology to improve the capacity
and responsibility of the administrative apparatus, civil
servants and public employees; increasingly effective
operations of businesses and producers, contributing more
and sustainably to the budget.

Provincial leaders grant investment certificates to enterprises



www.vccinews.com  19

ÔNg PHạm ĐứC tHUYêN
chủ tịch hđtv Kiêm tổng giám đốc công ty
tnhh sản xuất - thương mại Phú đạt

Những năm gần đây, tỉnh Tiền Giang đã
xây dựng nhiều chương trình hành động,
quan tâm tạo dựng môi trường đầu tư kinh
doanh thông thoáng, thân thiện; qua đó tạo
thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát
triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển DN,
góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

yêu cầu hiện nay theo tôi là tỉnh cần tiếp
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
đơn giản hóa và rút ngắn quy trình xử lý, thời
gian thực hiện thủ tục; đảm bảo công khai,
minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ
quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đây
là động lực then chốt giúp Tiền Giang tăng
thêm sức hút, hấp dẫn nhà đầu tư trong và
ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả và
chất lượng công tác thu hút đầu tư.

Bà trầN tHị LUÔN
Phó giám đốc công ty tnhh đông trùng hạ
thảo thiên Ân

Thiên Ân tự hào là một trong số ít các đơn
vị trong nước tìm ra bí quyết nuôi cấy thành
công Đông trùng hạ thảo có hàm lượng dược
chất cao; có giá thành tốt nhất thị trường Việt
Nam, giúp nhiều người có thể sử dụng loại
dược liệu này. Hiện chúng tôi đang nỗ lực xây
dựng sản phẩm Đông trùng hạ thảo Thiên Ân
trở thành một trong những mặt hàng đặc
trưng, giá trị của huyện Gò Công Tây cũng
như tỉnh Tiền Giang nói chung; đồng thời đa
dạng hóa sản phẩm để đáp ứng mọi yêu cầu
của khách hàng từ ăn, uống, bồi bổ sức khỏe
đến hỗ trợ điều trị và hướng tới xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong muốn được tiếp cận
các chương trình, dự án hỗ trợ của tỉnh về
trang thiết bị, đề tài nghiên cứu khoa học,
tham gia các chương trình, hội chợ xúc tiến
thương mại trong và ngoài tỉnh... Đồng thời,
được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho sản
xuất, chế biến nông nghiệp để tiếp tục mở
rộng sản xuất, kinh doanh.

ÔNg NgUYễN VăN trừ
giám đốc bidv mỹ tho

Thời gian qua lãnh đạo tỉnh Tiền Giang
luôn quan tâm, tạo điều kiện cho DN phát
triển, thường xuyên đối thoại để kịp thời tháo

gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.
Để gia tăng hơn nữa sức hút môi trường

đầu tư kinh doanh, tỉnh cần có các cơ chế
chính sách hỗ trợ DN như: Ưu đãi về thuế, rút
ngắn thủ tục cấp phép đầu tư, hỗ trợ công tác
giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai... Tiếp tục
cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng
thực chất hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn
cho DN, nhất là về cải cách thủ tục hành
chính (kể cả đối với các gói hỗ trợ), tăng
cường ứng dụng CNTT nhằm tăng tốc độ xử
lý công việc, thu hút dòng vốn fDI trong bối
cảnh dịch chuyển chuỗi sản xuất. Đồng thời
phải đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh: Tạo
công ăn việc làm cho người lao động; thực
hiện các chính sách hỗ trợ cho DN gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19…

ÔNg trầN miNH trUNg
giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xÂy dựng
công trình giao thông tỉnh tiền giang

Để tạo thuận lợi cho các DN đến đầu tư
lâu dài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền
vững kinh tế địa phương, tỉnh Tiền Giang
cần quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống
kết cấu hạ tầng; trong đó ưu tiên đầu tư các
dự án hạ tầng giao thông kết hợp tạo quỹ đất
để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch
vụ, tạo nền tảng để thu hút, mời gọi nhà đầu
tư. Tiếp tục cải cách hành chính, rà soát, đơn
giản hóa tối đa các thủ tục liên quan đến
công tác đầu tư, phát triển DN. Tháo gỡ kịp
thời các khó khăn của DN, nhà đầu tư; thực
hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư
để phối hợp giải quyết các khó khăn cho
từng dự án đầu tư, nhất là đẩy nhanh công
tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai
các dự án đầu tư bởi đây là khâu quan trọng
và mất nhiều thời gian nhất.

ÔNg NgUYễN Đàm tHaNH
tUYếN 
Phó giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xÂy
dựng công trình nông nghiệP và Phát triển
nông thôn tỉnh tiền giang 

Để nâng cao Chỉ số PCI, kiến tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp
dẫn, thu hút các DN, nhà đầu tư, theo tôi tỉnh
Tiền Giang cần tiếp tục cải cách hành chính,
rà soát, đơn giản hóa tối đa các thủ tục liên
quan đến công tác đầu tư, phát triển DN.
Thực hiện theo quy chế liên thông, qua mạng,
rút ngắn thời gian giải quyết. Phát huy vai trò
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Vì một Tiền Giang đầy sức hút 
trong mắt nhà đầu tư

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Mỗi doanh nghiệp
(DN), nhà đầu tư khi

quyết định gắn bó
với mảnh đất nào

đều mong muốn một
môi trường hoạt
động thật thông

thoáng, minh bạch;
chính quyền cầu thị,

tiến bộ, luôn đồng
hành hỗ trợ DN đi
đến thành công. Dĩ
nhiên các DN Tiền
Giang cũng không

ngoại lệ. Sau đây là
một số ý kiến của

doanh nghiệp, nhà
đầu tư đang có hoạt

động trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang
đánh giá về môi

trường, đầu tư kinh
doanh của tỉnh.

Nâng cao chất lượng đào tạo
Để đáp ứng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao, thời

gian qua tỉnh Tiền Giang chú trọng nâng cao chất lượng các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn. Đến nay, trên địa
bàn tỉnh có 24 cơ sở hoạt động GDNN. Các cơ sở GDNN hiện
đào tạo 42 ngành, nghề thuộc các lĩnh vực: y tế, Kinh tế, Công
nghệ thông tin, Cơ khí, Điện công nghiệp, Điện tử, Dịch vụ, Văn
hóa - Nghệ thuật, Nông nghiệp. Quy mô tuyển sinh hàng năm
khoảng 3.500 - 4.000 học sinh, sinh viên trình độ trung cấp, cao
đẳng. Đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng theo
nhu cầu doanh nghiệp và người lao động, quy mô tuyển sinh
hàng năm trung bình 9.000 học viên. 

Các cơ sở GDNN đã cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học
nghề trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng
nguồn nhân lực của tỉnh. Đặc biệt, đáp ứng xu hướng đào tạo
nghề phải phù hợp với thị trường lao động, tỉnh đã chỉ đạo các
cơ sở GDNN đẩy mạnh liên kết với DN để tổ chức đào tạo;
khuyến khích các DN tham gia đào tạo nghề hoặc liên kết với cơ
sở GDNN tổ chức tuyển dụng, đào tạo lao động. 

Nhiều DN đã chủ động hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí cho học
viên thực tập tại DN; cử cán bộ cùng xây dựng chương trình đào
tạo và trực tiếp giảng dạy. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, người lao
động có trình độ, tay nghề thực tế theo yêu cầu của DN nên tỷ lệ
được tuyển dụng cao.

Đề cao vai trò dN
Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao

động-Thương binh và Xã hội  (LĐTBXH), tỉnh đang triển khai
chính sách hỗ trợ đào tạo lao động làm việc tại các DN nhỏ và
vừa. Theo đó,  Sở LĐ-TB&XH đã có Công văn số
1810/SLĐTBXH-GDNN ngày 27/7/2020, hướng dẫn, tạo điều
kiện thuận lợi cho người lao động học nghề.

Bên cạnh đó, Sở đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho DN về
tuyển dụng, thông tin thị trường lao động, tuyên truyền pháp
luật, đối thoại với DN... Cụ thể, giao các cơ sở GDNN tiếp xúc,
nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các DN nhằm phối hợp
đào tạo theo đơn đặt hàng. 

Đối với công tác thông tin thị trường lao động, Sở chỉ đạo
Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh thực hiện thu thập thông

tin thị trường lao động từ nhiều nguồn khác nhau. Thông qua đó,
Trung tâm sẽ tổng hợp dữ liệu để cung ứng thông tin giúp DN và
người lao động kịp thời nắm bắt đăng ký tuyển dụng hoặc tìm việc.
Mặt khác, chỉ đạo Trung tâm DVVL tỉnh tổ chức các phiên giao
dịch việc làm định kỳ tại Sàn giao dịch việc làm, tại các chi nhánh,
lưu động tại các địa phương. Phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn giới
thiệu việc làm tại các cơ sở GDNN dành cho học sinh - sinh viên tốt
nghiệp ra trường… Đây là những hoạt động thu hút nhiều sự quan
tâm của các đơn vị sử dụng lao động và người lao động, mang lại
hiệu quả cao cho công tác giải quyết việc làm.

Về công tác tuyên truyền pháp luật lao động, triển khai Đề án
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử
dụng lao động trong các loại hình DN giai đoạn II của tỉnh giai
đoạn 2018 – 2021. Trong đó, đã tổ chức các lớp tập huấn cho DN
trong tỉnh triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến lao động,
bảo hiểm xã hội, quản lý lao động người nước ngoài,...

Sở cũng tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại và thường xuyên tư
vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho DN về giải quyết TTHC
trong lĩnh vực an toàn lao động, quản lý lao động nước ngoài, tiền
lương, chế độ bảo hiểm cho người lao động.n

Tập trung cải thiện chỉ số “Đào tạo lao động”

Chỉ số “Đào tạo lao động” năm 2019 của Tiền Giang
đạt 6,08 điểm, dù tăng 0,07 điểm so với năm trước nhưng
vẫn còn khá thấp. Để khắc phục những hạn chế nhằm cải
thiện chỉ số “Đào tạo lao động” trong năm 2020 và các năm
tiếp theo, Sở LĐ-TB&XH sẽ thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và
phân luồng học sinh THCS và học sinh THPT; đào tạo nghề
gắn với thực hành, đúng nhu cầu của DN nhằm tạo “đầu
ra” cho người học; mời DN tham gia xây dựng, thẩm định
chương trình đào tạo.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị
quyết, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất
khẩu lao động của tỉnh đã ban hành.

Thứ ba, hướng dẫn DN xây dựng phương án đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc
làm cho người lao động quy định tại Điều 47 Luật Việc làm
số 38/2013/QH13 đến từng DN trên địa bàn biết để thực
hiện. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm DVVL tỉnh đẩy mạnh
tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện; cập nhật
về chính sách và thông tin thị trường lao động, việc làm trên
trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng để
các cơ sở GDNN, DN và người dân kịp thời tìm hiểu.

Để cải thiện chỉ số “Đào tạo lao động”,
góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Tiền Giang
đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp
phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời,
chú trọng thực hiện các hoạt động hỗ
trợ doanh nghiệp (DN) trong tuyển
dụng, đào tạo nâng cao tay nghề cho
người lao động, tuyên truyền các chính
sách về lao động, việc làm.

hươnG GianG

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang
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POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng
CNTT, nâng cao hiệu quả hoạt
động của cơ quan Nhà nước
hướng tới xây dựng chính quyền
điện tử, uBND tỉnh Tiền Giang

đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
(DVCTT), tăng cường mức độ, phạm vi cung
cấp DVCTT của các cơ quan, đơn vị. Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
– ông Trần Văn Dũng cho biết việc cung cấp
DVCTT được lãnh đạo uBND tỉnh quan tâm
chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan
trọng nhằm thực hiện cải cách hành chính
(CCHC). Theo đó trang dịch vụ hành chính
công tỉnh Tiền Giang đã được đầu tư triển khai
tại địa chỉ: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn/.
Đây là nơi cung cấp công cụ cho cá nhân,
doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng
DVCTT qua môi trường internet thông qua hệ
thống sơ đồ điện tử thay thế cho các hình thức
hồ sơ giấy tờ thông thường được thực hiện trực
tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. Đến
nay có tổng cộng 1.998 DVCTT được cung cấp
trên trang dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền
Giang, trong đó có: 68 DVCTT mức độ 2;
1.034 DVCTT mức độ 3, đạt tỷ lệ 51,75%; 896
DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 44,84%.

Việc ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ
quan Nhà nước cũng được tỉnh quan tâm đẩy
mạnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng và
kịp thời, ngoài trang thông tin điện tử của tỉnh
tại địa chỉ: http://tiengiang.gov.vn/, đến nay
100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã có
trang thông tin điện tử cung cấp công khai thông
tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100%
cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã đã được
cấp hộp thư điện tử phục vụ cho công việc; 100%
cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh liên thông đến cấp
huyện và cấp xã. Tỷ lệ văn bản đi, đến được
chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn
toàn không dùng văn bản giấy) trong nội bộ các

cơ quan và giữa các cơ quan đạt 95%. Tại thời
điểm báo cáo (số liệu từ ngày 15/10/2019 đến
ngày 30/9/2020), tổng số hồ sơ tiếp nhận trên
phần mềm Một cửa điện tử tỉnh là 633.671 hồ
sơ, trong đó tổng số hồ sơ đã giải quyết là
625.703 hồ sơ, tổng số hồ sơ đang giải quyết là
7.968 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn 75%,
đúng hạn 21% và 4% hồ sơ trễ hạn.

Theo ghi nhận của ông Dũng, hệ thống
Một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, liên
thông tại các sở, ban ngành và uBND các
huyện, thị xã, thành phố giúp người dân,
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội
khai thác dịch vụ hành chính công dễ dàng và
tiện lợi hơn. Nhiều phần mềm, hệ thống cơ sở
dữ liệu chuyên ngành được cài đặt, vận hành,
khai thác sử dụng tại các cơ quan Nhà nước đã
có tác động tích cực, làm thay đổi thói quen và
lề lối làm việc cũ, chuyển dần sang phong cách
làm việc mới, khoa học, hiện đại, chuyên
nghiệp và minh bạch. Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Tiền Giang cũng đã cấp phát chữ ký
số cho các cơ quan, đơn vị với tổng cộng 530
chữ ký số tổ chức; 823 chữ ký số cá nhân (lãnh
đạo) và 135 chữ ký số tích hợp lên SIM. 

Với nỗ lực cải cách không ngừng, trong 4
năm liên tiếp trở lại đây Tiền Giang luôn duy trì
trong Top 10 cả nước về Chỉ số sẵn sàng phát
triển và ứng dụng CNTT - truyền thông (ICT
Index). Đặc biệt từ năm 2016 đến 2019), Tiền
Giang là một trong những địa phương có mức
độ phát triển và ứng dụng CNTT - truyền
thông tốt, nằm trong Top 10 tỉnh/thành đứng
đầu cả nước về xếp hạng ICT Index và hiện là
tỉnh dẫn đầu về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và
phát triển CNTT - truyền thông trong khu vực
ĐBSCL. Đây là "quả ngọt" xứng đáng cho
những nỗ lực không mệt mỏi của toàn hệ
thống chính trị tỉnh nhà trong việc đẩy mạnh
phát triển và ứng dụng CNTT, trong đó ưu tiên
ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà
nước và hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường đẩy
mạnh DVCTT mức độ cao và nhất là lộ trình
xây dựng Thành phố thông minh, Chính quyền
điện tử, hướng đến xây dựng Chính quyền số
phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. n

Hướng đến xây dựng Chính quyền số 

Những năm gần đây,
hoạt động ứng dụng
công nghệ thông tin
(CNTT) trong quản lý
hành chính Nhà nước
và hỗ trợ doanh
nghiệp trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang liên
tục có sự khởi sắc,
thực hiện tốt nhiều
nội dung quan trọng
trong quá trình xây
dựng Thành phố
thông minh, Chính
quyền điện tử. 

CônG Luận

của Hiệp hội DN, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN trong
công tác xúc tiến đầu tư, phát triển DN mới, mở rộng quy mô DN
đang hoạt động. Khảo sát, lấy ý kiến của các DN về môi trường đầu
tư kinh doanh; chú trọng nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời các khó
khăn của DN, nhà đầu tư. Đồng thời tập trung thực hiện tốt và đạt
tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án mời gọi đầu tư mà
thời gian qua tỉnh đã có nhiều kinh nghiệm để sớm triển khai các
dự án.

Bà NgUYễN tHị tHaNH PHươNg
giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xÂy dựng công trình 
dÂn dụng và công nghiệP tỉnh tiền giang

Để đồng hành hỗ trợ các DN, nhà đầu tư hội nhập thành
công, tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải

pháp vừa mang tính bức thiết vừa tạo nền tảng cho phát triển bền
vững, trong đó chú trọng hoàn thành công tác quy hoạch chung
của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo
hướng tích hợp, thống nhất, đồng bộ giữa các loại quy hoạch
nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh; công khai,
minh bạch các thông tin về quy hoạch, dự án mời gọi đầu tư, đất
đai, chính sách ưu đãi. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công phát triển
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung phát triển
nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước,… tạo nền tảng để
thu hút, mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư. 

Ngoài ra cũng cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sản
xuất kinh doanh của DN, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường
lao động của tỉnh.n

Ông có thể cho biết một số điểm nhấn về hoạt động
KH&CN của tiền giang trong giai đoạn 2016 - 2020?

Trong giai đoạn 2016-2020, hoạt động KH&CN của tỉnh
đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là tập trung hỗ
trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, các
sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh hỗ trợ
doanh nghiệp (DN) ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy sự
phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng
KH&CN đã có chuyển biến tích cực; khẳng định vị trí, vai
trò tiên phong trong việc chuyển tải hiệu quả ứng dụng
KH&CN vào sản xuất và đời sống. 

Điển hình như, các kết quả nghiên cứu KH&CN trong lĩnh
vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đã thay đổi thói quen
canh tác truyền thống dựa vào sức lao động và kinh nghiệm.
Thay vào đó là việc ứng dụng KH&CN để khai khác tối đa
năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi; hình thành các
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến;
áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn và quản lý, kiểm soát
tốt dịch bệnh.

Các chương trình, nhiệm vụ trong lĩnh vực kỹ thuật và
công nghiệp đã hỗ trợ các DN thực hiện chương trình sử
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; sản xuất sạch; áp
dụng công cụ cải tiến, hệ thống quản lý chất lượng quốc
tế; bảo vệ tài nguyên, môi trường...

Bên cạnh đó, công tác thẩm định công nghệ các dự án
đầu tư vào tỉnh được chú trọng; đến nay chưa phát hiện
dự án có công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế
và cấm chuyển giao, công nghệ lạc hậu. 

Về công tác sở hữu trí tuệ, toàn tỉnh hiện có 500 DN,
cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận
đăng ký nhãn hiệu, hơn 10 sáng chế được cấp bằng độc
quyền sáng chế, 20 kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng
độc quyền kiểu dáng công nghiệp; tập trung xây dựng
thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao
thương hiệu, giá trị kinh tế hàng hóa của tỉnh.

Đối với hoạt động hỗ trợ, phát triển DN, trong 5 năm
qua, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 14 DN áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng tiên tiến; 11 DN tham gia Giải thưởng
chất lượng Quốc gia; hỗ trợ phát triển 6 DN KH&CN; cho
vay 17 DN với tổng số tiền cho vay là 81.825 triệu đồng
nhằm thực hiện các dự án đổi mới công nghệ, tạo sản

phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm..

tỉnh tiền giang đã đề ra định hướng phát triển
KH&CN trong giai đoạn tới như thế nào? Để KH&CN
tiếp tục bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát triển Kt-XH và
hội nhập quốc tế, ngành cần thực hiện những giải
pháp gì?

Trong giai đoạn 2020-2025, Tiền Giang sẽ tập trung triển
khai các nhiệm vụ KH&CN gắn với tăng cường năng lực tiếp
cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ đề án tái
cơ cấu ngành kinh tế, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh
hoạt động chuyển giao, ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ
KH&CN vào sản xuất và đời sống; tăng nhanh tỷ trọng đóng
góp của KH&CN vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá
trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động
khởi nghiệp; phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, các loại
hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới;
trong đó ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng, có lợi thế cạnh
tranh trong phát triển KT-XH.

Để thực hiện những mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra một số
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, mang tính chiến lược: chủ động đề
xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công
nghệ; tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp và chính sách
kinh tế, tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ và đổi
mới sáng tạo (ĐMST); mạnh dạn thử nghiệm các giải pháp,
mô hình kinh doanh mới, ĐMST…

Cùng với đó, cơ cấu lại hệ thống nhiệm vụ KH&CN nhằm
phục vụ thiết thực, trọng tâm trong phát triển KT-XH của
tỉnh, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp cận cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số…

Hình thành và phát triển hệ thống ĐMST, lấy DN làm
trung tâm. Hỗ trợ DN nâng cao trình độ công nghệ; thúc đẩy
phát triển thị trường KH&CN. Chủ động mở rộng có trọng
điểm hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN...

Ngày 13/9/2017, UBNd tỉnh ban hành Quyết định
2722/QĐ-UBNd về Chương trình KH&CN hỗ trợ dN

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của 
hệ thống đổi mới sáng tạo 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và đang
chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò quan
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh
Tiền Giang. Ông dương Văn Bon, Giám đốc Sở KH&CN
tỉnh có buổi trao đổi với phóng viên Vietnam Business
forum về chiến lược để ngành KH&CN tỉnh nhà tiếp tục
bứt phá, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.
Ngọc tùng thực hiện.

F

(xem tiếp trang 23)

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc 
Sở Thông tin vàTruyền thông tỉnh

Tiền Giang



Mr. Luu Van Phi, Director of the Department of
foreign Affairs, said the legal system for foreign
affairs and international relations of Tien Giang
province has been complete and synchronous.

In Party diplomacy and government diplomacy, the province
contacted and held working meetings with political parties in other
countries, especially neighboring countries, and traditional friends
such as the Communist Party of China, the Lao People's
revolutionary Party and the Cambodian People's Party. Party
diplomacy has helped create a reliable and solid political
foundation to foster State diplomacy and expand people-to-people
diplomacy. In State diplomacy, the province established friendly
cooperation with authorities of localities and agencies in other
countries such as Pursat province - Cambodia, Khammouane
province - Laos, Maputo province - Mozambique, Ministry of Sea,
Inland Waters and fisheries Mozambique, and the federation of
Indian Chambers of Commerce and Industry.

In people-to-people diplomacy, Tien Giang leaders gave
guidance, encouraged social and political organizations and mass
organizations to strengthen cooperation with external bodies to
inform and introduce Party policies and State laws on social and
economic development and territorial sovereignty to international
friends; exchanged experience in human resource education and

training, healthcare, agricultural and rural development, disaster
prevention, climate change response, urbanization, and investment
- trade - tourism promotion. At the same time, the province took
advantage of foreign non-governmental organizations (NGOs) to
carry out various welfare programs and projects in poor localities
in the province. Tien Giang also called foreign volunteers to teach
English, japanese, Korean, information technology, electronics and
mechanics for students at local universities and colleges, helping
equip them with necessary skills and knowledge to join the
international labor market in Vietnam and the world.

Phi said that, in all aspects of operation, economic diplomacy
has been of great concern for Tien Giang province and produced
outstanding results. Investment promotion has always been paid
much attention by establishing and maintaining meetings with
diplomatic missions, business associations and fDI investors. The
Provincial People's Committee hosted many forums to have direct
and frank discussions and exchanges on policy issues and meetings
with foreign partners, investors and businesses to help them better
understand the province’s potential advantages, investment
opportunities, incentive policies, investment procedures and
industrial zone development.

In the 2016-2020 period, Tien Giang has welcomed more than
800 foreign delegations, including 64 large international
delegations, to work with provincial leaders. Cultural exchange has
also been expanded and diversified thanks to positive impacts of
inbound and outbound activities. The province has also gradually
strengthened cultural integration with other countries by
organizing arts performance exchanges with India, South Korea
and japan. Since 2016, the province has cooperated with
diplomatic missions of foreign countries to successfully organize
cultural and arts exchange events to consolidate a spiritual
foundation for deeper and more practical economic integration of
the province.

foreign affairs in other fields such as education and training,
foreign workers and overseas nationals also achieved very
encouraging results. This is a solid foundation for Tien Giang to
further improve the effectiveness of external relations and
international integration in 2020-2025, thus creating a peaceful,
stable and favorable environment for the province's socioeconomic
development.n
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Improving the Effect of Foreign Affairs
and International Integration

Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang – ông
Lưu Văn Phi, triển khai công tác xây dựng và
hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên
quan lĩnh vực đối ngoại và HNQT, đến nay hệ
thống các cơ sở pháp lý liên quan công tác đối

ngoại và HNQT của tỉnh Tiền Giang khá đầy đủ, đồng bộ. 
Trên lĩnh vực đối ngoại của Đảng và ngoại giao chính

quyền, tỉnh đã tổ chức tiếp xúc và làm việc với một số chính
đảng của các nước, đặc biệt là với các nước láng giềng, bạn
bè truyền thống như: Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng
Nhân dân cách mạng Lào, Đảng CPP Campuchia… Công
tác đối ngoại Đảng đã giúp tạo nền tảng chính trị tin cậy và
vững chắc để thúc đẩy quan hệ về mặt nhà nước, mở rộng
quan hệ đối ngoại nhân dân. Về mặt chính quyền, tỉnh đã
thiết lập các hoạt động hợp tác kết nghĩa với chính quyền
các tỉnh, thành và bộ, ngành các nước như: tỉnh Pursat -
Campuchia, tỉnh Khăm Muộn - Lào, tỉnh Maputo -
Mozambique, Bộ Thủy sản - Mozambique, Liên đoàn Công
nghiệp và Thương mại Ấn Độ... 

Trong công tác đối ngoại nhân dân, một mặt lãnh đạo
tỉnh Tiền Giang định hướng về chủ trương, chính sách; mặt
khác động viên khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức quần chúng tăng cường kết nối với bên ngoài để
tuyên truyền giới thiệu với bạn bè quốc tế về các chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong
phát triển KT - XH, trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ; trao
đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo
nguồn nhân lực, y tế, các mô hình phát triển nông nghiệp -
nông thôn, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, đô thị,
xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch… Đồng thời, tranh thủ
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp thực hiện một số
chương trình, dự án phúc lợi tại các địa phương trong tỉnh
đang còn khó khăn. Tỉnh cũng tranh thủ kêu gọi các tình
nguyện viên nước ngoài đến giảng dạy tiếng Anh, Nhật, Hàn,
công nghệ thông tin, cơ khí điện tử,... giúp cho sinh viên và
học sinh các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh có

đủ những kỹ năng, kiến thức cần thiết tham gia thị trường
lao động quốc tế trong và ngoài nước.

Ông Phi cho biết trong các mặt hoạt động thì công tác
ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế được tỉnh Tiền Giang
đặc biệt chú trọng và đã đạt một số kết quả nổi bật. Công tác
xúc tiến đầu tư luôn được quan tâm thông qua việc thiết lập
và duy trì gặp gỡ các cơ quan đại diện ngoại giao, các hiệp
hội doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư fDI. uBND tỉnh tổ chức
nhiều diễn đàn để trao đổi trực tiếp, thẳng thắn các vấn đề về
chính sách và mời gọi đầu tư giữa đại diện chính quyền địa
phương với các đối tác, nhà đầu tư, DN nước ngoài, qua đó
giúp nhà đầu tư, DN có điều kiện nắm rõ hơn về tiềm năng
lợi thế của tỉnh, các cơ hội đầu tư cũng như các chính sách
ưu đãi, thủ tục đầu tư và tình hình phát triển các khu - CCN. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Tiền Giang đã đón hơn
800 đoàn khách nước ngoài, khoảng 64 đoàn khách quốc
tế lớn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh. Các hoạt động giao
lưu văn hoá cũng ngày càng mở rộng, đa dạng hơn nhờ tác
động tích cực từ các hoạt động đoàn ra, đoàn vào. Tỉnh
cũng đã từng bước tăng cường hội nhập văn hóa với các
nước qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu biểu diễn
nghệ thuật với các đoàn nghệ thuật đến từ các nước như:
Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Từ năm 2016 đến nay, tỉnh
đã phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước
tổ chức thành công các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ
thuật mang nhiều ý nghĩa; qua đó tạo thêm nền tảng tinh
thần cho các hoạt động hội nhập kinh tế của tỉnh ngày
càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

riêng công tác đối ngoại trong các lĩnh vực khác như
giáo dục - đào tạo, người lao động nước ngoài, công tác kiều
bào...cũng đạt những kết quả rất đáng khích lệ. Đây là nền
tảng vững vàng để giai đoạn 2020-2025 Tiền Giang nâng cao
hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại và HNQT, góp phần
tạo ra môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát
triển KT - XH của tỉnh. n
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Nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Cùng với cả nước, thời gian qua công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

(HNQT) của tỉnh Tiền Giang đã đạt
được nhiều kết quả tích cực, góp phần

không nhỏ vào công cuộc phát triển
KT - XH, đưa Tiền Giang gia nhập

Top đầu khu vực ĐBSCL về quy mô
và trình độ phát triển kinh tế. 

minh xuân

nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020. Xin
ông cho biết kết quả sau 3 năm thực hiện và mục tiêu
trong thời gian tới? 

Về hỗ trợ bảo hộ và quảng bá thương hiệu: triển khai
nhiều nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật
về SHTT; tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng
ký xác lập quyền, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí
tuệ; hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu góp phần nâng cao
nhận thức của DN về bảo hộ quyền SHTT, nâng cao chất
lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Về phát triển DN KH&CN, thị trường KH&CN, Sở đã đẩy
mạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về phát triển DN
KH&CN và thị trường KH&CN. Chủ động tiếp xúc, tìm hiểu

DN tiềm năng để vận động, hỗ trợ thành lập DN KH&CN.
Về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đã hỗ trợ

cho 9 DN áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến;
vận động, hỗ trợ 10 lượt DN tham gia Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia.  

Nhằm tiếp tục hỗ trợ DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh
doanh, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai
đoạn tới, căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ
DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai
đoạn 2021 - 2030, Sở sẽ tham mưu uBND tỉnh ban hành quyết
định phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của DN tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030. 

trân trọng cảm ơn ông!

Like other localities in Vietnam, Tien
Giang province has also achieved positive
outcomes in foreign affairs and
international integration to contribute
significantly to local socioeconomic
development and bring Tien Giang to the
group of best economic performers in the
Mekong Delta region.

minh xuan

(tiếp trang 21)
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tiền giang đã xác định những cơ sở nào để đẩy mạnh
phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trong giai đoạn
hiện nay, thưa ông?

Tiền Giang là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng song
Cửu Long, có điều kiện vị trí, giao thông thuận lợi cho
việc giao thương với các tỉnh trong khu vực và cả nước.
Tỉnh có 179,7 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp (chiếm
71,63% tổng diện tích tự nhiên), khí hậu, thổ nhưỡng và
nguồn nước thích hợp để phát triển nông nghiệp đa dạng,
sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ.
Trong đó, thế mạnh của tỉnh là trái cây và rau màu, nhất
là trái cây xuất khẩu mang lại giá trị cao. 

Trên cơ sở phân định thế mạnh từng vùng theo Nghị
quyết 10-NQ/Tu ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy, tỉnh đã tập
trung phát triển toàn diện nông nghiệp theo hướng sản
xuất hàng hóa; thâm canh, chuyên canh, ứng dụng công
nghệ sinh học, CNC trong sản xuất; tổ chức lại hệ thống
sản xuất nông nghiệp theo hướng thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt, an toàn (GAP) gắn với hệ thống tiêu thụ
và phục vụ cho công nghiệp chế biến... nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua đã đạt được
những thành tựu, khẳng định vị trí nền tảng trong sự phát
triển kinh tế - xã hội chung của Tiền Giang. Đồng thời, tỉnh
luôn xác định việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ và ứng dụng vào thực tế sản xuất là một trong
những yếu tố quan trọng để nông nghiệp phát triển nhanh
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, năm 2017, uBND tỉnh đã phê duyệt Đề
án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Tiền
Giang với quy mô 197,31 ha tại các xã Tam Hiệp, Long

Định (huyện Châu Thành) và xã Tân Lập 1 (huyện Tân
Phước). Qua đó, tạo bước đột phá trong nghiên cứu, tiếp
nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ; hợp tác, thu
hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông
nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc
đẩy sản xuất nông nghiệp hiện đại, hàng hóa tập trung, có
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. 

Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP,
ngày 12/7/2019 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết
03/2019/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thúc
đẩy các doanh nghiệp đầu tư, làm hạt nhân hình thành
các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP được
ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự
án hoàn thành. Đây là cơ sở thuận lợi để khuyến khích,
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
giúp ngành nông nghiệp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu
và phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Ông có thể điểm lại một số kết quả về phát triển nông
nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh thời gian qua?

Trong lĩnh vực trồng trọt đã có nhiều mô hình ứng dụng
CNC được triển khai mang lại hiệu quả cao, đang được nhân
rộng như: mô hình trồng rau, dưa lưới trong nhà màng, nhà
lưới sử dụng hệ thống tưới tự động; mô hình tưới nhỏ giọt,
tưới tự động kết hợp với bón phân trên các loại cây ăn trái;
quản lý sâu bệnh bằng biện pháp sinh học... Đặc biệt, nông
dân Tiền Giang đã xử lý thành công ra hoa nghịch vụ trên một
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Xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao và
tăng trưởng bền vững
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số loại cây ăn trái như sầu riêng, thanh long, chôm chôm,
nhãn, xoài…, góp phần nâng cao giá trị trái cây.

Về chăn nuôi, một số cơ sở chăn nuôi đã đầu tư áp
dụng công nghệ chuồng lạnh, tự động hóa hoàn toàn qua
phần mềm để điều khiển hệ thống cho ăn tự động, gom
trứng, gom phân tự động và hệ thống sấy phân... Nhiều
cơ sở quan tâm áp dụng và duy trì chứng nhận quy trình
sản xuất tốt, tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm,
bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu trong tương
lai. Chăn nuôi nhỏ lẻ từng bước chuyển đổi sang quy mô
trang trại, tập trung.

Đối với thủy sản, các mô hình nuôi tôm 02 hoặc 03
giai đoạn, nuôi tôm bằng vi sinh, mô hình biofloc,… được
khuyến khích áp dụng thay thế cho mô hình nuôi truyền
thống nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình nuôi.

Nhờ ứng dụng CNC, đến nay diện tích và sản lượng
trái cây của Tiền Giang dẫn đầu cả nước với hơn 80.000
ha, sản lượng 1,4 triệu tấn trái/năm. Tỉnh đã hình thành
một số vùng chuyên canh như: vùng sầu riêng (diện tích
hơn 13 ngàn ha), vùng thanh long (9,2 ngàn ha), vùng
bưởi (4,8 ngàn ha), vùng trồng mít (10,1 ngàn ha); một số
vùng trồng tập trung như: vùng sapo, vùng xoài, vùng
khóm...

Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh xuống giống hơn 57
ngàn ha rau, sản lượng 1,1 triệu tấn (đứng thứ 2 cả nước
về diện tích và sản lượng sau tỉnh Lâm Đồng). Cây rau
ngày càng tăng về diện tích, năng suất và chất lượng, đa
dạng, phong phú chủng loại rau (khoảng 40 loại) gồm:
rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn bông, rau ăn củ, rau gia vị.

Chăn nuôi duy trì ổn định, tỉnh đã xây dựng được một
số vùng nuôi trọng điểm. Chăn nuôi gia cầm là thế mạnh
với tổng đàn hơn 16,3 triệu con, đứng thứ 6 cả nước.

Đâu là những giải pháp tiền giang đã và đang
thực hiện nhằm đưa nông nghiệp phát triển bền
vững, thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
và các yêu cầu trong thời kỳ mới?

Hiện nay, tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp
chuyên canh, ứng dụng CNC gắn với các vùng nguyên
liệu để phát triển công nghiệp chế biến. Cụ thể, xây dựng
nền nông nghiệp đa dạng tiếp cận kinh tế thị trường
nhằm tạo ra giá trị gia tăng, dựa trên cơ sở phát huy các
lợi thế so sánh gắn với nhu cầu thị trường nội địa và xuất
khẩu. Tập trung cơ cấu nhằm nâng cao giá trị gia tăng các
sản phẩm nông lâm thủy sản và phát triển bền vững,
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo Quyết định 3320/QĐ-uBND của
uBND tỉnh; phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập
trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo
quản, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản
phẩm và lợi thế vùng, phù hợp với nhu cầu thị trường,
bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng CNC,
nông nghiệp thông minh nhằm tăng năng suất, chất
lượng và khả năng cạnh tranh. 

Phát triển toàn diện ngành hàng trái cây, trong đó chú
trọng xây dựng vùng trồng chuyên canh, ứng dụng nông
nghiệp CNC và sản xuất, chế biến tiêu thụ theo chuỗi liên
kết; tăng cường mời gọi đầu tư chế biến và mở rộng thị
trường tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, Tiền Giang là nơi hội tụ của ba vùng

sinh thái (nước ngọt phù sa, rừng ngập mặn và ngập phèn
Đồng Tháp Mười), với những vùng chuyên canh cây ăn
trái rộng lớn, hoa trái quanh năm... Cùng với cảnh quan
thiên nhiên phong phú, môi trường khí hậu trong lành
mát mẻ, nơi đây còn mang đậm những nét văn hóa, lối
sống truyền thống, đặc trưng của cư dân vùng sông nước.
Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái,
khám phá miệt vườn. 

Trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh phát triển
nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái nhằm tạo thêm việc
làm, tăng thu nhập cho người dân. Qua các hoạt động du
lịch sẽ góp phần quảng bá sản phẩm, tôn vinh những giá
trị văn hóa lâu đời, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.
Tỉnh tập trung kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp trong
lĩnh vực du lịch về nghiên cứu, đầu tư các sản phẩm du
lịch mang đặc trưng riêng của địa phương.

trân trọng cảm ơn ông!

Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, các thành
phần kinh tế tham gia phát triển nông nghiệp

ứng dụng công nghệ cao (CNC); chú trọng liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây

dựng các thương hiệu nông sản đặc thù, có thế
mạnh của tỉnh để vươn rộng ra thị trường

trong và ngoài nước… Qua đó, cụ thể hóa mục
tiêu xây dựng nền nông nghiệp Tiền Giang đa
dạng, giá trị cao và tăng trưởng bền vững. Đây

là chia sẻ của ông Nguyễn Văn mẫn, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

về định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh nhà
thời gian tới. Ngọc tùng thực hiện

Đồng hành cùng người nông dân
Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp (trực

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) thành
lập ngày 24/6/2019, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm
Khuyến nông, Trung tâm Giống Nông nghiệp; Trung tâm
Tư vấn và Kiểm định chất lượng Nông lâm thủy sản;
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật.

Sau hơn một năm thành lập, Trung tâm đã từng bước
đi vào hoạt động ổn định với nhiệm vụ tham mưu giúp
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực
hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước và triển khai
thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo chuyên ngành;
cung ứng các dịch vụ khác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao
khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người
nông dân trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích
cực. Hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho nông dân
tập trung vào các đối tượng cây trồng, vật nuôi thế mạnh
của địa phương; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng;
tăng thu nhập cho nông dân, phục vụ tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

Với thế mạnh về trái cây, Tiền Giang đang đẩy mạnh thu hút đầu tư 
chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu và kết hợp phát triển du lịch sinh thái
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Đến nay, hệ thống kết cấu
hạ tầng giao thông trên
địa bàn tỉnh Tiền Giang
đã cơ bản hoàn chỉnh;
mạng lưới giao thông

được phân bố rộng khắp, hợp lý, kết nối
liên hoàn hệ thống hạ tầng giao thông từ
Trung ương (TW) đến địa phương quản
lý với tổng chiều dài hệ thống đường bộ
trên địa bàn tỉnh hơn 8.700 km và hơn
1.000 km đường thủy nội địa. Thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
X, ngành GTVT đã tham mưu uBND
tỉnh phối hợp Bộ GTVT; các bộ, ngành
TW cùng các sở, ban, ngành thực hiện
đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao
thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh như:
Tuyến tránh QL1 qua TX.Cai Lậy;
đường cao tốc Trung Lương - Mỹ
Thuận chuẩn bị thông tuyến vào cuối
năm 2020 và đưa vào sử dụng vào năm
2021; mở rộng song hành 4 cầu hẹp trên
QL1 qua địa bàn tỉnh; mở mới tuyến
ĐT.878 kết nối KCN Đông Nam Tân
Phước; đường dọc sông Tiền (từ TT.Cái
Bè đến cầu Mỹ Thuận); ĐT 871B kết nối
vùng công nghiệp phía Đông; mở mới
ĐT 872B kết nối QL50 với huyện cù lao
Tân Phú Đông; tuyến tránh ĐT 868...
và các cầu lớn kết nối 3 vùng kinh tế đô
thị của tỉnh như cầu Long Hưng
(ĐH.35), cầu Bình Xuân (ĐT.873), cầu
Ngũ Hiệp (ĐT.868)… Tổng kết trong 5
năm 2016 - 2020, ngành GTVT đã tổ

chức xây dựng, hoàn thành đưa vào khai
thác sử dụng nhiều công trình trọng
điểm, quan trọng với tổng kinh phí thực
hiện hơn 8.785 tỷ đồng, qua đó góp
phần phát triển tăng trưởng kinh tế của
tỉnh, nâng cao đời sống của nhân dân,
nhất là vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh đầu tư phát triển mạng
lưới giao thông liên tỉnh, ngành GTVT
Tiền Giang còn ưu tiên xây dựng công
trình có tính kết nối với các vùng, các
trung tâm kinh tế, các tỉnh lân cận để
hình thành hệ thống giao thông liên
hoàn, góp phần hoàn thiện các trục kết
nối liên vùng với các tỉnh Đông Nam
bộ và vùng ĐBSCL. Cụ thể trong
nhiệm kỳ qua, Sở GTVT Tiền Giang đã
phối hợp với nhà đầu tư, Bộ GTVT và
các bộ, ngành xây dựng tuyến cao tốc
Trung Lương - Mỹ Thuận, xây dựng
mới thêm 1 đơn nguyên 4 cầu (cầu
rượu, cầu Sao, cầu Mỹ Quý, cầu rạch
Miễu) trên QL 1; xây dựng cầu Mỹ
Thuận 2... ; nâng cấp mở rộng kênh
Chợ Gạo (giai đoạn 1)… Công trình
giao thông tỉnh làm chủ đầu tư như:
Nâng cấp cầu Hai Hạt trên ĐT.868 kết
nối Long An; xây mới cầu Ngũ Hiệp và
mở rộng ĐT.868 để hoàn thiện trục
Đông - Tây kết nối tỉnh Long An - Tiền
Giang - Bến Tre; nâng cấp ĐT.866 và
xây mới 2 cầu Cổ Chi, cầu Lớn để kết
nối tỉnh Long An; nâng cấp mở rộng
ĐT 879C kết nối tỉnh Long An; xây

Phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông 
kết nối liên tỉnh và liên vùng

Thực hiện chủ trương "Phát
triển giao thông vận tải

(GTVT) là khâu quan trọng
nhất của kết cấu hạ tầng và

GTVT phải đi trước một
bước để đáp ứng yêu cầu

phát triển của nền kinh tế…
", những năm qua, ngành

GTVT Tiền Giang luôn
quan tâm đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông,

nâng cấp hệ thống đường
giao thông nông thôn, cơ sở
hạ tầng dịch vụ GTVT góp
phần tạo điều kiện phục vụ

tốt hơn cho người dân cũng
như thúc đẩy phát triển

kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

đứC bình

Bà Nguyễn Thị Đậm - Giám đốc NHNN tỉnh
Tiền Giang cho biết từ đầu năm đến nay, hệ
thống ngân hàng đã rất quyết liệt triển khai
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh
tế, cho khách hàng vay vốn mà tiên phong là

sự ra đời của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày
13/3/2020 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020
của NHNN Việt Nam. Trên cơ sở đó, NHNN tỉnh Tiền
Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức làm
việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa
bàn, yêu cầu rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch
đối với khách hàng để xây dựng chương trình, kịch bản
kinh doanh chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, đảm
bảo hoạt động kinh doanh liên tục, phù hợp với các biện
pháp chống dịch của tỉnh, Chính phủ. yêu cầu các TCTD
chủ động đánh giá tác động của dịch bệnh tới khách
hàng, tích cực thực hiện cơ cấu nợ, tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng và doanh nghiệp vay vốn.

Về phía các TCTD đã kịp thời ban hành các quy định
nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí,
giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Thông tư 01.
Đặc biệt từ đầu năm đến nay, NHNN Việt Nam đã 3 lần
điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành để hỗ trợ các
TCTD giảm chi phí đầu vào. Cùng với việc thực hiện các
giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN trên diện

rộng thì đến nay mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng
thương mại (NHTM) cũng đã thấp hơn từ 0,5-2,5%/năm
so với lãi suất trước khi có dịch. Hiện mức trần lãi suất
cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Thông
tư số 39/2016/TT-NHNN là 4,5%/năm áp dụng đối với
NHTM, giảm mạnh 1,5%/năm so với cuối năm 2019.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 24
NHTM thông báo thực hiện các gói/chương trình cho vay
với nhiều ưu đãi về lãi suất, phí dịch vụ ngân hàng để hỗ
trợ các doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch
Covid-19. Ngoài các gói ưu đãi, các ngân hàng vẫn tiếp
tục triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ
nguyên nhóm nợ cũng như các phương án miễn giảm lãi,
phí cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN.
NHNN tỉnh đã thành lập tổ thường trực, đồng thời thiết
lập đường dây nóng tại chi nhánh để tiếp nhận, xử lý kịp
thời, triệt để các kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng
mắc của người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội trên địa
bàn liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Những nỗ lực của ngành Ngân hàng Tiền Giang đã
phát huy hiệu quả thiết thực. Tính đến cuối tháng 9/2020,
tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh là 9.327 tỷ đồng, trong đó: khách hàng doanh
nghiệp bị ảnh hưởng chiếm 51,83%, khách hàng cá nhân bị
ảnh hưởng chiếm 47,92%. Có tổng cộng 2.552 khách hàng
được hỗ trợ thông qua các biện pháp: cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 347 khách hàng với dư nợ
được cơ cấu 1.047 tỷ đồng; miễn giảm lãi cho 148 khách
hàng với dư nợ 2.804 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu
đãi thấp hơn so với lãi suất cho vay trước khi có dịch 2.058
khách hàng với doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày
23/1/2020 đạt 13.113 tỷ đồng. NHNN tỉnh cũng đã phối
hợp với các sở, ban ngành xử lý dứt điểm 35 lượt kiến nghị
tiếp nhận trực tiếp bằng văn bản của doanh nghiệp hoặc đề
nghị hỗ trợ từ uBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội
trong ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với sự chỉ đạo xuyên suốt của NHNN Việt Nam, Tỉnh
ủy, uBND tỉnh và sự đoàn kết của tập thể cán bộ nhân
viên, đến nay hoạt động của ngành Ngân hàng Tiền Giang
đã đạt được những kết quả hết sức khả quan; theo đó việc
hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2020 là
hoàn toàn có khả năng. Đến cuối tháng 9/2020, tổng dư
nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh đạt 61.881 tỷ đồng,
tăng 9,89% so với cuối năm 2019, đạt 96,39% kế hoạch. So
với toàn hệ thống, ngành Ngân hàng Tiền Giang đạt mức
tăng khá tốt, cao hơn so với mức tăng 4,99% của cả nước.
Tổng nguồn vốn huy động đạt 73.724 tỷ đồng, tăng 6,16%
so với cuối năm 2019, đạt 96,51% kế hoạch. Chất lượng
tín dụng được các TCTD kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu nằm
trong giới hạn an toàn với 1,55%.

Theo ghi nhận của bà Nguyễn Thị Đậm, dù đối mặt
với không ít thách thức song ngành Ngân hàng Tiền
Giang đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hỗ
trợ tích cực và đóng góp quan trọng vào phát triển KT-
XH tỉnh nhà, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế. n

Ngành Ngân hàng thúc đẩy phục hồi kinh tế

Ngành Ngân hàng Tiền Giang là ngành
vào cuộc sớm nhất triển khai các chính
sách hỗ trợ nền kinh tế nói chung, các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng
sớm vượt qua khó khăn do đại dịch
Covid-19 và dần đi vào quỹ đạo của sự ổn
định, từng bước tăng trưởng trở lại.

CônG Luận

(xem tiếp trang 33)



Kết quả trong 9 tháng đầu
năm 2020, ngành Thuế
Tiền Giang thực hiện thu
NSNN được 7.529,412 tỷ
đồng, đạt 69,65% so với dự

toán pháp lệnh của địa phương và bằng
92,54% so cùng kỳ năm trước; nếu trừ
các khoản thu về đất (6.938,59 tỷ đồng)
thì đạt 67,3% dự toán pháp lệnh và bằng
93% so với cùng kỳ năm trước. Một số
nguồn thu 9 tháng đạt thấp so với dự
toán như: thuế thu nhập cá nhân
(TNCN) đạt 67% dự toán; tương tự thuế
Công thương nghiệp - ngoài quốc
doanh đạt 62,87%; thu từ doanh nghiệp
(DN) fDI đạt 58,99%; phí, lệ phí đạt
61,61%; lệ phí trước bạ đạt 55,07%...

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
DN, người nộp thuế (NNT) bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid, ngành
Thuế Tiền Giang đặc biệt chú trọng
công tác hỗ trợ chính sách thuế, tập
trung triển khai chính sách giảm, gia
hạn thuế theo Nghị định số
41/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các
văn bản liên quan. Cục trưởng Cục
Thuế tỉnh Tiền Giang – ông Cao Văn
Tạo cho biết với vai trò, trách nhiệm của
mình, ngành Thuế luôn xác định đồng
hành, chia sẻ, hỗ trợ NNT để cùng nhau
vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-
19; giúp cho DN, tổ chức, cá nhân duy
trì hoạt động sản xuất kinh doanh và
tiếp tục phát triển. Ngay sau khi Nghị
định 41 được ban hành, Cục Thuế tỉnh
đã bắt tay vào triển khai, tạo điều kiện
tốt nhất để NNT được gia hạn thuế, tiền
thuê đất với mục tiêu bảo đảm kịp thời,
đúng đối tượng; tổ chức tuyên truyền
sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách
gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập DN, thuế TNCN, tiền thuê đất
theo quy định tại Nghị định 41 tới toàn
thể NNT. Cơ quan thuế chủ động phối
hợp với các cơ quan báo chí, đài phát
thanh, đài truyền hình tỉnh, huyện để tổ
chức tuyên truyền, phổ biến các nội
dung của Nghị định 41 một cách thường
xuyên, liên tục đảm bảo cho NNT tiếp
cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời
hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính
sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê
đất để NNT thực hiện đúng và kịp thời
chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Song song đó, Cục Thuế tỉnh thực
hiện nâng cấp ứng dụng CNTT, hướng
dẫn NNT nộp Giấy đề nghị gia hạn theo
nhiều phương pháp như: qua Cổng

thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng
Dịch vụ công quốc gia, đường bưu điện
và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một
cửa của cơ quan thuế, đảm bảo hệ thống
CNTT vận hành thông suốt 24/7, tạo
điều kiện để NNT có thể nộp Giấy đề
nghị gia hạn mọi lúc, mọi nơi. Hướng
dẫn, chỉ đạo Chi cục Thuế các khu vực,
huyện Cái Bè và TP.Mỹ Tho triển khai
thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP
đảm bảo đồng bộ, thống nhất chủ
trương, chính sách của Nhà nước trong
việc tổ chức tiếp nhận, xử lý giấy Đề nghị
gia hạn, thực hiện gia hạn và xử lý các
vấn đề liên quan đến quản lý số thuế,
tiền thuê đất được gia hạn... Kết quả đến
ngày 31/7/2020, Cục Thuế tỉnh đã gia
hạn nộp thuế cho 780 DN, tổ chức, hộ
kinh doanh và cá nhân, trong đó có: 708
giấy đề nghị gia hạn của DN và tổ chức;
72 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh
doanh. Tính đến ngày 31/7/2020, số tiền
thuế và tiền thuê đất được gia hạn là
196.498 triệu đồng, trong đó: thuế
GTGT được gia hạn 157.104 triệu đồng;
thuế thu nhập DN được gia hạn 31.007
triệu đồng; tiền thuê đất được gia hạn
6.523 triệu đồng; thuế GTGT, TNCN
của hộ và cá nhân kinh doanh được gia
hạn 1.865 triệu đồng. Tính đến thời
điểm 19/10/2020, số NNT được khoanh
nợ là 3.976 người với số tiền thuế nợ
được khoanh là 129.053 triệu đồng. 

Về hoàn thành nhiệm vụ thu thuế
năm 2020, Cục trưởng Cao Văn Tạo cho
biết căn cứ vào tình hình thu trong 9
tháng và các nguồn thu hiện đang quản
lý trên địa bàn, việc áp dụng các chính
sách thuế sửa đổi, bổ sung với nhiệm vụ
còn lại của quý 4/2020 là rất nặng nề.
Tuy nhiên với quyết tâm cao, ngành
Thuế Tiền Giang đặt ra mục tiêu phấn
đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm
2020 là 10.810 tỷ đồng, đạt 100% dự
toán được giao; điều này đồng nghĩa với
bình quân quý 4/2020, mỗi tháng Cục
Thuế tỉnh phải thu ít nhất đạt trên 1.000
tỷ đồng. “Mặc dù những yếu tố bất lợi từ
dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến
tình hình thực hiện nhiệm vụ thu
NSNN trên địa bàn song với sự góp sức
tích cực của cộng đồng DN, ngành Thuế
Tiền Giang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu
thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong
năm 2020, nhất là hoàn thành nhiệm vụ
thu NSNN trên địa bàn tỉnh theo chỉ
tiêu của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh
giao” – ông Tạo nhấn mạnh.n
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cục thuế tỉnh tiền giang 

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19; do đó các hoạt động sản xuất
kinh doanh (SXKD), vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tạm dừng hoạt động. Điều này tác
động rất lớn đến tình hình phát triển KT - XH và thu NSNN trên
địa bàn tỉnh. Nhận diện được những khó khăn này, nhằm đảm bảo
thu NSNN trên địa bàn, Sở Tài chính Tiền Giang đã kịp thời tham
mưu uBND tỉnh tổ chức họp với Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan
cửa khẩu cảng Mỹ Tho để đánh giá tình hình thu ngân sách, rà soát
những khoản thu có khả năng thu, những khoản nợ thuế của các
doanh nghiệp (DN)…, từ đó có hướng đôn đốc DN hoàn thành
nghĩa vụ thuế với Nhà nước. uBND tỉnh cũng có buổi làm việc với
các DN trên địa bàn, động viên DN tập trung SXKD để vượt qua
khó khăn; nắm bắt những đề xuất, kiến nghị của DN nhằm tháo gỡ
khó khăn cho DN trong hoạt động triển khai dự án, xuất nhập khẩu
hàng hóa - nguyên liệu...

Về phía ngành Thuế, bên cạnh công tác tuyên truyền cũng đã
triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, đẩy mạnh thanh tra,
kiểm tra, giám sát tuân thủ đối với người nộp thuế nhằm chống thất
thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán năm
2020. Trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với DN có
rủi ro cao về thuế, rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự
án mới phát sinh có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản,
thu vãng lai kịp thời các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

(TTHC) thuế, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với
cải cách TTHC, thực hiện cơ chế liên thông giữa TTHC thuế với
một số TTHC khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi và giảm thời
gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế
cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN.

Bên cạnh đảm bảo thu NSNN thì việc đồng hành hỗ trợ DN
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng được Sở Tài chính
Tiền Giang đặc biệt chú trọng. Các chủ trương, chính sách của
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hỗ
trợ thuế, phí để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy SXKD đều được
ngành Tài chính tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời đến DN như: thực
hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ; miễn
lệ phí môn bài theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020
của Chính phủ; giảm thuế nhập khẩu đối với 24 nhóm mặt hàng
theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
… Đồng thời triển khai các giải pháp công nghệ thông tin để đảm
bảo tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, tự động hoá cao trong
các khâu tích hợp, phân loại, thống kê, xác định nghĩa vụ với NSNN
của người nộp thuế; tạo điều kiện để DN, người nộp thuế có thể tiếp
cận và hưởng lợi đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Theo ghi nhận của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền
Giang – ông Nguyễn Bá Thọ, thời gian qua việc triển khai nhiệm
vụ tài chính ngân sách của tỉnh Tiền Giang về cơ bản đã đáp ứng
được các yêu cầu phát triển KT - XH. Tuy nhiên trong điều kiện
nền kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những hệ lụy từ dịch bệnh
Covid-19, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường…;
nguồn cân đối đảm bảo các nhiệm vụ chi của những tháng cuối
năm dự báo là rất khó khăn. Nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất
nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 theo dự toán được giao, những
tháng còn lại của năm ngành Tài chính sẽ phối hợp với ngành
Thuế tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp
miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định;
phối hợp với Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện kiểm soát chi
ngân sách; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ
đạo của uBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công; đồng thời phối hợp với các địa phương
điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. “Thông qua
việc triển khai đồng bộ các giải pháp này, ngành Tài chính Tiền
Giang quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN được
giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -
XH của tỉnh” – ông Thọ khẳng định.n
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Quyết tâm hoàn thành
cao nhất nhiệm vụ
thu, chi ngân sách 

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Từ đầu năm đến nay, tình hình hạn
hán, dịch bệnh Covid - 19 tác động
tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT -
XH và hoạt động thu, chi ngân sách
nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang. Trong bối cảnh đó,
ngành Tài chính tỉnh triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm
đảm bảo nguồn thu NSNN, góp phần
thực hiện mục tiêu kép "vừa đẩy lùi
dịch bệnh, vừa phát triển KT - XH".

Duy anh

Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
triển khai thực hiện nhiệm

vụ thu ngân sách Nhà nước
(NSNN) năm 2020 trong

bối cảnh kinh tế-xã hội cả
nước nói chung, tỉnh Tiền
Giang nói riêng đang gặp
nhiều khó khăn. Đại dịch
Covid-19, tình trạng hạn

mặn… gây nên những tác
động không nhỏ, làm giảm
nguồn thu ngân sách trong
9 tháng đầu năm 2020. Tuy

nhiên, được sự quan tâm
sâu sát, thường xuyên của

Bộ Tài chính, Tổng cục
Thuế, Tỉnh ủy, uBND

tỉnh, sự phối hợp của các
ngành, các cấp, ngay từ
những tháng đầu năm

ngành Thuế Tiền Giang đã
triển khai đồng bộ, kịp thời

các nhiệm vụ, giải pháp
đẩy mạnh thu nhằm đảm
bảo thực hiện hoàn thành

nhiệm vụ thu NSNN. 

bíCh hạnh

Ông Nguyễn Bá Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

Ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế 
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Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được coi là nhiệm vụ

quan trọng hàng đầu của ngành Hải quan. Với Chi Cục Hải
quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho, nhằm đơn giản, công khai, minh
bạch các TTHC, giảm thiểu thời gian, chi phí cho DN, lãnh đạo
Chi cục yêu cầu công chức toàn đơn vị thực hiện có hiệu quả các
nội dung như:

Về thể chế, tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản
quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước có liên quan
đến hoạt động Hải quan; Thường xuyên tiến hành việc tự kiểm tra
danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực,
sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm kịp thời cập nhật các văn bản mới,
phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện
nghiêm túc nội dung tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin cho
người khai hải quan, người nộp thuế.

Về TTHC, triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính
sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động hải quan về công
tác cải cách TTHC. Công bố, niêm yết công khai TTHC đã tạo
điều kiện cho DN chủ động dễ tiếp cận, nắm bắt, tạo sự minh
bạch, góp phần giảm thiểu được thời gian trong việc thực hiện
TTHC. Ngoài ra, Chi cục tiếp tục quản lý, vận hành có hiệu quả
thủ tục thông quan tự động (VNACCS-VCIS) với thời gian
24/7 trong tuần. Nhằm hiện đại hóa ngành hải quan, Chi cục
cũng đẩy mạnh thực hiện việc thu nộp thuế qua ngân hàng, ứng
dụng các chương trình kết nối công nghệ thông tin có hiệu quả.

Theo ông Phạm Huỳnh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Hải
quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho, ngoài những nỗ lực nhằm cải cách
TTHC, Chi cục cũng thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng DN
để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ
kịp thời cho DN.

Con người là yếu tố then chốt
Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, Chi cục Hải

quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho đặc biệt chú trọng việc xây dựng và
nâng cao đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), viên chức trong đơn
vị. Lãnh đạo Chi cục chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất
lượng đội ngũ CBCC; cử công chức tham gia đầy đủ các khóa tập
huấn, đào tạo cơ bản, chuyên sâu theo từng lĩnh vực chuyên môn
do Cục và Tổng cục tổ chức. 

Ông Phạm Huỳnh Quang khẳng định, Chi cục đã và đang đẩy
mạnh xây dựng đội ngũ CBCC đủ năng lực, trình độ thực thi
nhiệm vụ và duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ. Chi
cục thường xuyên giáo dục công chức nâng cao tính chủ động, sáng
tạo trong thực thi công vụ, chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng
thời đổi mới tư duy, thay đổi phương thức và lề lối làm việc của
công chức, chuyển từ duy quản lý sang tư duy phục vụ. 

Nhằm hỗ trợ DN khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19,
Chi cục thường xuyên bố trí công chức trực ngoài giờ hành chính
để giải quyết thủ tục cho DN.

Với những nỗ lực đó, thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó
khăn nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho vẫn đạt
được những kết quả đáng khích lệ. Thủ tục hải quan điện tử được
triển khai đối với tất cả các loại hình xuất nhập khẩu. Hàng hóa
xuất nhập khẩu qua địa bàn cũng tăng cao. Công tác kiểm soát
chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường, tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.Tính đến
ngày 15/10/2020 đã có 473 DN đến làm thủ tục tại Chi cục với
67.161 tờ khai, kim ngạch đạt 3,623 tỷ uSD. 

Ông Phạm Huỳnh Quang khẳng định, toàn thể CBCC Chi cục
Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế
hoạch năm 2020 đã được giao.n
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chi cục hải Quan cửa Khẩu cảng mỹ tho

Thay đổi tư duy từ quản lý sang 
phục vụ doanh nghiệp

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-
19 diễn biến phức tạp, tình hình hoạt
động của doanh nghiệp gặp nhiều khó
khăn, Chi cục hải quan cửa khẩu cảng
Mỹ Tho đã đẩy mạnh cải cách hành
chính, hiện đại hóa; tích cực hỗ trợ
giải quyết vướng mắc, khó khăn cho
doanh nghiệp (DN), tạo thuận lợi cho
hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Với
sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đến
nay những giải pháp này đã dần phát
huy hiệu quả tích cực.

nGô San Với việc thực hiện chiến lược phát triển KBNN
đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ,
KBNN Tiền Giang chủ động thực hiện nhiều
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân.

Đặc biệt, thông qua đa dạng hóa các kênh phục vụ đã đưa
hoạt động nghiệp vụ, chức năng, vai trò của KBNN tới gần
với hoạt động của nhân dân trong xã hội, giảm thiểu chi phí,
tiết kiệm thời gian và vật chất cho xã hội.

Đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động, mạnh dạn ứng dụng phầm mềm thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua tổ chức thực
hiện và với thực tế công việc, phần mềm này ngày càng
được nâng cấp hoàn chỉnh, toàn diện mang lại hiệu quả
cao và được ngành đánh giá cao. Từ đó, mọi chứng từ giao
dịch được thực hiện thông qua phầm mềm, đảm bảo công
việc của khách hàng được giải quyết đúng hạn theo quy
trình, quy định, tránh tình trạng đổ lỗi qua lại giữa đơn vị
giao dịch với kho bạc. Lãnh đạo KBNN có thể trực tiếp
theo dõi, kiểm tra thời gian giải quyết công việc của công
chức cấp dưới và có sự chỉ đạo điều hành kịp thời trong
việc trả kết quả cho khách hàng.

Một bước tiến vượt bậc nữa là chủ trương thực hiện
dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN nhằm đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính. Năm 2017, DVCTT
KBNN trên toàn quốc chỉ ở cấp độ 2, nhưng đến nay đã áp
dụng trên quy mô toàn quốc và tiến đến thực hiện đối với
tất cả các thủ tục hành chính của các đơn vị có giao dịch
với KBNN. DVCTT KBNN cung cấp các thông tin về thời
gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán
thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp
nhận hồ sơ”, “KBNN đang xử lý hồ sơ”, “KBNN đã thanh
toán hoặc từ chối thanh toán”… Qua đó, tạo điều kiện
thuận lợi và giảm bớt thời gian đi lại giao dịch cho các đơn
vị sử dụng NSNN; giảm chi phí hoạt động, khắc phục tình
trạng giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị giao

dịch; thông tin thanh toán được bảo mật. 
Việc ứng dụng DVCTT KBNN cấp độ 4 của KBNN

Tiền Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng
trong việc tiếp nhận xử lý và trả kết quả, giảm bớt thời gian
đi lại giao dịch, đảm bảo đúng thời gian xử lý thủ tục hành
chính, rõ ràng minh bạch, xử lý công việc linh động mọi
lúc mọi nơi.... Đây là tiền đề để thực hiện chiến lược tiến
tới Kho bạc ba không: "không tiền, không hồ sơ, không
khách hàng". Tính đến 30/9/2020, KBNN Tiền Giang đã
triển khai mở tài khoản DVCTT tại KBNN tỉnh và 10
KBNN trực thuộc cho 1.191 đơn vị giao dịch thuộc đối
tượng tham gia DVCTT trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%.

Song song với đó, công tác phối hợp thu với các ngân
hàng thương mại uy tín được thực hiện rất tốt, mang lại
hiệu quả cao nhằm huy động kịp nguồn thu cho NSNN.
KBNN Tiền Giang đang phối hợp tốt với các đơn vị như:
Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên cơ sở ký
kết quy chế phối hợp chặt chẽ và gắn kết trách nhiệm giữa
các bên. Tính đến nay, tổng thu, chi NSNN trên địa bàn
qua ngân hàng chiếm tỉ lệ trên 90%, có những đơn vị trực
thuộc đạt 100%, góp phần tích cực, hiệu quả trong việc
giảm thiểu tối đa việc thu, chi tiền mặt qua KBNN, thực
hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của
Chính phủ.

Trong công tác thu qua ngân hàng thương mại đã đa
dạng các phương thức thu: qua Chương trình phần mềm
TCS, qua thẻ POS, thu thuế điện tử... Đây là những giải
pháp góp phần cải cách hành chính, giúp cho người dân,
doanh nghiệp, các tổ chức... thuận lợi trong việc thực hiện
nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. 

Ngoài ra, thực hiện phối hợp thu các khoản phí, lệ phí
của các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu lớn; thực hiện chi trả
các khoản kinh phí thường xuyên qua các ngân hàng thương
mại, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, thời gian và tiết
kiệm kinh phí giao dịch cho các đơn vị có quan hệ với
KBNN nhưng trụ sở cách xa KBNN, như: các xã, các trường
học.... vùng sâu, vùng xa. Công tác ủy nhiệm thu qua bưu
điện về thu phạt vi phạm hành chính đã giúp cho người dân
ở các địa phương khác thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và tiếp
nhận các giấy tờ có liên quan được thuận lợi.n

Kho bạc nhà nước tiền giang

Tăng cường đổi mới, 
hiện đại hóa hoạt động
Trong những năm qua, Kho bạc Nhà
nước (KBNN) Tiền Giang đã nỗ lực thực
hiện các nhiệm vụ được giao; không
ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng
công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước
(NSNN), góp phần xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành LonG

Ông Phạm Huỳnh Quang, Chi cục trưởng 
Chi cục Hải quan cảng Mỹ Tho

Ban Chấp hành Đảng ủy KBNN Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025



Đẩy mạnh thương mại, dịch
vụ, du lịch

Trong giai đoạn 2016 - 2020, giá trị
sản xuất khu vực dịch vụ của TP bình
quân tăng 6,47%. Giá trị sản xuất công
nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng
bình quân hàng năm là 9,3%; giá trị sản
xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân
1,4%/năm. Chuyển dịch cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nông nghiệp
đô thị, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu
thụ nông sản, giảm dần diện tích đất lúa
để chuyển sang đất trồng các loại cây,
con có giá trị kinh tế cao. 

Từ kết quả đã đạt được, TP Mỹ Tho
đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá của
nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: “Phát triển
thương mại, du lịch, dịch vụ bất động
sản nhằm tăng dần tỷ trọng khu vực
dịch vụ trong cơ cấu kinh tế và phát
triển đô thị trung tâm.” Đó cũng các
ngành dịch vụ có lợi thế so sánh chất
lượng cao của TP.

Theo đó, TP sẽ đẩy mạnh phát triển
các ngành dịch vụ, nhất là thương mại,
du lịch, bất động sản, dịch vụ vận tải,
tài chính và y tế chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2025
khu vực dịch vụ chiếm 43%, khu vực công nghiệp chiếm
54%, khu vực nông nghiệp chiếm 3% trong cơ cấu kinh tế.

Thực hiện tốt chính sách phát triển thị trường bất
động sản gắn với công tác quy hoạch; khắc phục tình
trạng phát triển đô thị, bất động sản một cách tự phát.
Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ
khác một cách đồng bộ; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kết
hợp với tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, xây
dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

Mời gọi đầu tư các dự án về phát triển thương mại, du lịch,
dịch vụ có giá trị gia tăng cao như vận tải, tài chính, ngân
hàng, viễn thông, y tế chất lượng cao, kho bãi, bất động sản,....
Mở thêm các tuyến, điểm du lịch mới, đa dạng các sản phẩm
du lịch để tạo sức hấp dẫn du khách; đưa vào hoạt động phố đi
bộ, phố đặc sản; mời gọi đầu tư khu dịch vụ hỗn hợp sông
Tiền gắn với du lịch đường sông. 

Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
chủ lực của thành phố: Tăng cường quảng bá du lịch
thông qua truyền thông, lễ hội, các sự kiện kinh tế, văn
hóa, thể thao…; khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử của
di sản đô thị Mỹ Tho hơn 340 năm qua, đặc biệt là bảo
tồn, tôn tạo các di tích để phục vụ du lịch, tạo sức hấp dẫn
đối với du khách. 

Nỗ lực cải thiện môi trường
kinh doanh

Để cải thiện môi trường kinh doanh,
trong thời gian tới, TP sẽ tập trung triển
khai thực hiện nhiều giải pháp vừa
mang tính bức thiết vừa tạo nền tảng
cho phát triển bền vững, ổn định. Cụ
thể, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao
thông, điện nước…, tạo thuận lợi cho
đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
nâng cao đạo đức công vụ của công
chức, viên chức trong thực thi nhiệm
vụ, nhất là Tổ Xúc tiến đầu tư - Thương
mại - Du lịch thành phố khi tiếp xúc
nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phối hợp các
sở ngành tỉnh thúc đẩy tiến trình công
khai, minh bạch, thông suốt từ giai đoạn
xúc tiến, mời gọi đầu tư, hỗ trợ cung
cấp thông tin, lập hồ sơ dự án, hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp đến khâu tiếp
nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư,
thủ tục về đất đai, xây dựng, môi
trường, rút ngắn thời gian giải quyết…
Thông báo rộng rãi, công bố các quy

hoạch đô thị, kế hoạch sử dụng đất hàng năm qua các
kênh thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà
đầu tư ngay từ khâu tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu để đầu
tư dự án.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số
331/KH-uBND ngày 22/11/2018 của uBND tỉnh về việc
tổ chức thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách ưu đãi khác hỗ trợ
doanh nghiệp của tỉnh.n
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Phát triển xứng tầm đô thị loại I
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Với quyết tâm phát
triển toàn diện,

những năm qua, công
tác đầu tư hoàn thiện
kết cấu hạ tầng đô thị,

phát triển ngành
thương mại, dịch vụ

theo hướng văn minh,
hiện đại được Thành

phố (TP) Mỹ Tho chú
trọng thực hiện. Mục
tiêu xây dựng đô thị

xanh - sạch - đẹp,
xứng tầm vị thế động
lực phát triển của tỉnh
đang được cụ thể hóa.

Huyện nông thôn mới
Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất từng khu vực của huyện

tăng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,4%/năm.
Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì và có bước phát triển;
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh
được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư
phát triển, xây dựng được 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới
(vượt 5 xã so với Nghị quyết đề ra); đến nay, huyện đã đạt
chuẩn nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ tới, huyện sẽ tập trung chuyển đổi mạnh
mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản
xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; Tập
trung phát triển các dịch vụ hỗ trợ phục vụ cho việc khai thác,
phát triển có hiệu quả vùng động lực khu vực Gò Công, Khu
công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài rạp, Cụm công nghiệp Gia
Thuận 1, Gia Thuận 2.

Chú trọng đào tạo nguồn lao động phục vụ công
nghiệp có chất lượng, người lao động có tay nghề, thu hút
công nhân lành nghề để phát triển công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển
kinh tế địa phương; Củng cố, nâng chất các tiêu chí huyện
nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây
dựng huyện nông thôn mới nâng cao. 

Khai thác tiềm năng, thế mạnh
Hiện nay, trên địa bàn huyện Gò Công Đông có các dự án

công nghiệp đang được các nhà đầu tư triển khai thực hiện như:
dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1; dự án Tổng kho dầu khí
Soài rạp - Nam Sông Hậu petro; dự án kho xăng dầu, khí hóa
lỏng, khí thiên nhiên và các sản phẩm sau dầu mỏ... 

Huyện đang tập trung thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh
vực công nghiệp, thương mại và du lịch, với các dự án kêu gọi
đầu tư như: Các nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Gia
Thuận 1; Dự án khu công nghiệp dầu khí Soài rạp 262 ha;
Trung tâm thương mại xã Tân Tây với diện tích 10.000 m2; Dự
án khu du lịch sinh thái biển Tân Thành… 

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh phát triển nuôi trồng và khai
thác thủy sản theo hướng bền vững; chuyển từ nuôi trồng, khai
thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp,
ứng dụng công nghệ cao. Phát triển vùng nuôi nghêu theo hình
thức quản lý cộng đồng, bền vững; xây dựng, chứng nhận và
duy trì vùng nuôi nghêu Gò Công theo tiêu chuẩn MSC
(Marine Stewardship Council). 

Từng bước nâng dần tỷ lệ tàu khai thác hải sản xa bờ với vỏ
thép và vật liệu mới, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản được
trang bị dây chuyền sơ chế, cấp đông ngay trên tàu; củng cố và
phát triển các mô hình tổ chức sản xuất - khai thác hải sản. 

Phát triển khu du lịch biển Tân Thành, tiếp tục kêu gọi
đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp
kinh tế vườn nhằm khai thác cảnh quan đặc trưng và khôi
phục rừng ngập mặn ven biển.

Tập trung thu hút phát triển ngành công nghiệp có lợi thế như
cảng biển, công nghiệp chế biến, cơ khí; khuyến khích phát triển
các ngành, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục tập trung đầu
tư hạ tầng Khu Công nghiệp Soài rạp và 2 Cụm công nghiệp Gia
Thuận 1, Cụm công nghiệp Gia Thuận 2; hỗ trợ nhà đầu tư thực
hiện các dự án điện gió vùng ven biển trên địa bàn huyện.n

huyện gò công đông

Tập trung phát triển kinh tế biển
Gò Công Đông là huyện đồng bằng ven
biển, với 18,5 km bờ biển và 2 cửa sông lớn
gồm: Soài rạp và Cửa Tiểu. Trong những
năm qua, huyện đã tập trung khai thác
tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế
biển, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

dựng mới ĐT 872B kết nối tỉnh Bến Tre.
Giám đốc Sở GTVT tỉnh – ông Trần Văn Bon cho biết, để

đầu tư nâng cấp và phát triển kết cấu hạ tầng GTVT trên địa bàn
trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, tỉnh Tiền
Giang đã có những chính sách thích ứng, kết hợp sự hỗ trợ từ
TW với việc huy động nhiều nguồn vốn khác nhau. Được sự
quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của uBND tỉnh, đến nay nguồn
vốn đầu tư, nhất là cho các công trình giao thông trọng điểm, các
công trình có tính chất liên kết vùng đều được bố trí đủ vốn - đó
là về nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn TW hỗ trợ. Đối với
nguồn vốn ngoài ngân sách, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có một dự
án đường Nguyễn Trãi (nối dài) kết hợp khu dân cư hai bên
đường; ngoài ra TW đầu tư trên địa bàn tỉnh dự án đường cao tốc
Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức PPP. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút vốn đầu tư các

công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhiều
hạn chế  do chưa có dự án giao thông thật sự hấp dẫn nhà đầu tư;
thêm vào đó, công tác đền bù hỗ trợ tái định cư còn nhiều vướng
mắc về cơ chế chính sách, chưa được sự đồng thuận cao của
người dân. Ông Bon cho biết để khắc phục bất cập này, thời gian
tới uBND tỉnh và ngành GTVT sẽ tập trung nâng chất Quy
hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm
2045; trong đó chuyên đề GTVT sẽ đề xuất những dự án thật sự
hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư quan tâm. Ngoài ra tỉnh sẽ có cơ
chế chính sách hỗ trợ, quan tâm kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối
với công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án giao
thông; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với TW các cơ chế
nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; kiến nghị
TW quan tâm, xem xét lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ cho địa
phương thực hiện các dự án có tính kết nối vùng nhằm hoàn
thiện hơn nữa hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các trục chính
liên vùng trong tỉnh, vùng ĐBSCL. n

(tiếp trang 26)



New look
After more than seven years of being a town and five

years of being a third-grade urban area, starting with a
low economic level and a limited urban infrastructure,
with the determination of the Party and authorities at all
levels and the support of provincial authorities, Cai Lay
Town achieved significant progress of socioeconomic
development, urban construction and development.

Medical and educational facilities were upgraded.
Cultural institutions and sports facilities were built and
upgraded to meet people’s needs. Commercial and
service facilities were built and developed with 13
traditional markets, Co-op Cai Lay supermarkets, Dien
May Xanh supermarkets, Cho Lon consumer electronics
supermarket, Thegioididong supermarkets, fPTShop
retail electronics stores and Bach Hoa Xanh general
stores to meet local consumer demand.

In addition, traffic infrastructure was invested and
uplifted. Typical projects include Trung Luong - My
Thuan Expressway, a support road for National
Highway 1, a support road for Provincial road 868,
District road 60, and western embankment of Ba rai
river.

In addition to making Cai Lay Town a third-class
urban area, since 2011, the Party Committee, the
government and the people of the town have made great
efforts to give a facelift to the countryside where the
socioeconomic infrastructure was upgraded to narrow
the gap with urban areas to raise the people's material
and spiritual life. up to now, Cai Lay Town was
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cai lay town

Western Urban
Center of 
Tien Giang

diện mạo mới
Qua hơn 7 năm thành lập thị xã Cai

Lậy và 5 năm xây dựng đô thị loại III, với
điểm xuất phát về quy mô kinh tế còn
thấp, kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều hạn
chế, nhưng với sự quyết tâm của các cấp
ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến các xã,
phường và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, sự hỗ trợ của các
sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho
thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng và phát triển đô thị đạt được nhiều
kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, diện
mạo đô thị thay đổi. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế
bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế,
trường học được đầu tư khang trang theo
hướng chuẩn hóa, đồng bộ và ngày càng
hoàn thiện. Các thiết chế văn hóa, công
trình văn hóa, thể dục thể thao tại các xã,
phường, ấp, khu phố được đầu tư nâng
cấp, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt cộng đồng của nhân dân. Các công
trình thương mại, dịch vụ trên địa bàn
với hệ thống 13 chợ được đầu tư cải tạo,
nâng cấp, cùng với hệ thống siêu thị
Co.op Cai Lậy, siêu thị Điện máy Xanh,
siêu thị điện máy Chợ Lớn, Trung tâm
thế giới di động, Cửa hàng fPT và các
cửa hàng Bách hóa tổng hợp, Bách hóa
Xanh đã hình thành hệ thống các cơ sở
thương mại với sản phẩm hàng hóa, đa
dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu về

mua sắm và tiêu dùng của người dân…
Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng

giao thông được quan tâm đầu tư xây
dựng mới, nâng cấp và mở rộng như:
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến
tránh Quốc lộ 1, tuyến tránh đường tỉnh
868, đường huyện 60, bờ kè Tây sông Ba
rài; nâng cấp mở rộng các tuyến đường
nội thị,…

Song song với việc xây dựng thị xã Cai
Lậy đạt chuẩn đô thị loại III, từ năm 2011,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã
Cai Lậy đã nỗ lực phấn đấu rất lớn để tập
trung triển khai thực hiện chủ trương về
xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông
thôn ngày càng được thay đổi, khởi sắc, hệ
thống hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng
được đầu tư hoàn thiện, giảm dần khoảng
cách giữa nông thôn và đô thị,… góp phần
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
cho nhân dân. Đến nay, thị xã Cai Lậy đã
được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại
III; Thủ tướng Chính phủ công nhận thị
xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ nông
thôn mới năm 2020.

Theo ông Trần Văn Thức, Chủ tịch
uBND thị xã Cai Lậy cho biết, thị xã đã
thực hiện cơ bản hoàn thành Nghị quyết
09-NQ/Tu ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy
Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng và phát
triển thị xã Cai Lậy đạt chuẩn đô thị loại
III vào năm 2020, Nghị quyết 10-NQ/Tu
ngày 5/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh Tiền Giang về phát triển kinh tế -
đô thị 3 vùng của tỉnh đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030. Cai Lậy từng
bước phát triển xứng với vai trò đô thị
trung tâm của vùng, tạo động lực phát
triển lan tỏa, kết nối với sự phát triển các
đô thị phía Tây của tỉnh… 
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THị Xã CAI Lậy

Xứng tầm đô thị trung tâm 
phía Tây của tỉnh Tiền Giang

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Chú trọng thu hút đầu tư
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo, thị xã Cai Lậy xác
định việc kêu gọi đầu tư là một trong những giải pháp quan
trọng có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tạo sự chuyển dịch
mạnh về cơ cấu kinh tế. 

Dựa trên lợi thế của mình, thị xã sẽ chú trọng phát triển nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện có hiệu quả Đề
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh. uBND thị xã đang đề xuất uBND tỉnh 11 danh
mục mời gọi đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.350 tỷ
đồng. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch gồm các dự án: Khu
vui chơi thiếu nhi, công viên nước thị xã Cai Lậy; khu dân cư
thương mại Mỹ Khánh; khu dân cư thương mại Mỹ Phú; khu dân
cư thương mại Mỹ Lợi; xây mới chợ Tân Hội kết hợp khu dân cư;
Trung tâm thương mại dịch vụ Cala. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp có Cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây; phát triển
hạ tầng, khu dân cư: Khu xử lý nước thải số 1; đường số 1 và khu
dân cư hai bên đường; khu dân cư dọc tuyến tránh 868 - lộ Dây
Thép, phường Nhị Mỹ; khu dân cư phía Tây Sông Ba rài.

Thị xã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh
nghiệp đến kinh doanh, đầu tư trên địa bàn; thành lập tổ hỗ
trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh
doanh; hỗ trợ thu hồi đất để nhà đầu tư thực hiện các dự án
trên địa bàn. Ngoài ra, thị xã cũng chủ động chuyển từ bộ máy
hành chính mệnh lệnh sang bộ máy hành chính kiến tạo và
phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng kế
hoạch xúc tiến đầu tư tại chỗ là chủ yếu, kết hợp với tỉnh mời
gọi đầu tư các dự án mà thị xã có đất sạch.

Chủ tịch uBND thị xã – ông Trần Văn Thức khẳng định,
thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên,
thị xã Cai Lậy kỳ vọng sẽ tạo nên những đổi thay đáng kể tác
động tích cực đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cũng
như tạo luồng sinh khí mới thu hút nhiều doanh nghiệp đầu
tư. Các dự án được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giải
quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ
trọng các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo tiền đề và động lực tăng
trưởng bền vững.n

Nhiệm kỳ 2020-2025, để duy trì tăng
trưởng, thị xã Cai Lậy chọn khâu đột

phá thứ nhất là tập trung nguồn lực để
chỉnh trang và phát triển đô thị; thứ hai là
tập trung lãnh đạo toàn diện nhằm đạt mục
tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 5,8-
6,8%/năm gắn với chuyển dịch cơ cấu giá trị
sản xuất theo hướng hiện đại; thứ ba là
hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại
hội lần thứ II của thị xã đề ra trong giai
đoạn 2020-2025.

Là đô thị trung tâm
vùng kinh tế - đô thị

phía Tây tỉnh Tiền
Giang, thị xã Cai Lậy

hôm nay đã có
những bước chuyển

mình mạnh mẽ; diện
mạo nông thôn, đô

thị ngày càng khang
trang. Với sự đồng

thuận cao, Đảng bộ,
chính quyền và nhân

dân thị xã đang
chung tay góp sức

hoàn chỉnh thêm bộ
mặt đô thị và tạo khí
thế mới cho Cai Lậy
trên bước đường hội

nhập và phát triển.

As an urban and economic center in the
western part of Tien Giang province,
Cai Lay Town has made
transformational progress in rural and
urban development. With a high
consensus, the Party, authorities and
people of the town are joining hands to
have a beautiful urban face and create a
new spirit for Cai Lay on the way of
integration and development.

F

Ông Trần Văn Thức, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy



recognized by the Ministry of
Construction as a third-grade urban
area. The Prime Minister recognized Cai
Lay Town as completing the new rural
development mission by 2020.

Mr. Tran Van Thuc, Chairman of the
Cai Lay People's Committee, said, the
town basically completed the resolution
09-NQ/Tu dated March 22, 2017 of Tien
Giang Provincial Party Committee on
Cai Lay third-grade urban construction
and development to 2020, the resolution
10-NQ/Tu dated April 5, 2017 of Tien
Giang Provincial Party Committee on
Tien Giang third-grade economic and
urban development to 2020 and further
to 2030. Cai Lay gradually developed to
match its role as a central urban area of
the region, creating a driving force for
extensive development and connecting
urban development in the west of Tien
Giang province.

Focused investment attraction 
In order to successfully realize

socioeconomic development tasks set for
2020 and the following years, Cai Lay Town will define
investment attraction as one of important breakthrough
solutions to local socioeconomic development in order to
accelerate growth and economic restructuring.

Based on its advantages, the town will focus on
commercial agricultural development, and effectively
carry out the agricultural restructuring scheme and new
countryside construction program. The town is proposing
to the provincial government to approve a list of 11

investment projects calling for more
than VND2,350 billion. Trade - service
- tourism projects include a water park
and playground for children in Cai Lay
Town, My Khanh commercial
residential area, My Phu commercial
residential area, My Loi commercial
residential area, Tan Hoi market and
commercial area, and Cala serviced
business center. Industrial and
handicraft projects consist of My
Phuoc Tay industrial cluster,
wastewater treatment facility and
various traffic routes.

The town will provide all favorable
conditions for investors and enterprises
to do business and invest in the locality;
establish an investor and enterprise
support team; and support investors to
deal with land acquisition for their
projects. In addition, the town will
actively reform its administration from
administrative command to service
administration. At the same time, it will
launch localized investment promotion
plans which focus on persuading

existing investors to call new investors to the town.
Chairman Thuc affirmed that, by adopting consistent

solutions, Cai Lay Town hopes to create significant changes
and positive impacts on socioeconomic development and
create a new vitality to attract investment capital from
many businesses. Completed and operational projects will
create jobs for local workers, increase budget revenue and
promote economic restructuring to increase the share of
industry and handicraft, trade and service to lay the
groundwork for sustainable growth.n
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In the 2020-2025 term,
in order to maintain

growth, Cai Lay Town
chose breakthrough
stages: (1) focusing
resources on urban

upgrade and
development; (2) focusing

on comprehensive
leadership to achieve the
target output growth of

5.8 - 6.8% a year; and (3)
completing targets set in
the Resolution of the 2nd
Cai Lay Party Congress

(2020-2025 term).

Vùng đất giàu tiềm năng
Cái Bè là huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang, nằm bên bờ

Bắc cầu Mỹ Thuận, cửa ngõ đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu
Long; đất đai trù phú, kinh tế vườn phát triển mạnh với những
đặc sản nổi tiếng như: Bưởi lông Cổ Cò, xoài cát Hoà Lộc…
Huyện có Trung tâm trái cây quốc gia đặt tại xã Hoà Khánh
do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư xây dựng và một
số chợ trái cây lớn như An Hữu, Cái Bè, Mỹ Đức Tây,… Chợ
nổi Cái Bè trước đây là một trong những chợ đầu mối nông
sản nổi tiếng ở miền Tây.

Ông Trần Văn Út, Chủ tịch uBND huyện Cái Bè chia
sẻ: “Cái Bè có Quốc lộ 1A chạy dọc từ Đông sang Tây dài 27
km, Quốc lộ 30 dài 9 km từ ngã ba xã An Thái Trung đi
Đồng Tháp, đây là hai tuyến đường bộ huyết mạch và nhiều
tỉnh lộ như đường 861, 863, 865, 869, 875 với tổng chiều dài
gần 60 km. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một số cầu chiến
lược đã được xây dựng như: cầu Cái Bè 2, cầu Vàm Trà Lọt
và đã thông qua dự án đầu tư cầu Vàm Cái Thia để nối
đường dọc sông Tiền từ Mỹ Tho về Hòa Hưng (Mỹ Thuận).
Đặc biệt tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
đang được gấp rút thông tuyến vào cuối năm 2020, cầu Mỹ
Thuận 2 cũng đang dần hình thành kết nối đi các tỉnh
Đồng bằng sông Cửu Long”.

Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông đô thị, các tuyến
đường huyện, đường liên xã
gắn với xây dựng nông thôn
mới tạo thành mạng lưới giao
thông thủy, bộ thuận lợi, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế
xã hội ở địa phương. 

tập trung mọi nguồn
lực phát triển kinh tế

Trong nhiệm kỳ qua,
Huyện ủy, HĐND, uBND
huyện Cái Bè đã lãnh, chỉ đạo
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
trong thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm mà Nghị quyết
(NQ) Đại hội Đảng bộ huyện
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Kinh tế huyện
không ngừng
phát triển.

Cụ thể,
tổng giá trị sản
xuất (GO) đến
năm 2020 đạt
20.099 tỷ đồng,
tăng bình quân 7,01%/năm. Trong đó: khu vực I tăng
5,08%/năm; khu vực II tăng 8,13%/năm; khu vực III tăng
10,47 %/năm so NQ. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ
chiếm 48,65% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu
người đến năm 2020 đạt 57,1 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân
sách cả nhiệm kỳ 5.616 tỷ đồng, vượt 65,42% NQ. Trong đó,
thu ngân sách từ kinh tế địa phương 797 tỷ đồng, vượt 20,21%.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng
27.650 tỷ đồng, vượt 4,33% NQ, tăng 1,74 lần so với giai đoạn
2011-2015. Huyện đã quy hoạch các đô thị, khu dân cư, các dự
án phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch ở
những nơi có điều kiện và tiềm năng phát triển.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, với tiềm năng, lợi thế là cây
lúa và vườn cây ăn trái, Cái Bè luôn được thiên nhiên ưu đãi.
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới (NTM) ở huyện Cái Bè luôn nhận được sự

đồng thuận và nhất trí cao của
các cấp, các ngành và người
dân địa phương. 

Theo ông Trần Văn Út,
Chủ tịch uBND huyện cho
biết: “Nhờ triển khai nhiều giải
pháp đồng bộ kêu gọi các
nguồn lực xây dựng Nông
thôn mới đã mang lại những
kết quả hết sức phấn khởi. Bộ
mặt nông thôn có nhiều đổi
mới, kết cấu hạ tầng thiết yếu
được quan tâm đầu tư, thu
nhập và điều kiện sống của
nhân dân được cải thiện và
nâng lên. Đến hết năm 2020,
phấn đấu toàn huyện có 18/24
xã đạt chuẩn NTM. Cái Bè

huyện cái bè

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
huyện Cái Bè đã tích cực triển khai mọi nguồn lực,
khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa
phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo
hướng toàn diện và bền vững. Những kết quả này là
nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục đẩy mạnh công
cuộc đổi mới ở địa phương trong giai đoạn mới.

F
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Ông Trần Văn Út, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè

Trên địa bàn huyện còn lưu giữ nhiều nhà cổ, tạo sức hút với khách du lịch

Mr. Le Van Huong, Chairman of Tien Giang Provincial People's
Committee, grants certificate of recognition of Cai Lay Town
completing the New Rural Development Program in 2020 of

the Prime Minister 

Awarding the decision of Ministry of Construction recognizing
Cai Lay as a grade III urban area



phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2023.
Bên cạnh đó, với lợi thế của mình, Cái Bè cũng không

ngừng chú trọng khai thác tiềm năng du lịch. Các sản phẩm
du lịch lợi thế của huyện phát triển gồm: Du lịch sinh thái,
tham quan, nghỉ dưỡng, sông nước, miệt vườn, du lịch tìm
hiểu văn hóa truyền thống lịch sử văn hóa, tâm linh, đặc biệt
là du lịch homestay... tại các nhà cổ, khu làng nghề truyền
thống, chợ nổi... Ngoài ra còn những khu nghỉ dưỡng cao cấp
Mekong riverside, Mekong Lodge... với nhiều tour liên kết
giữa Cái Bè với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để đa
dạng hóa sản phẩm du lịch. Công viên trái cây là một dự án
quan trọng tạo cơ sở hạ tầng du lịch hoàn chỉnh, đồng bộ để
hình thành một điểm hấp dẫn cao về du lịch, đặc biệt đối với
du khách quốc tế.

Phấn đấu trở thành huyện phát triển bền vững
Trên cơ sở xác định được tiềm năng và thế mạnh của Cái

Bè, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Bè đề ra nhiều giải pháp
sát với thực tiễn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu
nhập cho người dân theo lộ trình đề ra.

Ông Trần Văn Út nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới là phải tăng cường thu hút các doanh
nghiệp đầu tư; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài
nguyên, đất đai. Bố trí ngân sách huyện kết hợp các nguồn hỗ
trợ của tỉnh, huy động nguồn lực ngoài xã hội để đầu tư,
nâng cấp kết cấu hạ tầng. Huyện đang triển khai lại dự án
công viên trái cây, kết hợp đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch
Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Tranh thủ các nguồn vốn tỉnh,
ngân sách huyện trùng tu Lăng miếu - Miễu Cậu, bảo tồn,
phát huy chợ nổi Cái Bè...

Bên cạnh đó, Cái Bè sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục
pháp lý, khẩn trương triển khai hạ tầng cụm công nghiệp
(CCN) An Thạnh 2 và lựa chọn nhà đầu tư CCN Hậu Thành;
tiếp tục quy hoạch các CCN Hòa Khánh, Mỹ Thuận, khu
công nghiệp kết hợp dân cư tập trung Thiên Hộ, An Hữu để
kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Tập trung mời gọi đầu tư
thực hiện các dự án: Khu dân cư chợ Mỹ Đức Tây, chợ mới
Cái Bè, khu du lịch sinh thái Hòa Hưng, các dự án sản xuất
kinh doanh cặp khu vực Sông Tiền, Đường Xẻo Mây… 

“Trên cơ sở định hướng, giải pháp lớn của uBND huyện
sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, hiện thực hóa định hướng
xây dựng quê hương Cái Bè trở thành địa phương phát triển
bền vững của tỉnh Tiền Giang vào năm 2025”, Chủ tịch
uBND huyện Cái Bè khẳng định.n
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Kinh tế có nhiều khởi sắc
Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Tân Phước đã xác định

mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng giá trị
sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững ổn
định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo nền
tảng vững chắc để phát triển toàn diện theo hướng văn minh,
giàu mạnh. 

Năm năm qua Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân
dân đã phát huy thuận lợi và tập trung khắc phục những khó
khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi các
mục tiêu kinh tế đề ra. Giá trị sản xuất (GTSX) tăng bình quân
giai đoạn 2015-2020 đạt 17,13%/năm (vượt mục tiêu Nghị
quyết đề ra: 16,5%/năm); trong đó khu vực II (công nghiệp –
xây dựng) tăng 19,88%/năm. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
giảm nhanh tỷ trọng GTSX khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp)
từ 44,90% (năm 2015) còn 10,91% (năm 2020); đồng thời tăng
nhanh tỷ trọng GTSX khu vực II (công nghiệp – xây dựng) từ
28,57% (năm 2015) lên 83,17% (năm 2020 ).

Đáng mừng nhất là chuyển dịch cơ cấu lao động, tỷ lệ lao
động nông nghiệp giảm từ 75,98% (năm 2015) còn 46,77%
(năm 2020); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tăng lên từ 24,02%
(năm 2015) lên 53,23% (năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ
7,2% (năm 2015) hiện nay còn khoảng 2,89%. 

Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) có nhiều
chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2020 Tân Phước sẽ có 6/12
xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu
nhập bình quân đầu người đạt 50,62 triệu đồng/người/năm,
tăng 25,22% so với năm 2015.

Khai thác lợi thế, thu hút đầu tư
Nguồn tài nguyên đất đai của huyện là thế mạnh, lợi thế

cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, huyện còn nhiều khu đất có
diện tích lớn do Nhà nước, tổ chức quản lý, thuận lợi cho phát
triển quy mô lớn đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại,
dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đó là định hướng nhu
cầu khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai cho phát triển của
huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay vùng công nghiệp Đông Nam
Tân Phước đã được tỉnh phê duyệt, tỉnh và
huyện Tân Phước đã mời gọi đầu tư hình
thành Khu công nghiệp (KCN) Long Giang
với diện tích 540 ha và đang hoạt động lấp
đầy gần 80% diện tích; từ đó tạo điều kiện
thúc đẩy hình thành các dịch vụ phục vụ
công nhân khu vực này và đang mở ra nhiều
điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị,
công nghiệp, dịch vụ khác.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch uBND
huyện cho biết: Hiện nay, huyện phối hợp
với tỉnh tập trung mời gọi đầu tư phát triển
các dự án vào vùng này, gồm: dự án KCN
Tân Phước 1, KCN Tân Phước 2; dự án Khu
nghỉ dưỡng – sân Golf; dự án Dịch vụ – Nhà
ở công nhân 60 ha; dự án Dãy phố - Chợ Tân
Lập 1... Đây không những vùng công nghiệp
quy mô lớn của huyện mà còn là vùng công
nghiệp trọng điểm phía tây của tỉnh Tiền
Giang. Do đó, cơ hội phát triển công nghiệp
– dịch vụ của huyện là rất thuận lợi. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có tuyến
Đường tỉnh 878 và dự kiến xây dựng đường

mới từ trung tâm huyện kết nối vào tuyến cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận tại vòng xoay Tân Cửu Nghĩa và có tuyến
đường thuỷ quốc gia đi qua là kênh Nguyễn Văn Tiếp, sẽ tạo
thuận lợi cho huyện thúc đẩy phát triển đô thị trung tâm là thị
trấn Mỹ Phước và trong tương lai là đô thị Phú Mỹ. 

Từ điều kiện thuận lợi đó, huyện phối hợp với tỉnh tập
trung mời gọi đầu tư vào các dự án: Cụm công nghiệp Thạnh
Tân 75 ha tại xã Thạnh Tân; Khu nông nghiệp công nghệ cao
và Nhà máy chế biến nông sản 200 ha tại thị trấn Mỹ Phước;
Khu chăn nuôi tập trung 200 ha tại xã Thạnh Hòa; Quy hoạch
mở rộng Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười 123 ha tại xã
Thạnh Tân; Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Phú Mỹ, trong
đó: tập trung mời gọi khu thương mại Phú Mỹ để thúc đẩy
phát triển đô thị.

Cũng theo ông Tuấn, trong nhiều năm qua, Tân Phước đã
tích cực mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đến
đầu tư, tuy nhiên kết quả vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu là các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng lợi
thế của huyện. Do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hướng tới sự hài lòng
của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Huyện sẽ chú trọng tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng
rãi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến.
Bên cạnh đó, cam kết đồng hành, tăng cường đối thoại với các
nhà đầu tư, giải quyết kịp thời và dứt điểm các khó khăn,
vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt
động và phát triển sản xuất kinh doanh.

“Với phương châm sự phát triển của doanh nghiệp chính
là thành công của Tân Phước, trên cơ sở quy định pháp luật,
uBND huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc tổ chức giải
phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đối với các dự án; tạo môi
trường đầu tư ổn định, an toàn để doanh nghiệp yên tâm hoạt
động. Đặc biệt, lãnh đạo huyện sẽ giám sát chặt chẽ việc giải
quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo thực
hiện đúng quy định về thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ
tục hành chính.”, ông Đoàn Văn Tuấn khẳng định.n

huyện tÂn Phước

Đẩy mạnh 
thu hút đầu tư, 
phát triển bền vững

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền
huyện Tân Phước đã tập trung chỉ đạo
phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển
kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển
nông nghiệp chất lượng cao, đồng thời
gian tăng tỷ trọng công nghiệp, thương
mại - dịch vụ; huy động có hiệu quả các
nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ
tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát
triển. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường
công tác quản lý nhà nước về quy hoạch,
đô thị, đất đai, môi trường; triển khai
thực hiện tốt các công trình, dự án trên
địa bàn, góp phần xây dựng huyện ngày
càng văn minh, hiện đại.

F

Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang



Điều đáng nói, Gò Công Tây không chỉ
thu hút những nhà đầu tư ngoài huyện mà
còn chú trọng những doanh nghiệp tại địa
phương; cụ thể như doanh nghiệp xay xát
lúa gạo, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cá
nhân có chuyên môn về nông nghiệp... Từ
đó hình thành những mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị: “cung ứng vật tư -
hướng dẫn kỹ thuật - thu mua chế biến và
tiêu thụ. Thực tế cho thấy, trên địa bàn
huyện đã có một số mô hình bước đầu đạt
kết quả cao, giúp giảm chi phí sản xuất và
tăng thu nhập cho người nông dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác thu hút
đầu tư, trong thời gian tới, chính quyền
huyện sẽ rà soát lại các quy hoạch, từ đó đưa
ra định hướng đầu tư hiệu quả. Đồng thời,
tăng cường tuyên truyền, áp dụng các chính
sách của Trung ương, tỉnh về thu hút đầu tư.

Mặt khác, tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết
cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống
thủy lợi phục vụ nông nghiệp. Huyện mong
muốn tỉnh quan tâm đầu tư một số dự án
trọng điểm như: Nâng cấp mở rộng tuyến
đường 18 từ bến đò Đồng Sơn qua quốc lộ
50, đi đường tránh thị trấn Vĩnh Bình, đấu
nối vào đường ven sông Tiền (đã có quy
hoạch) và xây dựng mới 1 cầu tại bến đò
Đồng Sơn qua huyện Châu Thành (Long
An). Đây là tuyến quan trọng nối liền 3 đô
thị, 2 cụm công nghiệp đã được quy hoạch
của huyện, thuận lợi lưu thông hàng hóa với
tỉnh Long An, rút ngắn khoảng cách đến
TP.Hồ Chí Minh.

Xây dựng 1 cầu mới bắc qua sông Cửa
Tiểu để kết nối với huyện Tân Phú Đông và
huyện Bình Đại (Bến Tre). Triển khai dự án
cặp đường sông Tiền trên địa bàn huyện
(nâng cấp đường 877) và xây mới 1 cầu bắc
qua cống Vàm Giồng để thông tuyến từ các
huyện phía Tây đến các huyện phía Đông
tỉnh. Nâng cấp, mở rộng tuyến đê sông Tra
kết nối với huyện Chợ Gạo...

Song song với những giải pháp trên,
theo ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch
uBND huyện Gò Công Tây, công tác cải
cách hành chính, xây dựng chính quyền
thông thoáng, minh bạch, thân thiện, đồng
hành hỗ trợ doanh nghiệp được huyện xác
định là khâu đột phá nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của huyện. Qua đó, tạo động
lực thu hút đầu tư, phát triển doanh
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển KT-
XH theo tinh thần Nghị quyết số
02/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thời gian qua, uBND huyện đã
triển khai bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể, như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính (TTHC) gắn với trách nhiệm thực thi
công vụ của cán bộ, công chức; công khai,
minh bạch TTHC và thời gian giải quyết.

Huyện đã áp dụng việc tiếp nhận và trả hồ
sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, mang lại
hiệu quả tích cực; thực hiện hiệu quả cơ chế
một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
trong hoạt động hệ thống cơ quan hành
chính, nhận được sự đồng thuận cao trong
nhân dân và doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức đối thoại doanh
nghiệp (mỗi quý một lần); duy trì các buổi
“Cà phê doanh nghiệp” để các doanh nghiệp
trực tiếp trao đổi, kiến nghị khó khăn, vướng
mắc với lãnh đạo uBND huyện và các ngành
để kịp thời giải quyết dứt điểm. Phối hợp với
các chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn
huyện tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. 

Đặc biệt, uBND huyện đã thành lập Tổ
xúc tiến đầu tư nhằm cung cấp các thông tin
về tình hình, định hướng phát triển KT-XH,
thu hút đầu tư, quy hoạch,... của huyện. Chủ
động tiếp xúc nhà đầu tư, giới thiệu, quảng
bá dự án, địa điểm mời gọi đầu tư. Phối hợp,
hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục
theo quy định; nắm bắt những vướng mắc,
khó khăn trong quá trình triển khai dự án;
phản ánh kịp thời với các cơ quan có thẩm
quyền xem xét, tháo gỡ nhằm đẩy nhanh
tiến độ triển khai dự án. 

“Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục
thực hiện các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh như: đẩy mạnh
công tác cải cách TTHC; chủ động đào tạo
nghề gắn với nhu cầu của các doanh
nghiệp. Phát huy tốt vai trò cầu nối của Hội
doanh nghiệp; củng cố hoạt động của Tổ
xúc tiến đầu tư để mời gọi các doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào
huyện. Chú trọng kêu gọi các doanh nhân
quê gốc địa phương về nghiên cứu, hợp tác
đầu tư, xây dựng quê hương Gò Công Tây
ngày càng phát triển. Đảm bảo an ninh, trật
tự; tạo sự cạnh tranh công bằng, để nhà đầu
tư yên tâm sản xuất kinh doanh...”, Chủ
tịch Huỳnh Thanh Bình chia sẻ.n
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tập trung phát triển “tam nông”
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự nỗ lực, thực hiện nhiều giải

pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân huyện Gò Công Tây đã thu được nhiều thành tựu
quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của tỉnh
Tiền Giang. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt
bình quân 7,56%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 55
triệu đồng/người/năm, tăng 2,19 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn 1,99%.

Một trong những yếu tố giúp huyện đạt được những kết quả
trên là việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với việc
phát huy hiệu quả thực hiện “Dự án ngọt hóa Gò Công”, cùng
nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất
trên địa bàn huyện. Lũy kế đến năm 2020, huyện chuyển đổi
8.302,32 ha diện tích cây lúa sang trồng cây lâu năm, cây màu
chuyên canh và màu luân canh. 

Đến nay, Gò Công Tây đã hình thành 2 tiểu vùng sản xuất
nông nghiệp, gồm: Bắc quốc lộ 50 và Nam quốc lộ 50, với hiệu
quả kinh tế cao. Huyện cũng hình thành những vùng sản xuất
hàng hóa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn, trong đó có
3.000 ha/9222,39 ha diện tích đất lúa; 30 ha trên thanh long; 150
ha trên dừa. Quy hoạch vùng sản xuất rau chuyên canh với diện
tích 370,89 ha, vùng trồng cây ăn trái, dừa, bưởi, thanh long…

Kinh tế phát triển đã giúp công tác thực hiện chương trình
xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều hiệu quả.
Qua 10 năm triển khai (2010-2020), nhờ sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân
dân, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, đến nay, toàn
huyện đã có 12/12 xã đạt chuẩn NTM. Đây là nền tảng quan
trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2021, Gò Công Tây sẽ
đạt chuẩn huyện NTM.

Một thành tựu khác của huyện là việc đầu tư hệ thống kết
cấu hạ tầng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, huyện
đã xây dựng 310 tuyến đường với tổng chiều dài 319,241 km,
tổng kinh phí thực hiện 462,301 tỷ đồng; đầu tư xây mới 26 cầu

giao thông nông thôn với tổng chiều dài 460 mét. Đến nay, hệ
thống giao thông của huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của
nhân dân, tạo thuận lợi trong việc mở rộng giao lưu, tiêu thụ sản
phẩm, hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư
Nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của

huyện (trên 60%), Gò Công Tây luôn xác định đây là ngành kinh
tế mũi nhọn của huyện. Huyện đã và đang tạo điều kiện thuận
lợi để phát triển các mô hình sản xuất tập trung, chú trọng liên
kết sản xuất gắn với xây dựng chuỗi giá trị. Đồng thời, ứng dụng
khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất sạch và an toàn;
hình thành các sản phẩm đặc trưng cho nông sản địa phương, có
giá trị và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Hiện nay, huyện đã có 2 doanh nghiệp xây dựng thương hiệu
gạo sạch là gạo Khổng Tước và gạo Hồng Đăng. Bên cạnh đó đã
xây dựng một số thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa tập thể như:
Mai chiếu thủy nu Gò Công, gạo Gò Công. Mặt khác, hỗ trợ
đăng ký chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gồm: tinh
dầu sả, nước đông trùng hạ thảo, gạo VD20, rau an toàn,...

Để tiếp tục phát huy thế mạnh về nông nghiệp, lãnh đạo
huyện Gò Công Tây đã chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà
máy chế biến nông sản, giúp tạo thuận lợi cho đầu ra và nâng
cao giá trị nông sản địa phương. Hiện nay, uBND tỉnh đã đưa
vào danh mục mời gọi đầu tư dự án “Nhà máy chế biến hàng
nông sản” tại huyện, với diện tích 2,3 ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ
đồng, đã có một số nhà đầu tư quan tâm.
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huyện gò công tÂy

Thu hút đầu tư gắn với hỗ trợ doanh nghiệp

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Giai đoạn
2015-2020,

huyện Gò Công Tây
đã phát triển mới 105
doanh nghiệp, với
tổng số vốn đăng ký
169,768 tỷ đồng,
nâng tổng số doanh
nghiệp hoạt động trên
địa bàn huyện là 191
doanh nghiệp, với
tổng số vốn trên
1.800 tỷ đồng; Thu
hút được 7 dự án,
(tổng mức đầu tư
trên 400 tỷ đồng),
trong đó đã có 5 dự
án đi vào hoạt động.
Hiện nay, huyện
đang tập trung kêu
gọi đầu tư các dự án:
CCN Long Bình;
Vĩnh Hựu; Đồng Sơn;
Khu thương mại dân
cư thị trấn Vĩnh
Bình, Đồng Sơn, 
Long Bình.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu về phát
triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Gò Công
Tây đang thực hiện nhiều giải pháp thu
hút đầu tư, gắn với khai thác tiềm năng,
lợi thế của địa phương. Đồng thời, tạo
mọi điều kiện thuận lợi để các doanh
nghiệp, nhà đầu tư nâng cao hiệu quả
đầu tư, sản xuất kinh doanh.

San TùnG

Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây



huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), huyện Gò
Công Đông, thị xã Gò Công, huyện Cần
Giờ (thành phố Hồ Chí Minh)…

mở đường đón nhà đầu tư
Tân Phú Đông là huyện cù lao ven biển,

chiều dài từ Tây sang Đông khoảng 34 km
(nếu tính cả bãi bồi là 37 km). Huyện tiếp
giáp biển Đông, với 2 cửa sông lớn là Cửa
Tiểu, Cửa Đại, có vai trò là cửa ngõ các
tuyến giao thông thủy quan trọng hướng về
TP.Hồ Chí Minh và ra biển Đông. Đây là
những lợi thế quan trọng để huyện phát
triển kinh tế nông ngư kết hợp.

Tỉnh Tiền Giang xác định các huyện
thuộc khu vực phía Đông, trong đó có
Tân Phú Đông là vùng trọng điểm kinh tế
biển của tỉnh, với các ngành kinh tế mũi
nhọn gồm: nuôi trồng và đánh bắt thủy
sản; hậu cần nghề cá; du lịch sinh thái
biển; công nghiệp - dịch vụ đóng tàu. Từ
định hướng đó, địa phương sẽ có điều
kiện tiếp cận với những nguồn lực đầu tư
trong và ngoài tỉnh. 

Huyện khuyến khích các nhà đầu tư
trong lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt
thủy sản, trồng cây ăn trái kết hợp sơ chế
và tiến đến chế biến sản phẩm tiêu dùng
cuối cùng; phát triển du lịch sinh thái
biển và trong vườn trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn của huyện. Đồng thời, tranh
thủ tiếp cận những thị trường tiêu thụ
rộng lớn khi các đô thị và khu công
nghiệp của thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, huyện
Gò Công Tây hình thành; đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị
trường tiềm năng như Long An, TP.Hồ Chí Minh... 

Huyện đang kêu gọi đầu tư, hình thành một trung tâm
du lịch ven biển ở Cồn Cống xã Phú Tân trên cơ sở phát
triển đa dạng các tuyến du lịch và các loại hình du lịch. Tập
trung thu hút đầu tư để đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh

các công trình kết cấu hạ tầng trong Cụm
công nghiệp theo quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế xã hội của huyện.

Ông Bùi Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch uBND huyện Tân Phú Đông cho biết:
Tân Phú Đông còn nhiều khó khăn nhất là về
điều kiện tự nhiên, vốn đầu tư phát triển ở
mức thấp nhất tỉnh, khoảng cách về trình độ
phát triển kinh tế so với các huyện trong tỉnh
còn lớn... Do đó, huyện ưu tiên đầu tư các
công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội thiết yếu,
nhằm tạo nền tảng vững chắc, giúp cho huyện
phát triển nhanh, bền vững hơn và hoàn thành
mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới.

Cụ thể, mở rộng nâng cấp đường tỉnh
877B đạt chuẩn cấp IV đồng bằng; nâng cấp
đường huyện 83C đạt chuẩn cấp V đồng
bằng; xây dựng mới đường tỉnh 877B nối dài
đoạn Phú Hữu - Cồn Cống, xã Phú Tân đến
biển đạt chuẩn cấp IV đồng bằng; nâng cấp
các tuyến đường huyện ra các bến phà để kết
nối với bên ngoài; từng bước hình thành kết
cấu hạ tầng đô thị của thị trấn Tân Phú Đông;
tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống
giao thông nông thôn còn lại đạt chuẩn nông
thôn mới; đầu tư nâng cấp các bến phà rạch
Vách, Bình Ninh, Vàm Giồng đảm bảo tải
trọng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng
cao của địa phương...

“Trong bối cảnh nguồn lực địa phương
chưa đủ mạnh, việc kêu gọi thu hút đầu tư là
giải pháp có tính đột phá, là cơ sở thúc đẩy và
nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, góp
phần cải thiện thu nhập, đời sống của nhân
dân. Hàng năm, huyện phối hợp các sở ngành
tỉnh lập và trình danh mục các dự án mời gọi
đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trên
địa bàn. Đồng thời, những dự án đầu tư phải
đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, liên kết
chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau nhất là vùng phía
Đông tỉnh”, ông Bùi Thái Sơn cho biết.

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
huyện tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho
nhà đầu tư tham gia triển khai dự án tại địa
phương. Đặc biệt, Chủ tịch uBND huyện là
đầu mối tiếp xúc, làm việc, liên lạc trong các
dự án kêu gọi đầu tư. Lãnh đạo huyện cũng
đã chỉ đạo các ngành, các xã nâng cao nhận
thức, hành động nhằm cải thiện công tác và
quản lý, điều hành, với mục đích mang lại lợi
ích tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và
các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, huyện mong muốn tỉnh
tiếp tục hỗ trợ huyện trong việc tranh thủ các nguồn vốn
đầu tư để đảm bảo vốn hàng năm đủ theo kế hoạch đầu tư
công hàng năm và trung hạn (vốn ngân sách và ngoài ngân
sách). Đặc biệt, kiến nghị được Trung ương hỗ trợ đầu tư hồ
chứa nước ngọt sông Cửa Trung để giải quyết tình trạng
thiếu nước vào mùa hạn mặn. n
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Huyện Tân Phú
Đông đang mời gọi
đầu tư 2 dự án: Dự

án Bến phà Vàm
Giồng qua sông

Cửa Tiểu tải trọng
bến 8 tấn, kết nối
huyện Tân Phú

Đông với huyện Gò
Công Tây, quy mô
đầu tư dự kiến 20

tỷ đồng (hạ tầng và
2 phương tiện hoạt
động); Dự án Chợ
và khu phố chợ xã
Phú Thạnh, quy

mô đầu tư dự kiến
20 tỷ đồng. 

Chuyển biến về phát triển kinh tế
5 năm qua, kinh tế Tân Phú Đông chuyển dịch theo

hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công
nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2020, giá trị sản xuất
khu vực I chiếm 78,43% (năm 2015 là 83,8%); khu vực II
chiếm 9,44% (năm 2015 là 8,28% ); khu vực III chiếm
12,13% (năm 2015 là 7,93%. Tổng giá trị sản xuất theo giá
hiện hành năm 2020 đạt 5.592 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với
năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5 - 7%/năm, hiện
toàn huyện còn 1.010 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,08%. Tốc độ
tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 3,6%. 

Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đã có nhiều bước tiến rõ
rệt nhờ huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào
sản xuất. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng ổn định và
tăng so với kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản tiếp tục
ổn định và tăng so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn
định, xây dựng cơ bản tăng khá so với năm 2015, bình quân
giai đoạn 2016-2020 tăng 5,27%, trong đó chủ yếu tăng phần
xây dựng cơ bản, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu
hạ tầng trên địa bàn huyện. Các ngành dịch vụ từng bước
chuyển biến tích cực đáp ứng nhu cầu của người dân, bình
quân giai đoạn 2016-2020 tăng 6,56%. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để duy trì và đẩy nhanh
tăng trưởng, huyện sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh
tế theo hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp,
nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; phát triển công nghiệp
và thương mại, du lịch để nâng cao thu nhập cho toàn xã
hội. Phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ theo mô
hình công nghệ cao, từng bước hình thành và phát huy
trung tâm dịch vụ hậu cần thủy sản; đẩy mạnh liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường tiêu thụ các sản
phẩm chủ lực của huyện.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối với
vùng kinh tế - đô thị phía Đông của tỉnh. Từng bước hình
thành kết cấu hạ tầng đô thị của thị trấn Tân Phú Đông và
quy hoạch, đầu tư hình thành cụm dân cư Tân Thới theo
quy hoạch; thành lập 1 cụm công nghiệp tại xã Phú Thạnh.
Hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống đê bao toàn huyện
vào cuối năm 2025, đảm bảo phòng chống triều cường, xâm
nhập mặn, gắn với giao thông nông thôn. Đầu tư cơ sở hạ
tầng, thiết chế văn hóa đảm bảo đến năm 2024, 5/5 xã còn
lại hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và huyện
đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ngoài ra, từng bước hình thành trung tâm du lịch ven
biển ở khu vực Cồn Cống- xã Phú Tân trên cơ sở phát triển
đa dạng các tuyến du lịch và các loại hình du lịch gắn kết với
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huyện tÂn Phú đông 

Nỗ lực kêu gọi đầu tư, 
phát triển kết cấu hạ tầng
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Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự
quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh
ủy, uBND tỉnh; sự phối hợp của
các sở ngành; sự nỗ lực của các
cấp ủy Đảng, chính quyền và

nhân dân, huyện Tân Phú Đông
đã thu được nhiều thành tựu

trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đây là nền tảng quan trọng để

huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới và phát triển bền

vững trong thời gian tới.



đấu để nâng mình lên bằng nội lực và sức mạnh của sự đoàn kết,
thống nhất trong thực thi nhiệm vụ.

Thành công của chúng tôi còn bắt nguồn từ đội ngũ giáo viên
vừa hồng vừa chuyên, đã trải qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng và sát
hạch kỹ năng nghề từ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí
Minh và Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Giáo viên
của Trường đã và đang duy trì hoạt động thực tế/thực tập nghề mỗi
năm 30 ngày tại các doanh nghiệp (DN) trong nước nên rất tự tin,
bản lĩnh trong hoạt động chuyên môn của mình.

Đặc biệt, hoạt động đào tạo của Trường CĐ Tiền Giang gắn
chặt với 20 DN lớn và 80 cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ
trong cũng như ngoài tỉnh. Nhờ đó, Trường được DN và cơ sở
sản xuất kinh doanh hỗ trợ về vật tư, thiết bị, công nghệ để
hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Ông đánh giá như thế nào về công tác đào tạo nghề hiện
nay? Để đón đầu và đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề phục vụ
cho thị trường lao động trong thời kỳ công nghệ 4.0, trường sẽ
tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

Công tác đào tạo nghề hiện nay phát triển theo hướng linh
hoạt, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường
lao động trong nước, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế
và xuất khẩu lao động. Thị trường lao động tại các DN cũng
đang cần những người thợ - nhân viên kỹ thuật có kiến thức và
kỹ năng nghề, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, biết ngoại ngữ, giỏi
tin học để tham gia vào quá trình đổi mới quy trình công nghệ
trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Để đón đầu và đáp ứng yêu cầu của đào tạo nghề phục vụ cho
thị trường lao động trong thời kỳ công nghệ 4.0, Trường CĐ Tiền
Giang chủ trương xây dựng thêm 36 xưởng thực hành các nghề, tập
trung cho 4 nghề trọng điểm quốc gia và khu vực ASEAN mà
Trường đang đào tạo (điện công nghiệp; kỹ thuật lạnh; công nghệ
thông tin; công nghệ kỹ thuật ô tô) từ nguồn ngân sách Trung ương
và địa phương. Sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ hàng năm để
mua sắm, đặt hàng thiết kế các mô hình đào tạo nghề theo quy
trình công nghệ mới để đưa vào giảng dạy.

Nhà trường cũng sẽ rà soát, hiệu chỉnh và phát triển
chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra
theo hướng chú trọng kỹ năng thực hành (thời
lượng đào tạo 30% lý thuyết, 70% thực hành).
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp đội ngũ giảng
viên về trình độ chuyên môn, kỹ năng
thực hành nghề; mỗi giảng viên có ít
nhất 30 ngày thực tập thực
hành/năm tại DN thuộc lĩnh
vực ngành nghề chuyên

môn của mình để cọ sát thực tiễn, thích ứng quy trình công nghệ
mới trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời tăng cường
quan hệ với DN, đào tạo theo yêu cầu của DN và tăng cường hợp
tác quốc tế với Hàn Quốc, Nhật Bản trong xây dựng chương trình
đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động, phát triển cơ sở vật chất – thiết
bị thực hành nghề và đào tạo giảng viên.

Nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng làm việc, tâm huyết
với nghề là mong muốn của các dN, các cơ sở sản xuất kinh
doanh trong và ngoài tỉnh. Vậy trường CĐ tiền giang đáp
ứng mong muốn này như thế nào?

Để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực
chất lượng cao cho DN, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị
phục vụ đào tạo các ngành nghề; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao
kỹ năng nghề cho đội ngũ giảng viên, Trường tiếp tục kết nối với
các DN và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các khâu góp ý
hiệu chỉnh nội dung chương trình đào tạo, tổ chức hoạt động
hướng nghiệp đầu khóa học, tổ chức hoạt động ngoại khóa về đào
tạo nghề và kỹ năng làm việc, tiếp nhận thực tập và tiếp nhận vào
làm việc. Trường có các dự án kêu gọi DN và tổ chức hợp tác quốc
tế hỗ trợ thiết bị, chuyển giao kinh nghiệm cho hoạt động đào tạo
nghề. Những việc vừa nêu góp phần giúp Trường khắc phục
những điểm yếu, từng bước nâng cao năng lực và chất lượng đào
tạo nghề trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay. 

Trường cũng quan tâm thực hiện việc liên kết đào tạo liên
thông từ CĐ lên đại học (ĐH) đối với các trường ĐH trong nước và
thông qua Vụ hợp tác quốc tế (thuộc Tổng cục Giáo dục nghề
nghiệp - Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội) kết nối để đào tạo
nghề phục vụ xuất khẩu lao động cho thị trường lao động Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đức.

trân trọng cảm ơn ông!
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trường cao đẳng tiền giang

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
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Ông có thể khắc họa những nét chính về trường CĐ tiền
giang cũng như những thành tựu Nhà trường đã nỗ lực đạt
được trong thời gian qua?

Tiền thân của Trường CĐ Tiền Giang là Trường CĐ Nghề Tiền
Giang được thành lập năm 2002, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân

lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ của Tiền Giang và một số tỉnh

thuộc Vùng kinh tế trọng
điểm phía

Nam. Trường đào tạo 3 cấp trình độ (CĐ, trung cấp, sơ cấp) và đào
tạo thường xuyên với 22 ngành nghề thuộc 3 khối: kinh tế - dịch vụ,
kỹ thuật - công nghệ, văn hóa nghệ thuật và du lịch. Lưu lượng học
sinh sinh viên (HSSV) CĐ và trung cấp từ 2.200 đến 2.400
HSSV/năm, đào tạo sơ cấp và dạy nghề thường xuyên các nghề khối
kỹ thuật - công nghệ và giao thông vận tải từ 8.000 - 10.000 học
viên/năm. Trong 18 năm qua, Trường đào tạo cho tỉnh Tiền Giang
và một số tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hơn
15.000 nhân viên và cán bộ kỹ thuật trình độ trung cấp, 3.000 kỹ sư
và cử nhân thực hành trình độ CĐ, 120.000 lao động kỹ thuật trình
độ sơ cấp và học nghề ngắn hạn.

Bên cạnh đó, Trường đã xây dựng đội ngũ nhà giáo nòng cốt,
vững nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề; xây dựng 47 xưởng thực
hành nghề với nhiều trang thiết bị, mô hình và đồ dùng dạy học đáp
ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy nghề. Trường CĐ Tiền Giang
cũng là cơ sở dạy nghề đủ khả năng về nhân lực, phương tiện vật
chất kỹ thuật đảm nhận công tác hướng nghiệp, dạy nghề và tổ
chức kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho học sinh THPT theo
chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường còn được Tổ
chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phái cử tình nguyện viên
(2-6 người/năm) đến tham gia đào tạo nghề, thực hiện các dự án hỗ
trợ thiết bị dạy nghề trị giá 10.000 – 20.000 uSD/năm.

Hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng
trường CĐ tiền giang ngày càng khẳng định là "địa chỉ
đỏ" về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáp
ứng nhu cầu nhân lực ở tiền giang nói riêng - Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam nói chung. thành công này có được
là do đâu, thưa ông?

So với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, Trường
CĐ Tiền Giang đi lên từ trường dạy nghề có ưu thế về đội ngũ, cơ
sở vật chất - thiết bị, nhà xưởng, chương trình đào tạo, kinh
nghiệm tổ chức hoạt động đào tạo theo năng lực thực hiện.

Trường cũng được tỉnh đầu tư để trở thành cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đầu tàu trong hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn

tỉnh. Đây vừa là niềm tin, vừa là động lực để tập thể cán
bộ - giáo viên của Trường phải luôn nỗ lực phấn

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát
triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư thì
phát triển nguồn nhân lực được tỉnh Tiền
Giang xác định là một trong những khâu
đột phá chiến lược, góp phần đưa tỉnh nhà
tiến nhanh trên bước đường hội nhập. Ông
Nguyễn Quang Khải - Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng (CĐ) Tiền Giang cho
biết: được lãnh đạo tỉnh tin tưởng trao sứ
mệnh "trồng người", chặng đường 18 năm
(2002-2020) qua, Trường luôn hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần
cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện
đại hóa tỉnh nhà. Công Luận thực hiện.



Cụ thể, xây dựng chương trình giảng dạy
theo hướng mở, nhằm đảm bảo tỉ lệ đào tạo
bắt buộc theo quy định và tỉ lệ mở theo nhu
cầu đặt hàng của cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Phương pháp đào tạo đã thực sự thay đổi từ
trọng “cung” sang hướng trọng “cầu”; bám sát
nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, từ đó
nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của thị
trường lao động.

Bên cạnh đó, Trường luôn duy trì liên kết
với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để
đưa học sinh đi thực tập như: Công ty TNHH
may Việt Long Hưng; Công ty TNHH Sen
Đại Dương, Công ty TNHH cơ khí - xây dựng
Sáng tạo mới; Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò
Công; Công ty Cổ phần viễn thông fPT
Telecom Chi nhánh Tiền Giang; Công ty
TNHH xây dựng hạ tầng Phan Vũ; Công ty
TNHH MTV Kaise Việt Nam;… 

Đây là những đối tác quan trọng giúp học sinh có nơi thực tập
và đảm bảo đầu ra, tạo việc làm cho các em sau khi ra trường. Nhờ
đó, học sinh của Trường được đánh giá khá tốt về kỹ năng nghề
nghiệp cơ bản, tác phong công nghiệp và được trả mức lương thỏa
đáng. Đây còn là cách xây dựng thương hiệu và là kênh tuyên
truyền hữu hiệu cho công tác tuyển sinh của Nhà trường.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo, theo thầy Nguyễn Hữu
Hào - Hiệu trưởng Trường TC Gò Công cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục
hoàn thiện mô hình hoạt động và trình độ đội ngũ giáo viên. Cụ
thể, nâng cao hiệu quả công tác quản lý một cách toàn diện; tăng

cường bồi dưỡng chuyên sâu, cập nhập kiến thức lý thuyết và thực
hành mới cho đội ngũ giáo viên; có chế độ thu hút nhân lực trình
độ cao, đặc biệt là đưa những học sinh xuất sắc đi đào tạo và giữ lại
phục vụ công tác giảng dạy.

“Bên cạnh đó, Nhà trường mong muốn được Trung ương và
tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
dạy thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người
học cũng như các doanh nghiệp. Qua đó, tạo nền tảng để Trường
hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành trường cao đẳng trong thời
gian tới”, thầy Hào chia sẻ.n
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Điểm sáng đào tạo nghề
Trường TC Gò Công là đơn vị sự nghiệp công lập được thành

lập tháng 2/2019, trên cơ sở sáp nhập Trường TC Nghề khu vực
Gò Công và Trường TC Bách Khoa Gò Công (nằm trên địa bàn
Thị xã Gò Công). Hiện nay, Trường đang đào tạo các hệ gồm:
Trung cấp; sơ cấp; dạy nghề thường xuyên; dạy nghề phổ thông. 

Bên cạnh đó, Trường đang thực hiện việc liên doanh, liên kết
với các trường: Đại học Trà Vinh, Đại học Đồng Tháp, Đại học
Tiền Giang để đào tạo hệ đại học, các chứng chỉ quản lý nhà nước,
luật, kế toán, tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ chức danh GDNN,
chương trình đại học cho giáo viên cấp tiểu học… theo yêu cầu
người học tại địa phương và các khu vực lân cận.

Giai đoạn 2015-2020, Trường TC Gò Công đã đào tạo tập
trung được 5 khóa hệ trung cấp nghề, với tổng số 2.050 học sinh.
Một số nghề đào tạo nhiều học sinh như: Điện công nghiệp; Kỹ
thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Cơ điện lạnh thủy sản; Cơ
điện tử; Công nghệ ô tô; Cắt gọt kim loại; may thời trang; Tin học
văn phòng; Kế toán doanh nghiệp…

Bên cạnh đào tạo hệ trung cấp, nhà thường thường xuyên tổ
chức dạy nghề ngắn hạn với các ngành nghề như: May công
nghiệp; lắp đặt hệ thống báo trộm, báo cháy; hàn cơ bản; sửa
chữa thiết bị may công nghiệp… với số lượng học sinh trung
bình hàng năm trên 200 học sinh (5 năm qua đã đào tạo 1.058
học viên). Ngoài ra, kết hợp với các đơn vị xã, phường trên địa
bàn mở các lớp cho đối tượng nông thôn như: kỹ thuật trồng
nấm; chăn nuôi bò; rau an toàn; phòng và trị bệnh cho dê…; đào
tạo các nghề phổ thông như: Điện dân dụng, tin học, thêu tay,
làm vườn, trên 1.200 học sinh theo học hàng năm.

Năm học 2020 - 2021, nhờ tích cực triển khai hiệu quả các
giải pháp tuyển sinh, Trường đã tuyển mới 444 học sinh. Trong
đó, liên kết cùng Trường Cao đẳng Quốc tế TP.Hồ Chí Minh
mở 01 lớp ngành Nghiệp vụ nhà hàng với 31 học sinh. Hiện tại,
hệ trung cấp của Trường có tổng số 784 học sinh; hệ giáo dục
thường xuyên là 864 học sinh.

Về đào tạo hệ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, từ đầu năm
2020 đến nay, Trường đã giảng dạy 4 lớp May công nghiệp (80 học
viên); 1 lớp Hàn cơ bản (28 học viên); 1 lớp sửa chữa thiết bị may
(8 học viên), 3 lớp kỹ thuật trồng nấm (99 học viên), 1 lớp rau an
toàn (25 học viên), 1 lớp phòng và trị bệnh cho dê (35 học viên).

Đẩy mạnh hợp tác “cung-cầu”
Để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cũng như người học,

Trường TC Gò Công luôn chú trọng đổi mới chương trình đào tạo
sát với thực tế, đồng thời bám sát phương châm: “Chất lượng đầu
ra sau đào tạo là chất lượng đầu vào của doanh nghiệp”. Trường
thường xuyên thực hiện khảo sát và tham quan thực tế tại các đơn
vị sản xuất để có hướng đào tạo người học phù hợp và đúng theo
các chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban
hành. Mặt khác, từ khi có Luật mới về GDNN, Nhà trường có
nhiều hướng mở đổi mới khung chương trình, chương trình
khung, học theo mô đun, tín chỉ… nhằm tối ưu hóa thời gian học
tập của học sinh, nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Xác định việc xã hội hóa GDNN, gắn kết doanh nghiệp với
trường trong đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, học viên sau
khi tốt nghiệp là mối quan hệ “cộng sinh”, hai bên cùng có lợi,
Trường đã chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp cơ chế ba
bên: Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp nhằm thực hiện
hiệu quả công tác đào tạo gắn với việc làm và thị trường lao động. 
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trường trung cấP gò công

Chủ động liên kết 
đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Trường thường xuyên tham gia
các hội thi như: Hội thi thiết bị
dạy nghề tự làm; Hội giảng
giáo viên cấp tỉnh và cấp quốc
gia; Hội giảng giáo viên
GDNN; Hội thi học sinh, sinh
viên giỏi nghề tỉnh Tiền
Giang... và xuất sắc giành được
một số thành tích như: giải
Hai và Ba Hội thi thiết bị dạy
nghề tự làm cấp tỉnh; giải Ba
Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi
nghề tỉnh Tiền Giang (tháng
10/2020, học sinh này được
vinh danh là học sinh tiêu biểu
xuất sắc toàn quốc). Năm học
2018-2019, Nhà trường được
trao cờ thi đua hạng Nhất khối
các trường cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Những năm qua, Trường Trung cấp Gò Công (TC Gò Công) luôn chú trọng đẩy
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp (GDNN), gắn kết doanh nghiệp với
nhà trường trong đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Qua đó,
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang.

Thiên Thanh

Ông Nguyễn Hữu Hào, Hiệu trưởng Trường TC Gò Công

Học sinh của Trường TC Gò Công được đánh giá khá tốt về kỹ năng nghề nghiệp cơ bản,
tác phong công nghiệp
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ X, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng
giao thông theo phương châm "đi trước một
bước", nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều
kiện bứt phá nhanh phát triển KT - XH; Tỉnh ủy,

uBND tỉnh, ngành Giao thông Tiền Giang đã quyết định đầu
tư nhiều dự án quan trọng: ĐT.865, các cầu trên ĐT.864, cầu
Chợ Gạo, đường Lê Văn Phẩm, tuyến tránh ĐT.868, dự án
ĐT.878,… Nhìn chung tiến độ thi công các công trình đều
đáp ứng mục tiêu đề ra, các công trình đưa vào sử dụng góp
phần phát huy hiệu quả lợi thế địa lý tự nhiên, thúc đẩy tăng
trưởng thương mại trở thành đòn bẩy quan trọng trong phát
triển KT - XH của tỉnh.

Đặc biệt trong năm 2020, nhằm thiết thực lập thành tích
chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ
XIII của Đảng, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư 1.608 tỷ đồng cho
các công trình giao thông trọng điểm gồm: cầu Vàm Trà Lọt;
cầu Bình Xuân trên ĐT.873; cầu Ngũ Hiệp trên ĐT.868; cầu
Long Hưng trên đường huyện 35; cầu Nguyễn Văn Tiếp trên

ĐT.878.  Xác định tầm vóc và ý nghĩa quan trọng của các công
trình trọng điểm này, Ban QLDA ĐTXD công trình giao
thông tập trung chỉ đạo quyết liệt, tích cực tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình;
đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực,
phương tiện, trang thiết bị và máy móc chuyên dùng hiện đại,
phấn đấu rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành công trình và
đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đến nay
cầu Vàm Trà Lọt, cầu Bình Xuân, cầu Ngũ Hiệp, cầu Long
Hưng đã thông xe; còn cầu Nguyễn Văn Tiếp thông xe vào
cuối năm 2020.

Khi hoàn thành các công trình trên góp phần hoàn thiện
hạ tầng giao thông, kết nối các vùng, tiểu vùng trong tỉnh với
mạng lưới giao thông các tỉnh, thành khu vực phía Nam như:
Vùng Đồng Tháp Mười, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
khu vực các tỉnh sông Tiền; qua đó tạo thuận lợi cho giao
thương, huy động các nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế, từng
bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hiện
đại, nâng cao khả năng kết nối vùng và liên vùng, phát huy tốt
tiềm năng đất đai, lao động, ngành nghề trong tỉnh nhằm phát
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ban Qlda đtxd công trình giao thông tỉnh tiền giang 

Hoàn thành nhiều 
công trình giao thông trọng điểm

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA
ĐTXD) công trình giao thông tỉnh Tiền

Giang  được thành lập theo Quyết định số
3014/QĐ-uBND ngày 26/10/2016 của

uBND tỉnh. Ban có chức năng làm chủ đầu
tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn

ngoài ngân sách do người quyết định đầu
tư giao; nhận ủy thác quản lý dự án của các

chủ đầu tư khác; tiếp nhận và quản lý sử
dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định
của pháp luật. Từ khi đi vào hoạt động, Ban

luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo
đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng, góp

phần phát triển mạng lưới hạ tầng giao
thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng

bộ và hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội (KT – XH).

Duy anh

triển KT - XH và an ninh - quốc phòng một cách vững
chắc. Ngoài ra, giao thông thông suốt còn góp phần
giảm chi phí và thời gian vận chuyển hàng hóa, hành
khách; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và
gia tăng hiệu quả thu hút đầu tư tại địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Giám
đốc Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền
Giang  – ông Trần Minh Trung cho biết trong quá trình
triển khai thực hiện các dự án vẫn còn một số khó khăn,
vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Cụ thể về
nguồn vốn, một số dự án bố trí không đủ kinh phí nên
kế hoạch triển khai không đồng bộ, làm ảnh hưởng đến
sự phát triển chung của xã hội; một số công trình phải
chuyển tiếp nhiều năm. Thêm vào đó nguồn kinh phí
ngân sách có hạn nên nhiều dự án phải giảm quy mô so
với quy hoạch, một số tuyến đường chỉ đầu tư láng nhựa
nên chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải với tải
trọng và khối lượng lớn…; ngoài ra còn khá nhiều công
trình đầu tư chưa đồng bộ tải trọng giữa cầu đường làm
hạn chế khả năng khai thác.

Về giải phóng mặt bằng (GPMB), hiện công tác
GPMB thực hiện theo phương án vừa triển khai dự án
vừa GPMB, chủ đầu tư phải thường xuyên và liên tục
phối hợp cùng địa phương để thực hiện. Tuy nhiên theo
phương án này thì khi triển khai thi công công trình,
công tác GPMB vẫn chưa hoàn tất làm tiến độ thi công
không thể hoàn thành theo kế hoạch, nguyên nhân do
lực lượng làm công tác GPMB của địa phương chưa đủ
đáp ứng khi số lượng dự án triển khai khá nhiều trong
cùng một lúc. Mặt khác một số hộ dân bị ảnh hưởng vẫn
chưa đồng tình với chủ trương xây dựng công trình hoặc
đơn giá đền bù dẫn đến khiếu kiện nhiều lần và kéo dài. 

Về công tác lập dự án, một số dự án khi lập, đơn vị
tư vấn chưa khảo sát kỹ, không tiên lượng được hết các
khối lượng công việc thực tế thực hiện, đến khi thực
hiện mới phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh, thay đổi
quy mô, kết cấu hoặc bổ sung thêm hạng mục, phải điều
chỉnh tổng mức đầu tư, duyệt lại dự án gây khó khăn
trong việc thực hiện, cấp phát vốn và kéo dài thời gian
hoàn thành dự án.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập trên, theo
ông Trung, cần quan tâm nâng cao cả về số lượng lẫn
chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý
dự án (đào tạo đồng bộ từ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán
bộ phụ trách khoa học kỹ thuật đến đội ngũ lao động…),
trong đó đặc biệt chú trọng vào kỹ năng xây dựng, đánh
giá quản lý dự án, nâng cấp năng lực tiếp nhận và đánh
giá thông tin. Tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ
làm công tác GPMB, đội ngũ tư vấn, lựa chọn những
đơn vị đủ năng lực để thực hiện dự án; chú trọng lập quy
hoạch quỹ đất trên cơ sở quy hoạch hạ tầng giao thông
(cắm mốc lộ giới và hành lang an toàn đường bộ cho
từng tuyến đường; có những chính sách thu hồi đất hợp
lý; công bố rộng rãi quy hoạch đất đai cả quỹ đất cho xây
dựng đường và quỹ đất hành lang bảo vệ đường để nhân
dân có thể nắm được chủ trương của Nhà nước trong
phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Đồng thời, tăng
cường tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông
tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức tự giác của người
dân; có các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các
trường hợp vi phạm quỹ đất đã được cắm mốc chỉ giới
để xây dựng hay vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ). n

thE tiEn giang managEmEnt
unit of traffic ProjEct
invEstmEnt construction

Completing Many
Key Traffic Projects

The Tien Giang Management unit of
Traffic Project Investment
Construction (Tien Giang PPMu) was
established under Decision 3014/QD-
uBND dated October 26, 2016 of the
Provincial People's Committee. Tien
Giang PPMu invests in government-
funded projects and non-government
projects decided by investors;
manages authorized projects invested
by other investors; and receives and
manages investment funds. Since its
inception, it has always endeavored to
complete projects on schedule, ensure
quality, develop a synchronous and
modern transport infrastructure
network in the province, and create
the driving force to promote
socioeconomic development.

F

Ông Trần Minh Trung, 
Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang



Carrying out the resolution of the 10th
Provincial Party Congress that states the aim
of building the transport infrastructure one
step ahead of economic and social
development to remove bottlenecks and

facilitate a rapid breakthrough social and economic
development, the Provincial Party Committee, the
Provincial People’s Committee and the Department of
Transport of Tien Giang decided to
invest in many important projects:
Provincial road 865, bridges on
Provincial road 864, Cho Gao Bridge,
Le Van Pham road, bypass roads for
Provincial road 868 and Provincial
road 878. In general, construction
progress met requirements.
Completed projects effectively
unlocked natural geographical
advantages and fostered commercial
growth to leverage local
socioeconomic development.

Especially, in 2020, to have
practical achievements to welcome
the Party Congress at all levels, Tien
Giang province invested VND1,608
billion (uS$69 million) in key traffic
projects, including Vam Tra Lot

Bridge, Binh Xuan Bridge on Provincial road
873, Ngu Hiep Bridge on Provincial road 868;
Long Hung Bridge on District road 35, and
Nguyen Van Tiep Bridge on Provincial road
878. Determining the scale and significance of
these key projects, Tien Giang PPMu has
focused on actively directing measures and
dealing with emerging problems in project
implementation while urging construction
contractors to mobilize human resources, means,
equipment and machinery to quicken
construction time to complete and put into
operation projects soon to meet people’s
aspirations. To date, Vam Tra Lot Bridge, Binh
Xuan Bridge, Ngu Hiep Bridge and Long Hung
Bridge already opened to traffic. Nguyen Van
Tiep Bridge was scheduled to open to traffic by
the end of 2020.

Once completed, these projects will help complete
traffic infrastructure and connect the province with
southern localities with traffic networks like the Dong
Thap Muoi region, the key southern economic zone and
Tien river provinces, thus facilitate trade, mobilize
resources for economic development, gradually improve
and modernize transport infrastructure, strengthen
regional and interregional connectivity, enhance the good
potential of land, labor and industries in the province in
order to boost socioeconomic development and strengthen
security and defense. In addition, smooth traffic
connectivity helps reduce costs and time of transporting
goods and people to improve local competitiveness to
investors and increase local investment attraction effects.

Mr. Tran Minh Trung, Director of Tien Giang PPMu,
said that despite the above outcomes, some difficulties still
emerged in the course of carrying out investment projects
to delay their progress. Some projects did not have enough
funding to build synchronous infrastructure, thus affecting
general social development. Some projects took many years
to complete, longer than planned. In addition, as the
budget is limited, many projects have to be scaled down.
Some roads are thinly asphalted, not enough to support
heavy means of transport. n
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POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Hiệu quả từ các dự án 
nông nghiệp và phát triển nông thôn 

F

Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, 
Phó Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt
Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh) được thành lập theo
Quyết định thành lập số 3013/QĐ-uBND ngày
26/10/2016 của uBND tỉnh. Trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ được giao, Ban QLDA Nông nghiệp luôn nỗ
lực làm tốt công tác quản lý chất lượng các công trình xây
dựng, đảm bảo tiến độ và sớm đưa các dự án đầu tư xây
dựng nông nghiệp - phát triển nông thôn trên địa bàn đi
vào hoạt động phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. 

CônG Luận

Một trong những chức năng chính của Ban
QLDA Nông nghiệp là làm chủ đầu tư các
dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn sử dụng vốn ngân sách,
vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được

giao làm chủ đầu tư; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để
đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Giai đoạn
2016-2020, tổng vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp và phát
triển nông thôn Tiền Giang là 1.819,009 tỷ đồng, trong đó
đầu tư cho các công trình trọng điểm như: Khu neo đậu
tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài rạp kết hợp bến cá
Vàm Láng; Dự án 5 kênh Bắc QL 1; Nâng cấp đê biển Gò
Công; Công trình Kênh 14; Hạ tầng phát triển và bảo vệ
vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu - Mỹ Long.

Theo ghi nhận của Phó Giám đốc Ban QLDA Nông
nghiệp tỉnh – ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, nỗ lực đầu tư
xây dựng các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong các năm qua đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nông
thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thu
hút đầu tư tại địa phương. Hệ thống đê biển, đê sông được

đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động vừa làm nhiệm vụ đê
ngăn mặn, triều cường vừa là hệ thống giao thông phục vụ
tốt cho yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, lưu thông phân
phối hàng hóa. riêng hệ thống cống kết hợp với cầu trên ĐT
864 ngoài nhiệm vụ ngăn lũ, triều cường, ngăn mặn, trữ
ngọt còn góp phần kết nối tạo thành tuyến đường giao
thông huyết mạch liên kết TP.Mỹ Tho với các huyện, thị
phía Tây phục vụ cho việc phát triển các KCN dọc Sông
Tiền và phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Ông Tuyến cho biết đồng hành cùng ngành Nông
nghiệp, Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh cũng sẽ phấn đấu
hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để
tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các dự án
ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an
ninh nguồn nước, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội. Song song đó, Ban thực hiện tốt các công
trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển và khôi phục
rừng ngập mặn làm cơ sở cho công tác phòng chống thiên
tai, triều cường nước biển dâng. n

Passed by the National Assembly, the Law on Vietnam
Border will create a solid legal basis, provide favorable
conditions for fulfilling lawmaking objectives, promote
the synergy of the entire political system, build strong,
stable and long-term all-people border, and meet task
requirements of controlling and protecting national
sovereignty and security in the new context.

Previously, on October 21, 2020, representatives of the
National Assembly discussed online the draft Law on

Vietnam Border, the Standing Committee of the National
Assembly reported the outcome with explanations and
revisions to the National Assembly and submitted the final
draft to the NA for ratification.

The Law on Border is scheduled to take effect from
january 1, 2022. The Ordinance on Border Guard
02/1997/PL-uBTVQH9 will cease to be effective on the
effective date of this Law.

d.a

(from P.9)



chính (TTHC). Đến nay Trung tâm đã trở thành
đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn,
các sở, ban ngành cấp tỉnh tiếp nhận và phối hợp
giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước; đồng
thời tăng cường tính liên thông trong giải quyết
TTHC, bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh
bạch, giảm chi phí thực hiện, giảm thời gian và
công sức đi lại của nhân dân; góp phần cải thiện
chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng
hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của doanh
nghiệp và người dân.

Một dự án quy mô lớn khác là xây dựng Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang ở vị trí mới với quy
mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư 2. 350 tỷ
đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10
năm 2021, góp phần quan trọng trong việc chăm
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bệnh viện được
đầu tư trang thiết bị hiện đại, phòng ốc sạch sẽ,
khuôn viên rộng rãi là nơi điều trị, chăm sóc tốt
sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng tiêu chí là bệnh
viện vệ tinh của tuyến Trung ương tại khu vực
sông Tiền. Bệnh nhân ở Tiền Giang và các tỉnh
lân cận có thể điều trị tại đây mà không phải
chuyển lên tuyến trên, góp phần tiết kiệm chi phí
cho người bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tại
TP.Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, còn có thể kể đến một số dự án trọng điểm
khác của tỉnh đã và đang triển khai như: mở rộng Cơ sở cai
nghiện ma túy tỉnh; Trụ sở làm việc các Trung tâm kiểm
nghiệm, kiểm soát bệnh tật tỉnh… Các dự án này cùng với dự
án Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục góp
phần phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường an toàn vệ
sinh thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…, qua đó
phục vụ đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. "Với ý nghĩa
đó, việc đầu tư và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án
trọng điểm trên sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ
tầng, an sinh xã hội, hoàn chỉnh và nâng cao các tiêu chí của đô
thị loại I; nâng cao Chỉ số PCI cũng như thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, tạo tiền đề, động lực để tỉnh Tiền Giang thu
hút, mời gọi đầu tư trong thời gian tới", Giám đốc Ban QLDA
ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang –
bà Nguyễn Thị Thanh Phương nhấn mạnh.

Ngoài ra, được uBND tỉnh giao làm đại diện cơ quan nhà
nước có thẩm quyền đối với dự án Đường cao tốc Trung Lương –
Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, Ban QLDA
dân dụng xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Do đó, Ban
tập trung mọi nguồn nhân lực với quyết tâm cao tham mưu
uBND tỉnh trong việc quản lý quá trình triển khai dự án đảm
bảo tiến độ, chất lượng, đạt mục tiêu thông tuyến vào cuối năm
2020 và hoàn thành vào năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Dự án hoàn thành không những tạo điều kiện thuận
lợi cho thông thương hàng hóa, nông sản khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long mà còn là đòn bẩy cho thu hút đầu tư.

Cũng theo bà Phương, là cơ quan tham mưu cho uBND tỉnh
trong đầu tư xây dựng cũng như quản lý, điều hành các dự án,
tập thể Ban luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
uBND tỉnh giao. Để đáp ứng yêu cầu công việc, Ban QLDA dân
dụng đã tổ chức, khuyến khích và tạo điều kiện cho tất cả viên
chức học tập, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, kinh

nghiệm nhằm nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động xây
dựng của tổ chức cũng như từng viên chức trong đơn vị. Hiện
Ban đã được Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ quản lý dự án và giám
sát công trình dân dụng hạng I; được Sở Xây dựng cấp các chứng
chỉ: Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật hạng II; Giám sát
lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng hạng II...Theo đó,
nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong thời gian tới là triển khai thực
hiện tốt các dự án được giao quản lý, trong đó tập trung quyết liệt
thực hiện dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đảm
bảo tiến độ, chất lượng; nghiên cứu các giải pháp để tham mưu
đầu tư dự án Chỉnh trang hai bên bờ sông Bảo Định đảm bảo khả
thi, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo tiền đề nâng cao chất lượng,
tiến độ các công trình do Ban làm chủ đầu tư, nâng cao năng lực
giám sát thi công và quản lý dự án; qua đó góp phần hoàn thành
tốt hơn nữa các nhiệm vụ được uBND tỉnh giao, đóng góp thiết
thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.n
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Nổi bật trong số các dự án quy
mô lớn được uBND tỉnh Tiền
Giang giao cho Ban làm chủ
đầu tư có thể kể đến dự án
Quảng trường Trung tâm tỉnh

với quy mô diện tích 34,8 ha; đã đầu tư xây
dựng hoàn thành với các công trình: Nhà
thiếu nhi, nhạc nước, sân lễ..và chuẩn bị đầu
tư Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; qua đó
tạo điểm nhấn cho TP.Mỹ Tho, góp phần
hoàn chỉnh tiêu chí hạ tầng cho đô thị loại I.
Bên cạnh đó, Quảng trường là nơi tổ chức
nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, đặc
biệt là phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm với
chợ hoa Xuân, đường hoa…được nhân dân

trong và ngoài tỉnh đón nhận đầy phấn khởi.
Quảng trường cũng đã trở thành điểm đến
yêu thích, thu hút đông đảo người dân mọi
lứa tuổi đến vui chơi giải trí, góp phần nâng
cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân,
tôn tạo thêm mỹ quan cho TP.Mỹ Tho nói
riêng - tỉnh Tiền Giang nói chung. 

Bên cạnh dự án Quảng trường Trung tâm
tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cũng được
giao làm chủ đầu tư dự án Trung tâm Phục vụ
hành chính công kết hợp trụ sở làm việc các
sở, ngành của tỉnh đã góp phần đưa nền hành
chính tỉnh Tiền Giang hoạt động ngày càng
thuận lợi, hiệu quả; người dân, doanh nghiệp
hài lòng hơn trong việc thực hiện thủ tục hành
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ban Qlda đtxd công trình dÂn dụng và 
công nghiệP tỉnh tiền giang 

Dấu ấn trên các công trình 
trọng điểm, quy mô lớn

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Từ khi thành lập đến
nay, Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng
(QLDA ĐTXD)
công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh
Tiền Giang đã được
uBND tỉnh tin
tưởng giao làm chủ
đầu tư các công
trình dân dụng và hạ
tầng kỹ thuật trọng
điểm trên địa bàn
tỉnh. Với sự nỗ lực
không ngừng của
Ban lãnh đạo cùng
toàn thể viên chức
của Ban, đến nay đã
có một số công trình
quy mô lớn, công
trình trọng điểm
được đầu tư và hoàn
thành đưa vào sử
dụng; góp phần
hoàn thiện hệ thống
hạ tầng kỹ thuật, tạo
động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế -
xã hội tỉnh nhà.

CônG Luận



Với những lợi thế mang tính cạnh tranh so với các địa phương khác trong
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL, từ đầu năm đến nay dù
gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid -19 và thiên tai trên diện rộng
song tình hình thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của DN trong
các KCN Tiền Giang vẫn đạt kết quả khả quan. Trong 10 tháng năm 2020,
Ban Quản lý đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) cho 8 dự
án, tổng vốn đầu tư cấp mới là 3.197,46 tỷ đồng; điều chỉnh Giấy CNĐKĐT
cho 24 lượt dự án, đạt 126,31% so với cùng kỳ, trong đó có 9 lượt dự án điều
chỉnh tăng vốn 32.500.000 uSD (tương đương 766,62 tỷ đồng). Lũy kế đến
tháng 10/2020, các KCN thu hút 108 dự án đầu tư (trong đó có 77 dự án fDI);
tổng vốn đầu tư 53.883,46 tỷ đồng. Diện tích cho thuê của các DN là 561,48
ha/758,34 ha, đạt 74,04% diện tích các KCN. Trong 10 tháng năm 2020, giá trị
sản xuất công nghiệp của các DN trong khu - CCN (giá so sánh 2010) đạt
42.614,69 tỷ đồng, chiếm 65,8% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Doanh
thu DN fDI đạt 1.879,26 triệu uSD, doanh thu DN DDI đạt 11.292,60 tỷ
đồng; xuất khẩu đạt 1.739,49 triệu uSD. 

Chủ động đón đầu cơ hội
Theo ông Nguyễn Nhật Trường - Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền

Giang, để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư fDI hậu Covid - 19, Ban Quản
lý đã cùng các sở, ban ngành rà soát quỹ đất sạch còn lại để mời gọi đầu tư;
qua rà soát thì hiện tại quỹ đất công nghiệp còn khả năng tiếp nhận do Ban
được giao quản lý khoảng 150 ha. Trong thời gian này, tỉnh đã tranh thủ tiếp
xúc và mời gọi các nhà đầu tư hạ tầng khu - CCN có nhiều kinh nghiệm về
tỉnh để đầu tư hạ tầng các khu - CCN như: Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc
- CTCP nghiên cứu đầu tư KCN Tân Phước 1; Công ty CP Điện mặt trời miền
Trung nghiên cứu lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng
KCN Bình Đông. Ngoài ra, còn một số nhà đầu tư đã khảo sát muốn đầu tư
vào KCN Soài rạp, KCN Tân Phước 2,…Ban Quản lý còn phối hợp với sở
ngành liên quan, các chủ đầu tư hạ tầng tổ chức các hội thảo, hội nghị về công
tác xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng, thế mạnh và
chính sách đầu tư của tỉnh, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi
trường đầu tư của tỉnh. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối với KCN:
đường giao thông, hệ thống điện, nước, bưu chính viễn thông,…nhằm tạo
mọi điều kiện cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển. 

Cùng với làn sóng dịch chuyển fDI ra khỏi Trung Quốc thì Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam - Eu (EVfTA) chính thức có hiệu lực cũng mở ra
nhiều cơ hội cho sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ Eu vào Việt Nam cũng
như tạo nhiều cơ hội thị trường cho các DN Việt xuất khẩu vào thị trường Eu. 

Nhằm tranh thủ cơ hội đón nhận nguồn vốn đầu tư từ các DN Eu, ông
Trường cho biết Ban Quản lý các KCN Tiền Giang sẽ rà soát, chuẩn bị các
điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các
dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia
lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. Sớm hoàn tất thủ tục
chuyển giao KCN Dịch vụ dầu khí Soài rạp; lựa chọn nhà đầu tư dự án 2
KCN mới Bình Đông và Tân Phước 1; đồng thời rà soát các dự án chậm
triển khai, hoạt động không hiệu quả để thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự
án đầu tư mới.

Ban cũng phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị
đào tạo trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ để đáp ứng nhu
cầu của nhà đầu tư; hoặc phối hợp các đơn vị đào tạo hỗ trợ nhà đầu tư đào
tạo nguồn nhân lực cho từng dự án theo phương thức thiết kế cả gói. Tiếp tục
đơn giản hóa TTHC, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông;
kịp thời kiến nghị sửa đổi các thủ tục không phù hợp, công khai minh bạch
trong giải quyết TTHC; tăng cường giải quyết TTHC theo hướng trực tuyến,
100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý đã được công bố
trên hệ thống một cửa điện tử ở mức độ 4. Củng cố hoàn thiện và nâng cao
chất lượng hạ tầng, các dịch vụ hỗ trợ gắn với tăng cường công tác quản lý
nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu - CCN; đồng thời triển khai kịp thời
các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với các DN, tạo
điều kiện thuận lợi cho DN duy trì và phát triển sản xuất.n

www.vccinews.com  55

Hút nhà đầu tư bằng lợi thế riêng
Nằm ở vị trí đắc địa, ngay cửa ngõ kết nối giữa ĐBSCL với

TP.Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam bộ, Tiền Giang được
đánh giá là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế mang tính
cạnh tranh trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Về cơ sở hạ
tầng và kết nối, tỉnh có giao thông đường bộ, đường thủy khá
phát triển và thuận lợi với các tuyến giao thông huyết mạch: cao
tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương; cao tốc Trung Lương- Mỹ
Thuận (dự kiến thông tuyến vào cuối năm 2020); các QL (1, 30,
50, 60); sông Tiền, sông Soài rạp, kênh chợ Gạo…, rất thuận
tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa Tiền Giang với
các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP.Hồ Chí Minh.

Xét về chuỗi giá trị liên kết phát triển vùng, liên vùng và cả
nước, Tiền Giang nằm trong vùng sản xuất lương thực, thực
phẩm lớn nhất cả nước, điều kiện tự nhiên sinh thái thuận lợi.
Tỉnh có diện tích lớn cây ăn trái đặc sản; là nơi hội tụ của 3
vùng sinh thái nước ngọt phù sa, nước mặn và nước lợ, thuận
lợi để đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến, phát
triển dịch vụ du lịch mang bản sắc riêng. Ngoài ra, tỉnh có
nguồn nhân lực dồi dào với trên 1,13 triệu người trong độ tuổi
lao động. Trên địa bàn có 6 trường đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên nghiệp đào tạo nhiều ngành nghề như kế toán DN, điện
công nghiệp, điện lạnh, chế biến thực phẩm… cũng là những
tiêu chí nổi bật để Tiền Giang gia tăng cơ hội thu hút đầu tư.

Bên cạnh điểm cộng lớn là cảng Mỹ Tho - cảng biển tiếp

nhận tàu có tải trọng 3.000 tấn thì hệ thống kết cấu hạ tầng
phục hoạt động của DN cũng được tỉnh đầu tư đồng bộ, hiện
đại; hạ tầng khu - CCN luôn sẵn sàng. Đến nay tỉnh Tiền Giang
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương quy hoạch 7
KCN với tổng diện tích đất quy hoạch 2.083,47 ha, trong đó có
4 KCN đã thành lập, đi vào hoạt động với diện tích 1.101,47 ha,
chiếm 52,94% đất quy hoạch. Ngoài ra, tỉnh còn có 27 cụm công
nghiệp (CCN) được quy hoạch, trong đó có 4 CCN đang hoạt
động. Ngoài việc mời gọi, lấp đầy các KCN Tân Hương, Mỹ
Tho và các CCN Tân Mỹ Chánh, An Thạnh, Trung An, Song
Thuận, tỉnh đã mời gọi và tạo quỹ đất công nghiệp đảm bảo đáp
ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN Long Giang,
CCN Gia Thuận 1... và đang chuẩn bị đầu tư phát triển hạ tầng
thêm tại các khu - CCN Soài rạp, Bình Đông, Gia Thuận 2,
Thạnh Tân…, để sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển đầu tư
fDI. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp
khuyến khích đầu tư vào các KCN, tích cực cải cách thủ tục
hành chính (TTHC), tạo hành lang pháp lý thông thoáng.

Về phía Ban Quản lý các KCN cũng thường xuyên phối hợp
chặt chẽ cùng ngành chức năng tích cực tháo gỡ những vướng
mắc, khó khăn, góp phần giúp DN đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh. Nhờ đó, DN hiện hữu có điều kiện mở rộng nhà máy
sản xuất, các DN đầu tư mới thì đi vào hoạt động ổn định; giá
trị sản xuất công nghiệp của các DN trong khu - CCN đóng góp
khoảng 61,92% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
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các Khu - ccn tiền giang 

Sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển FDI

POTENTIAL - TIEN GIANG PROVINCE

Sở hữu những tiềm năng lợi
thế đặc thù, mang tính cạnh
tranh so với các địa phương
trong vùng ĐBSCL, từ đầu
năm đến nay dù đối mặt với
không ít khó khăn, thách thức
do tác động của dịch bệnh
Covid-19 và hạn mặn song
tình hình thu hút đầu tư, phát
triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp (DN) trong các
khu công nghiệp (KCN) Tiền
Giang vẫn đạt những kết quả
rất đáng khích lệ.

đứC bình

attracting investors with their own
advantages

Lying in a prime location, right at the
gateway to enter Ho Chi Minh City from the
Mekong Delta and the Southeast region, Tien
Giang is considered to have enormous potential
competitive advantages to attract investment
funds and boost economic development. In
infrastructure and connectivity, the province has
relatively developed convenient road and
waterway traffic routes like Ho Chi Minh City -
Trung Luong Expressway, Trung Luong - My
Thuan Expressway (expected to open to traffic
in late 2020); National Highways (1, 30, 50 and
60), Tien river, Soai rap river and Cho Gao
Canal, very convenient for travel and goods
transport between Tien Giang with Mekong
Delta provinces and Ho Chi Minh City.

As regards value chains that link regional,
interregional and national development, Tien
Giang is in the largest food producing area in
the country thanks to favorable natural and
ecological conditions. The province has a large
area of indigenous fruit trees in addition to
freshwater, saltwater and brackish water areas
for aquaculture and aquatic processing and
tourism development. In addition, Tien Giang
has abundant human resources with over 1.13
million people of working age. The province has

tiEn giang industrial
ZonEs

Ready for Next
FDI Wave
Endowed with distinctive and
competitive advantages as
compared to other Mekong
Delta localities, despite facing
numerous difficulties and
challenges due to COVID-19
epidemic impacts and drought
since the start of the year,
tenants in Tien Giang province-
based industrial zones still
performed business well.

DuC binh

F

Ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang



six universities, colleges and secondary schools that train
various professions such as accounting, industrial electricity,
electrical refrigeration and food processing. These are also
outstanding criteria for Tien Giang to increase investment
attraction opportunities.

In addition to My Tho Port, capable of receiving seagoing
ships of 3,000 tons, the modern and synchronous
infrastructure system has been invested for tenants. At
present, Tien Giang province was approved by the Prime
Minister to build seven industrial parks with a total land area
of 2,083.47 ha, including four in operation, covering a
combined area of 1,101.47 ha, accounting for 52.94% of the
planned land. The province also has 27 planned industrial
complexes, including four in operation. 

In addition to calling investors into Tan Huong, My Tho,
Tan My Chanh, An Thanh, Trung An and Song Thuan
industrial zones, the province created rentable industrial land
for tenants in Long Giang and Gia Thuan 1 industrial parks
and prepared to invest in developing additional infrastructure
in Soai rap, Binh Dong, Gia Thuan 2 and Thanh Tan
industrial zones to get ready for the next fDI wave redirected
from other countries. At the same time, the province adopted
many measures to encourage investment in industrial zones
and actively reformed administrative procedures to create an
open legal corridor for investing activity.

The Tien Giang Industrial Zones Authority regularly and
closely coordinates with relevant agencies to actively deal with
emerging difficulties to help tenants boost business operations.
Thus, existing tenants can expand their manufacturing
factories and new ones can go into stable operation. The
industrial output value made by tenants in industrial zones
makes up 61.92% of the province's industrial output value.

Given its competitive advantages with other localities in
the southern key economic region and the Mekong Delta,
despite numerous difficulties caused by the COVID-19
epidemic and catastrophic natural disasters, tenants in Tien
Giang province-based industrial zones still performed well. In
the first 10 months of 2020, the authority granted Investment
registration certificates to eight projects VND3,197.46 billion
of investment capital and allowed 24 existing projects to revise
their investment value, up 26.31% from the same period of
2019, of which nine projects increased their investment base
by uS$32.5 million (VND766.62 billion). Industrial zones
attracted 108 investment projects (including 77 fDI projects)
with an aggregate investment value of VND53,883.46 billion
(uS$2.3 billion) as of October 2020. Existing projects rented
561.48 ha out of 758.34 ha of rentable area, or 74.04%. In the

first 10 months of 2020, the industrial output value made by
tenants in industrial zones reached VND42,614.69 billion
(uS$1.8 billion), accounting for 65.8% of the province’s
industrial value. fDI firms’ revenue amounted at uS$1.88
billion and domestic investment enterprises’ revenue was
VND11,292.60 billion (uS$500 million). Their export value
totaled uS$1.74 billion.

actively catching opportunities
Mr. Nguyen Nhat Truong, Director of the Tien Giang

Industrial Zones Authority, said, to catch the redirected fDI
wave after COVID-19 epidemic, the authority together with
other agencies reviewed existing land funds to invite investors.
During this time, the province contacted and invited
experienced investors to invest in the infrastructure system in
industrial zones. for example, Kinh Bac City Development
Holding Corporation (KBC) conducted a research on
investment in Tan Phuoc 1 Industrial Park. Central Solar
Power joint Stock Company researched and prepared to invest
in building and operating the infrastructure system in Binh
Dong Industrial Park. Besides, some investors conducted
surveys and expressed their wish to invest in Soai rap, Tan
Phuoc 2 and other industrial parks. The authority also worked
with relevant bodies and infrastructure investors to organize
seminars and investment promotion conferences to introduce
the local investment environment, local potential, strengths
and investment incentives, and help investors learn about the
province. The agency completed technical infrastructure to
connect industrial parks with roads, power grids, water
systems, post offices and telecom networks in order to
facilitate businesses to boost business operations.

While fDI flows are moving out of China, the official
effect of the Eu - Vietnam free Trade Agreement (EVfTA)
has opened up a lot of opportunities for Eu investment flows
into Vietnam and offered numerous market opportunities for
Vietnamese businesses to export their products to the Eu
market.

To woo Eu investors, the Tien Giang Industrial Zones
Authority will review and prepare land, infrastructure, and
human resources to catch investment capital flows, focusing
on large multinational corporations with advanced modern
green technologies, he said. The authority will quickly
complete transfer procedures of Soai rap Oil and Gas Service
Industrial Park, select investors for two new industrial park
projects - Binh Dong and Tan Phuoc 1 - while reviewing slow-
moving, ineffective projects to reclaim land for other
investment projects.

The Tien Giang Industrial Zones Authority will also
coordinate with the Department of Labor, Invalids and Social
Affairs and local schools to train qualified human resources to
meet investors’ demand or work with schools to support
investors to train human resources for each project according
to the package design method. It will continue to simplify
administrative procedures and effectively apply the interagency
single-window mechanism; promptly propose amendments to
inappropriate procedures and settle administrative complaints;
consolidate and improve the quality of infrastructure and
support services, as well as operational performance of
industrial zones; and quickly carry out mechanisms and
policies to support central and provincial businesses and help
them to maintain and develop production.n
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Lấy hiện đại hóa dịch vụ
ngân hàng làm trọng tâm

BIDV Mỹ Tho được thành
lập ngày 23/5/2015, hình thành
trên cơ sở MHB sáp nhập vào
BIDV. Khởi đầu với quy mô huy
động vốn và tín dụng khá khiêm
tốn, lợi nhuận trước thuế rất
thấp; với sự quyết tâm, nỗ lực
phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng
tập thể cán bộ công nhân viên
trong hơn 5 năm qua, BIDV Mỹ
Tho đã 5 năm liên tục hoàn
thành xuất sắc kế hoạch kinh
doanh, quy mô huy động vốn và
tín dụng tăng gấp 4 lần so với
năm 2015, tốc độ tăng trưởng
bình quân huy động vốn là 30%
và tín dụng là 33%, lợi nhuận
trước thuế tăng hơn 23 lần, nợ
xấu dưới 1%. Năm 2018, BIDV
Mỹ Tho xuất sắc được xếp hạng
Chi nhánh hạng 1 và là một
trong sáu chi nhánh hạng 1 của cụm Đồng
bằng sông Cửu Long (cụm gồm 22 chi
nhánh), vinh dự nhận Cờ thi đua của
uBND tỉnh Tiền Giang, Cờ thi đua của
BIDV Việt Nam với thành tích Đơn vị dẫn
đầu phong trào thi đua năm 2019.

Có được thành công trên là do từ khi đi
vào hoạt động đến nay, BIDV Mỹ Tho luôn
nỗ lực tạo dựng uy tín thương hiệu thông
qua các sản phẩm - dịch vụ đa dạng, phong
cách giao dịch chuyên nghiệp, từng bước

khẳng định được niềm tin
nơi các đối tác, khách
hàng. Bền bỉ mục tiêu
phát triển sản phẩm dịch
vụ - kênh thanh toán hiện
đại hướng đến phát triển
bền vững, vấn đề số hóa,
hiện đại hóa dịch vụ ngân
hàng được BIDV Mỹ Tho
xác định là nhiệm vụ
trọng tâm và là lợi thế
cạnh tranh của Chi nhánh
trong thời đại ngân hàng
số. Theo đó BIDV Mỹ
Tho đẩy mạnh triển khai
nhiều sản phẩm - dịch vụ

ngân hàng số như: BIDV Smartbanking,
BIDV Online, BIDV PAy+ (với tính năng
nổi trội rút tiền tại ATM không cần thẻ)…

Đồng thời, thực hiện chủ trương của
Chính phủ về việc triển khai các dịch vụ
thanh toán không dùng tiền mặt, từ năm
2019 BIDV Mỹ Tho đã tập trung phát triển
dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền
nước, thu hộ học phí, viện phí... không
dùng tiền mặt và đến nay Chi nhánh đã ký
kết được nhiều hợp đồng dịch vụ với khối
trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Hiện tại, BIDV Mỹ Tho đang đồng hành
cùng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và
Tập đoàn fPT triển khai thực hiện Đề án
thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.
Dịch vụ này sẽ mang tới cho bệnh nhân,
người nhà bệnh nhân sự thuận tiện, nhanh
chóng trong thanh toán viện phí, hỗ trợ
rút ngắn quy trình khám chữa bệnh qua sự
đa dạng và cho phép linh hoạt, chủ động
lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp
như: Thẻ y tế thông minh, thanh toán bằng
thẻ qua Smart POS, mã Qr Code,… làm
gia tăng tiện ích, nâng cao độ hài lòng cho
bệnh nhân khi sử dụng các dịch vụ tại
Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

BIDV Mỹ THo 

Nỗ lực mang lại những giá trị tốt nhất 
cho khách hàng và cộng đồng
Kế thừa và phát huy

truyền thống vẻ
vang của Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển

Việt Nam (BIDV),
những năm qua,

BIDV Chi nhánh
Mỹ Tho không

ngừng nỗ lực đổi
mới và nâng cao
chất lượng hoạt

động, khẳng định vị
thế trên thị trường

tài chính - tiền tệ tại
địa phương, đóng
góp thiết thực vào

công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của

TP.Mỹ Tho nói
riêng, tỉnh Tiền

Giang nói chung.

bíCh hạnh

F

F

Ông Nguyễn Văn Trừ, Giám đốc BIDV Mỹ Tho 
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phát triển lưới điện cung cấp
điện cho các xã nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh (vay 130 tỷ
đồng)…

Thời gian qua, nguồn vốn
cho vay đầu tư của Quỹ đã
phát huy tác dụng rõ rệt, là
vốn “mồi” nhằm để thu hút
nguồn lực tài chính của các
doanh nghiệp thực hiện các
dự án đầu tư, góp phần thực
hiện các mục tiêu ưu tiên phát
triển của tỉnh Tiền Giang. Đặc
biệt trong bối cảnh kinh tế
khó khăn hiện nay, với lãi suất
thấp, ổn định của nguồn vốn
này đã phần nào tạo động lực
và hỗ trợ doanh nghiệp tháo
gỡ khó khăn về vốn, triển khai
các dự án đảm bảo tiến độ.

tạo điều kiện tiếp cận
nguồn vốn

Để có được những kết quả
trên, theo ông Nguyễn Thanh
Trường, Quyền Giám đốc Quỹ
Đầu tư phát triển tỉnh Tiền
Giang cho biết: Quỹ đã tăng
cường kiểm soát chặt chẽ từ
khâu thẩm định, giải ngân,
kiểm tra giải ngân và thu hồi
nợ. Trong đó, đặc biệt chú
trọng khâu thẩm định để giảm
thiểu rủi ro; kiểm tra sau giải
ngân để nâng cao chất lượng tín
dụng trong hoạt động cho vay.

Nhằm tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp tiếp cận nguồn
vốn nhưng phải bảo đảm đúng
quy định, quy trình thủ tục và
bảo đảm chất lượng đầu tư tài
chính, Quỹ đã xây dựng, ban
hành và công bố trên website
của đơn vị các quy chế, quy trình nghiệp vụ phục vụ công
tác cho vay, đầu tư. Bên cạnh đó, chủ động tiếp xúc, giới
thiệu hoạt động cho vay của Quỹ tại các hội nghị kết nối
Ngân hàng - Doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp...; chủ
động rà soát, đơn giản hóa thủ tục theo thẩm quyền, rút
ngắn thời gian thẩm định, giải ngân vốn vay. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua Quỹ
cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, hiện nguồn vốn
cho vay, đầu tư của Quỹ còn thấp, trong khi nhu cầu vay
vốn của các doanh nghiệp là rất lớn. Một số dự án đầu tư
kết cấu hạ tầng thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của
tỉnh giai đoạn 2021-2025: xã hội hóa giáo dục (trường
mầm non), năng lượng, môi trường, y tế, giao thông... có
nhu cầu vay vốn nhưng hiện Quỹ không đủ nguồn vốn
nên phải từ chối cho vay. Do vậy, Quỹ đề xuất uBND

tỉnh quan tâm bổ sung nguồn
vốn hoạt động của Quỹ, đáp
ứng nhu cầu vốn vay cho đầu
tư phát triển.

Mặt khác, theo Nghị định
số 138/2007/NĐ-CP ngày
28/8/2007 và Nghị định số
37/2013/NĐ-CP ngày
22/4/2013 của Chính phủ quy
định về đối tượng đầu tư trực
tiếp, cho vay của Quỹ là các dự
án đầu tư nằm trong danh mục
các lĩnh vực kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội ưu tiên phát
triển của địa phương nên đối
tượng đầu tư trực tiếp, cho vay
của Quỹ còn hạn hẹp, chưa
phù hợp với thực tế tại các địa
phương.

Ngoài ra, trong năm 2020
do ảnh hưởng của dịch Covid-
19, kinh tế suy thoái, thiên tai
dịch bệnh nên việc tìm kiếm
các dự án đầu tư trực tiếp, cho
vay đúng đối tượng và đủ điều
kiện của Quỹ cũng rất khó
khăn. Tiến độ triển khai dự án
của chủ đầu tư còn chậm do
vướng mắc về mặt hồ sơ, thủ
tục đầu tư (đền bù giải phóng
mặt bằng, đảm bảo trình tự về
thủ tục đầu tư, tổ chức đấu
thầu, công chứng tài sản thế
chấp…) nên làm ảnh hưởng
đến kế hoạch đầu tư, cho vay
của Quỹ.

Để đảm bảo thực hiện tốt
nhiệm vụ và mục tiêu, kế
hoạch, từ thực tế hoạt động,
Quỹ đề nghị Bộ Tài chính
tham mưu Chính phủ sớm ban
hành Nghị định về tổ chức và
hoạt động của Quỹ đầu tư phát

triển địa phương thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP
ngày 28/8/2007 và Nghị định số 37/2013/ NĐ-CP ngày
22/4/2013 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn
thực hiện.

“Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để hoàn
thiện các quy trình nghiệp vụ về cho vay đầu tư, đầu tư
trực tiếp dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp
vốn, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, quản lý
vốn ủy thác… để chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ,
giảm thiểu rủi ro trong quản lý điều hành. Đồng thời,
tăng cường xúc tiến công tác tìm kiếm dự án mới đi đôi
với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả từng khoản cho
vay đầu tư phát triển nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng,
duy trì mức nợ quá hạn, nợ xấu trong phạm vi kiểm soát”,
ông Nguyễn Thanh Trường cho biết.n

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn 
Sự lớn mạnh của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang thể

hiện nổi bật nhất ở nguồn vốn hoạt động tăng trưởng nhanh và
bền vững, từ 50 tỷ đồng năm 2001 lên 540 tỷ đồng hiện nay.
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Quỹ đã thẩm định cho vay 545,8
tỷ đồng đối với 62 phương án, dự án đầu tư, (tổng vốn đầu tư
1.392,8 tỷ đồng). Trong đó: lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông,
năng lượng, môi trường là 310,36 tỷ đồng; lĩnh vực công
nghiệp, công nghiệp phụ trợ là 85 tỷ đồng; xã hội hóa hạ tầng
xã hội là 150,45 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ đã từng bước góp phần
thực hiện các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như: Cung cấp
nước sạch cho sinh hoạt, phát triển mạng lưới giáo dục, chỉnh
trang đô thị, phát triển vận tải công cộng (xe buýt, xe khách chất
lượng cao, bến tàu du lịch), hạ tầng cụm công nghiệp,…

Một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh
được Quỹ cho vay như: Dự án Xây dựng mạng lưới đường ống
tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước của Công ty CP nhà
máy nước Đồng Tâm phân phối cho thị xã Gò Công và huyện
Gò Công Đông (vay 90 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng công
trình cấp nước cho huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang (vay
49,1 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở thương
mại xã Trung An - TP Mỹ Tho (vay 80 tỷ đồng); Dự án đầu tư
xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên
đường (vay 58 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN
Gia Thuận 1 (vay 85 tỷ đồng); Dự án đầu tư Trường Mầm non
Hoa Lan - thị xã Gò Công (vay 10 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây
dựng Cảng du thuyền (vay 50 tỷ đồng); 38 Phương án cải tạo và

Quỹ đầu tư Phát triển 
tỉnh tiền giang

“Tiếp sức” nguồn vốn 
đầu tư, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được
thành lập theo Quyết định số 20/2001/QĐ-uB
ngày 08/6/2001 của uBND tỉnh Tiền Giang.
Trong gần 20 năm hoạt động, với nhiệm vụ
chính là hoạt động đầu tư trực tiếp và cho vay
đầu tư, Quỹ đã khẳng định vai trò “tiếp sức”
nguồn vốn để thực hiện hiệu quả các dự án
thiết yếu của địa phương.

nGọC TùnG

Đồng hành bứt phá cùng kinh tế địa
phương

Nền kinh tế TP.Mỹ Tho nói riêng - tỉnh Tiền
Giang nói chung đang trong giai đoạn tăng tốc bứt
phá, trong đó công nghiệp, thương mại, xây dựng, du
lịch,... là những lĩnh vực rất giàu tiềm năng khai phá
và đây chính là điều kiện thuận lợi để BIDV Mỹ Tho
mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh theo
hướng hiệu quả, an toàn, bền vững. 

Nắm bắt cơ hội này, BIDV Mỹ Tho thực hiện
cung cấp các sản phẩm tín dụng phù hợp, đa dạng,
đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Giám
đốc BIDV Mỹ Tho – ông Nguyễn Văn Trừ cho biết
bên cạnh nhóm khách hàng bán lẻ, phân khúc khách
hàng mục tiêu của Chi nhánh là doanh nghiệp nhỏ
và vừa (DNNVV) và một số doanh nghiệp lớn,
doanh nghiệp fDI. Để tiếp cận và phục vụ tốt nhóm
khách hàng này, BIDV Mỹ Tho đang tập trung đẩy
mạnh cung cấp sản phẩm - dịch vụ phục vụ khách
hàng doanh nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ
Tho, Cụm công nghiệp (CCN) Trung An, CCN Tân
Mỹ Chánh, KCN Tân Hương, KCN Long Giang là
các KCN mà Chi nhánh có phòng giao dịch trực
thuộc; chủ động mở rộng tiếp cận khách hàng mới
thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư, các sở ngành,
Ban Quản lý KCN…. Đồng thời, không ngừng đa
dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, nâng cao chất lượng,
sự hài lòng, đáp ứng kịp thời nhu cầu và những trải
nghiệm mới cho khách hàng, phục vụ tận tâm,
nhanh chóng, hiệu quả.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ
trợ nguồn vốn cho doanh nghiệp phát triển, tạo
động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu
kinh tế của tỉnh, trong thời gian tới, BIDV Mỹ Tho
tiếp tục phát triển nền khách hàng là các DNNVV
thuộc các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công
nghiệp, thương mại, xây dựng, du lịch... Luôn đồng
hành hỗ trợ về vốn, lãi suất ưu đãi để các doanh
nghiệp phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời
kỳ hậu Covid - 19.

Ông Trừ cho biết thực hiện chỉ đạo của BIDV,
BIDV Mỹ Tho đã và đang triển khai các gói tín dụng
hỗ trợ cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh
doanh cũng như vay đầu tư tài sản và dự án đặc thù
của doanh nghiệp. Về ngắn hạn, các gói tín dụng
VND hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp,
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid - 19,
cho vay các lĩnh vực ưu tiên, phát triển nông nghiệp
nông thôn, các gói tín dụng ngắn hạn uSD dành cho
DNNVV phục vụ phương án kinh doanh xuất khẩu
trong các tháng cuối năm 2020. Về trung dài hạn,
hướng đến các đối tượng DNNVV trong các lĩnh vực
như khởi nghiệp sáng tạo, liên kết ngành, chuỗi giá
trị với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài....

Tất cả những nỗ lực này nhằm hướng đến xây
dựng hình ảnh một BIDV nói chung - BIDV Mỹ
Tho nói riêng luôn bền bỉ đồng hành, chia sẻ và
cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng hiện
đại, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách
hàng và cộng đồng.n

F

9 tháng đầu năm 2020,
Quỹ đã thẩm định cho

vay 40 dự án, phương án đầu
tư, với số vốn giải ngân 91,45

tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch.
Trong đó, chủ yếu là cho vay
đầu tư kết cấu hạ tầng phục

vụ phát triển kinh tế - xã hội,
nhất là cải tạo và phát triển
lưới điện cung cấp điện cho
các xã nông thôn mới trên

địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư Trường Mầm non Hoa Lan (Thị xã Gò Công) 
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư và 

phát triển tỉnh Tiền Giang
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chú trọng đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào và
đầu ra; giá thành sản phẩm hợp lý và giao hàng đúng tiến độ,
tạo sự tin tưởng tuyệt đối và gắn kết dài lâu với khách hàng.

Bên cạnh đó, hiện Phú Đạt đã nghiên cứu phát triển sản
phẩm tại thị trường trong nước, với mong muốn góp phần
thúc đẩy nền nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao thu
nhập cho người nông dân. Những chuyến đi Nhật Bản gặp
gỡ đối tác, ông Thuyên còn tích lũy thêm kiến thức để có
thể áp dụng vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.

“Những năm gần đây, khi nhu cầu phát triển nông
nghiệp công nghệ cao của Việt Nam ngày càng lớn, các sản
phẩm của chúng tôi đã có mặt tại nhiều địa phương. Với
phương châm “Chất lượng Nhật Bản, giá thành Việt Nam”,
các sản phẩm của Phú Đạt đã giúp nhiều doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ nông dân chuyển biến trong sản xuất”,
doanh nhân Phạm Đức Thuyên chia sẻ.

giữ vững khí thế tiến công
Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty Phú Đạt đã 2 lần

vinh dự nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, đặc biệt là
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Bên cạnh đó, 8
năm liền, Công ty đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu
xuất sắc tỉnh Tiền Giang; được VCCI bình chọn là doanh
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc khu vực ĐBSCL. Đặc
biệt, năm 2019, Phú Đạt được Chính phủ tặng Cờ thi đua.
Những thành tích trên đã tạo đà cho Công ty vươn xa trên
trường quốc tế và mục tiêu tiếp theo là đạt Giải thưởng
Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Sau 30 năm tạo dựng sự nghiệp với không ít lần đối mặt
với “bão tố thương trường”, để có được thành công hôm
nay, doanh nhân Phạm Đức Thuyên luôn nhận mình may
mắn. Nhưng ai cũng hiểu, thành công của ông có được là cả
một quá trình rèn luyện, phấn đấu và luôn biết phát huy
bản lĩnh, trí tuệ và sự kỷ luật được trui rèn trong môi
trường quân đội.

Hàng chục năm miệt mài kinh doanh, như nhiều người
khi bước vào độ tuổi “lục tuần” sẽ là lúc nghỉ ngơi, nhưng

với ông Thuyên thì khác, bởi khí thế tiến công vẫn luôn
bùng cháy trong người cựu binh này. Với uy tín của mình,
mới đây, uBND tỉnh Tiền Giang đã giao cho Công ty Phú
Đạt đầu tư xây dựng “Dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá”
trên diện tích 10,5 ha tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công
Đông với số vốn đầu tư dự kiến trên 180 tỷ đồng.

Dự án có các hạng mục như: Nhà máy sản xuất ngư lưới
cụ phục vụ đánh bắt hải sản, nhà máy sản xuất nước đá và
kho đông lạnh phục vụ ghe tàu, nhà máy chế biến thủy hải
sản, nhà máy chế biến bột cá... Khi đi vào hoạt động sẽ là
động lực tăng trưởng cho ngành khai thác, chế biến thủy hải
sản không chỉ của Tiền Giang mà cả các địa phương lân cận,
tạo ra nhiều việc làm, đóng góp cho ngân sách địa phương.
Đặc biệt, để dự án đảm bảo hiệu quả cũng như chiến lược
phát triển lâu dài, doanh nhân Phạm Đức Thuyên đã kêu gọi
được 2 đối tác nước ngoài liên doanh triển khai. 

Cầu nối thu hút đầu tư
Không chỉ thành công với doanh nghiệp của mình, ông

Phạm Đức Thuyên còn rất tâm huyết với công tác phát
triển doanh nghiệp tại địa phương. Với vai trò Phó Chủ
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh
nghiệp huyện Gò Công Đông, ông đã ghi nhận những khó
khăn của các doanh nghiệp và kịp thời kiến nghị đến các
cấp chính quyền, sở, ngành tỉnh xem xét, giải quyết. Ông
cũng đóng góp nhiều ý kiến, tham vấn với lãnh đạo uBND
tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Mặt khác, thông qua hoạt động kinh doanh, doanh
nhân Phạm Đức Thuyên luôn gắn nhiệm vụ giới thiệu,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách... của
Tiền Giang với các đối tác bạn hàng trong nước và quốc tế
nhằm kêu gọi đầu tư cho địa phương. Bằng uy tín với các
đối tác Nhật Bản, nhiều năm qua, ông đã trở thành “cầu
nối” cho không ít doanh nghiệp đến từ quốc gia này tìm
hiểu mở rộng đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền
Giang nói riêng.n

Chất lượng Nhật Bản, giá thành Việt Nam
Khi chúng tôi đến thăm nhà máy sản xuất của Công ty

Phú Đạt tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang),
không khí lao động đang rất khẩn trương để đảm bảo cho
các đơn hàng xuất khẩu. Điều này cho thấy, Phú Đạt đã
sớm khôi phục “trạng thái bình thường”, duy trì ổn định
hoạt động sản xuất, kinh doanh dù dịch Covid-19 vẫn còn
diễn biến phức tạp trên thế giới.

Được biết, từ đầu năm đến nay, trước ảnh hưởng của
đại dịch Covid-19, Công ty Phú Đạt cũng bị tác động
nhiều. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các bộ
phận bám sát tình hình diễn biến của thị trường để đề ra
giải pháp sản xuất, kinh doanh phù hợp. Đồng thời, giữ
vững mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các đối
tác và lực lượng lao động. Nhờ đó, doanh nghiệp vẫn đảm
bảo hiệu quả hoạt động, thậm chí tăng trưởng so với năm
trước, do nhiều doanh nghiệp cùng ngành ở các nước khác
phải ngừng sản xuất.

Doanh nhân Phạm Đức Thuyên sinh năm 1958 (quê gốc
tại tỉnh Thái Bình), có thời gian dài phục vụ trong quân
đội, sau đó chuyển ngành công tác tại Công ty Xuất khẩu
Thủy hải sản TP.Hồ Chí Minh. Năm 1989, ông xin nghỉ và
thành lập Công ty Thịnh Phú tại TP.Hồ Chí Minh, chuyên
về sản xuất các sản phẩm lưới phục vụ ngành nông nghiệp
và nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao.

Năm 2008, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh,
ông thành lập Công ty Phú Đạt và xây dựng nhà máy sản

xuất tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang). “Đây là
bước đi táo bạo của tôi bởi thời điểm đó, nơi đây còn
nhiều khó khăn, đặc biệt là hạn chế về hạ tầng giao thông,
nguồn lao động tuy dồi dào nhưng trình độ còn thấp...
Tuy nhiên, sự chân thành, cởi mở của đội ngũ lãnh đạo
địa phương đã gạt đi những trăn trở đó để tôi quyết định
đầu tư”, ông Thuyên bày tỏ. 

Đến nay, Công ty Phú Đạt đã xây dựng được nhà máy
rộng 3,2 ha, trang bị toàn bộ máy móc bằng công nghệ hiện
đại từ Nhật Bản. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm
như: Lưới rào xung quanh trang trại, giàn lưới trồng dưa
leo, măng tây, đậu Hà Lan, các loại lưới để chống côn trùng,
chống nắng, chống chim, chống thú rừng, khung nhà kính
dùng cho nông nghiệp mùa đông..; các dụng cụ thủy sản
gồm: Lồng lưới nuôi sò điệp, ngọc trai; các loại bẫy đánh bắt
thủy, hải sản... Tất cả các sản phẩm đều phục vụ cho ngành
nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao và
được sản xuất bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Nhà máy có các khu vực sản xuất riêng biệt, đảm bảo
tuyệt đối an toàn về rác thải, khí thải, nước thải, theo tiêu
chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 và công cụ 5S... Hiện, Công
ty Phú Đạt đang tạo việc làm cho hơn 600 lao động và hàng
trăm hộ gia đình tại địa phương, với thu nhập ổn định từ 8-
10 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm của Phú Đạt được xuất khẩu
sang Nhật Bản (90%) và Hàn Quốc (10%). Để đáp ứng các yêu
cầu khắt khe của những thị trường khó tính này, Công ty luôn
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HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG 
MỘT THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG TỒN

ENTERPRISE

Những người lính sau khi cống hiến tuổi xuân
cho đất nước, chiến tranh qua đi, trở về với đời
thường, nhiều người lại bước vào mặt trận kinh
tế - không tiếng bom đạn nhưng cũng đầy cam
go. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, với bản
lĩnh, sự nỗ lực, nhiều cựu chiến binh đã trở
thành những anh hùng trên thương trường, là
mũi tiên phong trong công cuộc hội nhập và
phát triển của đất nước... Doanh nhân Phạm
Đức Thuyên, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú
Đạt là một người trong số đó.

nGọC TùnG

Hơn 10 năm qua, Công ty Phú Đạt đã giành được nhiều giải thưởng nhờ chú trọng phát triển hiệu quả, bền vững

Doanh nhân, cựu chiến binh Phạm Đức Thuyên



At present, the 3.2-hectare factory is equipped with
modern machinery and technology imported from japan.
The facility manufactures fencing nets for farms, pergola
nets for growing cucumber, asparagus, peas, insect nets,
shade nets, nets to fend off birds and wild animals, shade
nets for greenhouse farming in winter. It also makes
fishing tools like net cages for oyster and pearl culture, and
fishing traps. All products are used for high-tech
agriculture and aquaculture and made from
environmentally friendly materials.

The factory has a separate production campus to ensure
absolute safety of waste, exhaust gas and wastewater
according to ISO 9001:2015 international standards and 5S
tools. Currently, Phu Dat Company is employing more
than 600 workers and generating jobs for hundreds of local
people with a stable income from VND8-10 million.

In particular, all Phu Dat products are exported to
japan (90%) and South Korea (10%). To meet strict
requirements of these demanding markets, the company
always focuses on ensuring input and output quality,
reasonable product price and timely delivery to create
absolute trust and long-term affection of customers.

In addition, Phu Dat is currently researching and
developing products for the domestic market as it desires
to help develop high-tech agriculture and raise income for
farmers. During his business trips to japan to meet with his
partners, Mr. Thuyen has acquired more knowledge for
application in agricultural production in Vietnam.

“In recent years, when the demand for high-tech
agriculture in Vietnam is increasing, our products have
been present in many localities. With the motto ‘japanese
quality, Vietnamese price’, our products have helped many
businesses, cooperatives and farmers to change their
production," he said. 

Upholding vanguard approach
After more than 10 years of operation, Phu Dat

Company was honored to be awarded two National Quality
Awards, especially the gold class in 2018. In addition, the
company won Tien Giang Business Excellence Award in
eight consecutive years and the Business and Entrepreneur
of Mekong Delta, presented by the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI). Especially in 2019, Phu
Dat was awarded the Emulation flag by the Government.
The above achievements have motivated the company to
reach out in the international arena and the next goal is to

win the Asia-Pacific Quality Award
After 30 years of building his career, despite facing

numerous difficulties in the way, entrepreneur Pham Duc
Thuyen always thinks that his current success is just his
best luck. But, it is understood that his success is a long
process of learning, endeavoring and working with
bravery, wisdom and discipline.

After decades of hard work, many choose to retire and
rest when they are in their sixties, but Thuyen is different
because there is a spirit of always being on the move in his
heart. With its prestige, Phu Dat Company was recently
licensed by the Tien Giang Provincial People’s Committee
to invest VND180 billion in construction of a 10.5-ha
fishing logistics service area in Kieng Phuoc commune, Go
Cong Dong district.

The project includes a fishery fishing gear factory, an
ice factory and a frozen warehouse for fishing boats, a
seafood processing factory, and a fishmeal processing
factory. When it is in operation, the project will be the
growth engine for the commercial fishing and seafood
processing industry, not only for Tien Giang but also for
neighboring localities, generate many jobs and increase
budget incomes for the local government. To ensure the
performance of the project and the long-term development
strategy, entrepreneur Pham Duc Thuyen called on two
foreign joint venture partners to pool their money. 

a bridge for investors 
Not only being successful with his business, Thuyen is

also very dedicated to local business development. As the
Vice Chairman of the Tien Giang Business Association and
the Chairman of the Go Cong Dong Business Association,
he noted down difficulties faced by local enterprises and
promptly sent recommendations to relevant authorities for
consideration and solution. He also opined and consulted
the province’s leaders on improving the business
investment environment and boosting socioeconomic
development.

furthermore, he actively introduces and promotes
potential, strengths and business policies of Tien Giang to
domestic and national partners to recommend them to
make investment and do business in the province. With his
reputation with japanese partners, he has become a bridge
for many japanese businesses to explore and expand their
investment in Vietnam in general and Tien Giang province
in particular.n

www.vccinews.com  63

Japanese quality, Vietnamese
price

When we came to visit Phu Dat
Company's production factory in Go
Cong Dong district (Tien Giang
province), the working atmosphere was
very urgent to meet export orders. This
shows that Phu Dat already recovered
"normal state" quite soon and
maintained stable manufacturing despite
the complicated development of the
COVID-19 epidemic in the world.

Phu Dat Company was much affected
by COVID-19 epidemic which broke out
early this year. fortunately, the
management led the company to adapt
to new market developments and take
appropriate business solutions. At the
same time, the company has maintained
a close and effective cooperation
relationship with partners and the
workforce. As a result, it has managed to
ensure operational performance, even

growth, as compared to previous years,
because many peers in other countries
had to stop production.

Entrepreneur Pham Duc Thuyen,
born in 1958 in Thai Binh province,
served in the army a long time and then
moved to work at Ho Chi Minh City
Seafood Exporting Company. In 1989, he
resigned and established Thinh Phu
Company in Ho Chi Minh City, which
made netting for high-tech agriculture
and aquaculture.

In 2008, to expand business
operations, he established Phu Dat
Company and built a factory in Go Cong
Dong district (Tien Giang province).
“This was my bold step because doing
this here was very difficult due to poor
traffic infrastructure and low-skilled
labor supply. What allayed my concerns
to make my investment here were the
sincerity and openness of local
authorities,” he said.
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The Journey of Building an  Everlasting Brand
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In his sixties, Entrepreneur Phan Duc Thuyen is still passionate about his business affairs

After sacrificing
their youth to the

nation or the end of
the war, soldiers

leave the army and
return to normal life.

They join the
economic front

where there is no
sound of bomb and

ammunition
explosions, but it is
full of hardship and
struggle. upholding
the virtues of uncle

Ho's soldiers, with
their bravery and

endeavor, many
veterans become

business heroes and
frontline leaders of

international
integration and

national
development.

Entrepreneur Pham
Duc Thuyen,

Chairman of the
Board of Members

cum General
Director of Phu Dat

Production -
Trading Co., Ltd. is a

typical example.

nGoC TunG 
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Lan tỏa những giá trị
cộng đồng

Bước tiếp theo để đưa nấm
ĐTHT đến với người tiêu dùng
là chế biến ra các sản phẩm làm
từ loại dược liệu quý này. Công
ty Thiên Ân đã nghiên cứu ra
nhiều dòng sản phẩm từ nấm
ĐTHT như: ĐTHT tươi, ĐTHT
khô, nước ĐTHT đóng lon,
ĐTHT chưng tổ yến, rượu, mật
ong, nước sốt, bánh quy với
ĐTHT… Trong đó, nước uống
đóng chai, đóng lon, nấm
ĐTHT tươi, nấm ĐTHT sấy
khô  củaThiên Ân hiện đã được
các hệ thống siêu thị lớn như:
Saigon Co.op, Aeon và Tập
đoàn Vingroup ký hợp đồng
tiêu thụ dài hạn. Ngoài ra, Công
ty còn phát triển hệ thống đại lý
phân phối tại các tỉnh, thành
trong cả nước. 

Điều đặc biệt hơn cả, các
sản phẩm ĐTHT của Công ty
sản xuất có giá bán thấp hơn so
với một số sản phẩm cùng loại
trên thị trường. Lý giải về điều
này, chị Luôn cho biết, Thiên
Ân là đơn vị duy nhất có quy
trình khép kín từ sản xuất nấm
ĐTHT tới các sản phẩm chế
biến hoàn chỉnh, góp phần
nâng cao giá trị của loại nấm
dược liệu cao cấp này.

Trong đó, nhờ tự thiết kế
các hạng mục đầu tư nhà máy,
quy trình sản xuất chủ yếu
bằng máy móc, sử dụng cơ
chất nuôi cấy có nguồn gốc
thực vật (để thay thế nhộng
tằm) nên tiết kiệm đáng kể chi
phí sản xuất. Ngoài ra, nhờ tối
ưu hóa quy trình nuôi cấy nấm
trong điều kiện vô trùng và
kiểm soát nghiêm ngặt các yếu
tố nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng…
(được duy trì giống như ngoài
tự nhiên) nên cơ chất và phôi
giống nuôi cấy có tỷ lệ thành
công cao, chất lượng sản phẩm
khá đồng đều. Mặt khác, thế
mạnh của Thiên Ân là tận
dụng được mọi bộ phận và
phụ phẩm của nấm ĐTHT, đã
giúp hạ giá thành sản phẩm
cho người dùng.

Năm 2020, các sản phẩm
ĐTHT của Công ty Thiên Ân
đã được cấp chứng chỉ sản

phẩm OCOP “4 sao” của huyện
Gò Công Tây; là sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
Tiền Giang; đạt giải nhất cuộc
thi “Sản phẩm nông sản tiêu
biểu” tại Phiên chợ Tuần nông
sản an toàn thực phẩm và Tuần
hàng Việt... Cá nhân chị Trần
Thị Luôn được uBND tỉnh,
Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam trao tặng nhiều bằng
khen. Đây là nền tảng để sản
phẩm ĐTHT Thiên Ân trở
thành một trong những sản
phẩm đặc trưng của huyện cũng
như tỉnh Tiền Giang nói chung,
là món quà giá trị cho các du
khách.

Đa dạng hóa sản phẩm để
ĐTHT Thiên Ân  tiếp cận, đáp
ứng mọi yêu cầu khách hàng từ
ăn, uống, bồi bổ sức khỏe đến
hỗ trợ điều trị bệnh là định
hướng phát triển trong thời
gian sắp tới của Thiên Ân.

Chia sẻ về những dự định
sắp tới, kỹ sư Trần Thị Luôn
cho biết sẽ nghiên cứu hoàn
thiện các sản phẩm để từng
bước xuất khẩu ra thị trường
quốc tế. Mặc dù quy mô ban
đầu chưa lớn, nhưng Thiên Ân
luôn chọn phương án phát triển
vững chắc từng bước, đảm bảo
các tiêu chuẩn cao, như: nhà
xưởng đạt tiêu chí HACCP của
Việt Nam, hướng tới đạt ISO
của quốc tế; nhân viên luôn
được huấn luyện định kỳ về
ATVSTP cũng như kỹ năng
nghề,… Chinh phục được
những yêu cầu khắt khe của
OCOP hay những đối tác lớn
như: VinGroup, Aeon,
CopMart,… đã minh chứng cho
điều này.

Hiệu quả trong các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh, Công ty
Thiên Ân đã tạo việc làm cho
nhiều người lao động địa
phương, đồng thời có điều kiện
để thường xuyên trở thành “địa
chỉ đỏ” của các hoạt động từ
thiện, vì cộng đồng. Cùng với
việc giúp cho nhiều người
nghèo, người bệnh được sử
dụng nguồn thực phẩm sạch,
hỗ trợ sức khỏe với giá phải
chăng, càng tô đậm những giá
trị cộng đồng mà doanh nhân
Trần Thị Luôn mang lại.n

Thành công nào mà không đong đầy vất vả, quả
ngọt nào cũng đều bắt đầu từ những gian nan...
Nhưng, lựa chọn và thành công với ý tưởng
khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của chị
Luôn còn đáng khâm phục hơn, bởi không chỉ

là dám đương đầu thử thách mà còn xuất phát từ mong
muốn tìm hướng phát triển kinh tế và đem đến nguồn thực
phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Kiên trì theo đuổi ước mơ
Chị Luôn chào chúng tôi bằng sự chân tình mến khách.

Ấn tượng đầu tiên về chị là vẻ thân thiện, cởi mở với nụ cười
thường trực trên môi... Có lẽ nên bắt đầu bài viết về nữ kỹ sư
này theo cách như vậy!

Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 1997), chị lập gia đình và
cùng chồng phát triển một số nghề sản xuất, kinh doanh. Đặc
biệt, anh chị khá thành công với lĩnh vực sản xuất nhang

(hương) sạch xuất khẩu, trung bình mỗi tháng
xuất bán sang thị trường các nước Thái Lan,
Malaysia… 150 tấn nhang. Ngoài ra, vợ chồng
chị còn thực hiện liên kết sản xuất, tạo việc
làm cho hàng trăm hộ gia đình.

Dù kinh doanh thuận lợi, nhưng cô kỹ sư
nông nghiệp vẫn luôn ấp ủ ý tưởng thủa nào,
đó là nghiên cứu mô hình nuôi cấy nấm
ĐTHT, để đưa về sản xuất tại quê nhà. Tác
dụng của loại dược phẩm này đã được khẳng
định, nhưng vì khó tìm trong tự nhiên nên giá
trị rất cao, người nghèo khó mà tiếp cận được. 

Đó là điều thôi thúc chị Luôn tìm cách
tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn giúp
bảo vệ sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho
cộng đồng.

Năm 2017, chị cùng chồng bắt tay vào tìm
hiểu thông tin trên internet và biết được một
số nhà khoa học Việt Nam cũng như một số
nước đã nghiên cứu và nuôi cấy thành công
ĐTHT trong phòng thí nghiệm. Từ đó, chị
dành hết thời gian, công sức vào nghiên cứu,
thử nghiệm để tìm ra quy trình nuôi cấy. 

Ban đầu, kỹ sư Luôn phải thử nghiệm và thất bại rất
nhiều lần. Không nản chí, với sự hỗ trợ về giống, tài liệu
nghiên cứu của các thầy ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp
Hà Nội và người bạn công tác tại một trường đại học ở
Thái Lan, chị đã từng bước thu được kết quả. 

Chị Luôn chia sẻ, yếu tố quan trọng là phải điều chỉnh
và kiểm soát các yếu tố của phòng nuôi cấy (nhiệt độ, ẩm
độ, ánh sáng…), cùng các thông số của nguyên liệu đầu
vào (cơ chất) nhằm tạo ra thành phẩm (quả thể nấm) đạt
chất lượng như mong muốn (hoạt chất ổn định, nấm có
màu vàng cam, mềm, dai, cao từ 5 - 7 cm). Thời gian hoàn
thành một chu kỳ nuôi cấy và thu hoạch quả thể nấm đạt
yêu cầu từ 60 - 75 ngày.

Sau hơn 2 năm miệt mài nghiên cứu, kỹ sư Trần Thị Luôn
đã nuôi cấy thành công ĐTHT và hoàn thiện quy trình công
nghệ nuôi trồng. Sau đó, vợ chồng chị thành lập Công ty
TNHH ĐTHT Thiên Ân (Công ty Thiên Ân) và đưa vào nuôi
trồng ĐTHT quy mô lớn tại huyện Gò Công Tây. Công ty đã
đầu tư 34 phòng nuôi nấm (30 m2/phòng) và 4 phòng ủ tối
(60 m2/phòng) cơ chất. Mỗi phòng nuôi có thể nuôi được
5.000 hộp phôi nấm, cuối đợt thu hoạch từ 45 - 50 kg nấm quả
thể (giá bán khoảng 4 triệu đồng/kg). 

Kỹ sư Trần Thị Luôn cho biết: Các sản phẩm ĐTHT của
Công ty Thiên Ân được Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí
nghiệm TP. Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ TP.
Hồ Chí Minh) chứng nhận đảm bảo các chỉ tiêu về lý hóa, vi
sinh. Đặc biệt, trong thành phần quả thể nấm và các dòng
sản phẩm chế biến đều có chứa các axit amin thiết yếu cùng
2 hoạt chất quan trọng là Cordycepin và Adenosin rất tốt
cho sức khỏe, nhất là tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy
hóa và ức chế tế bào ung thư…

Nữ kỹ sư nông nghiệp và 
tâm huyết với sức khỏe cộng đồng

Thành công bước đầu với mô hình nuôi
cấy nấm Đông trùng hạ thảo (ĐTHT),
kỹ sư Trần Thị Luôn (thị trấn Vĩnh
Bình, huyện Gò Công Tây) không chỉ
khẳng định nỗ lực của bản thân mà còn
đem lại nhiều giá trị cho xã hội.

nGọC TùnG

Kỹ sư Trần Thị Luôn, Phó Giám đốc Công ty Thiên Ân Every success comes from hard work and
every sweet fruit is grown from labor. But her
choice and success with the idea of starting
an agricultural business is always more
admirable because it is not only about the

courage to confront difficulty, but also about the desire
to seek economic development for many people and
bring a safe food source to the public.

Persistent pursuit of dreams
After Ms. Luon graduated from the university in

1997, she got married and developed some
businesses with her husband. They were quite
successful in producing incense for export. Each
month, they exported 150 tons of incense to
Thailand, Malaysia and other markets on average.
They thus had a stable source of income and created
stable jobs for hundreds of people.

But she never gave up the desire to culture
cordyceps fungi in her hometown. The effect of this
medicinal material has been proven. As cordyceps fungi
are very difficult to be found in nature, they are very
expensive and hardly affordable to the poor. This
motivated her to find ways to create a source of clean
and safe food, good for health, for the community.

In 2017, she and her husband started researching
information about cordyceps fungi on the internet and
learned that some scientists in Vietnam and in other
countries had successfully researched and cultured
cordyceps fungi in the laboratory. After that, she devoted
all her time, effort and resources to experimental studies
to find out the culture process.

At first, she tried and failed again and again, but she

Agricultural
Engineer
Dedicated to
Public Health
The initial success of the cordyceps
fungus cultivation model has proven
the ongoing efforts of engineer Tran
Thi Luon (living in Vinh Binh Town,
Go Cong Tay District) to bring
greater value to the community.

nGoC TunG
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did not feel discouraged. With the support of seeds and research
papers and lecturers working at Hanoi Agricultural research
Institute, and her friend working at a university in Thailand,
Luon gradually obtained initial results.

She said, it is very important to adjust and control room
factors (like temperature, humidity and light), and input
parameters (substrate) to create the finished product (mushroom)
with the desired quality (active ingredients are stable, fungi are
orange-yellow, soft, fibrous, 5 - 7 cm high). A culture cycle of
cultivating and harvesting the mushroom is 60 - 75 days.

After more than two years of hard research, Luon and her
husband successfully cultured cordyceps fungi in the laboratory
and completed culturing technology. Then, they established
Thien An Cordyceps fungi Co., Ltd and started a large-scale
cordyceps fungus farm in Go Cong Tay District. The company
invested in 34 mushroom farming rooms (30 square meters
each) and four incubation rooms (60 square meters each). Each
room can raise 5,000 boxes of fungus embryos and harvest 45 -
50 kg of fungus (priced about VND4 million per kilogram).

Engineer Tran Thi Luon said cordyceps fungus products
made by Thien An Company are certified by the Ho Chi
Minh City Experimental Analysis Services Center under the
Department of Science and Technology to ensure digestion,
physio-chemical and microbiological properties. In
particular, mushrooms and processed products all contain
essential amino acids and two important active ingredients -
Cordicepin and Adenosin - which are very good for health,
especially strengthening the immune
system, preventing oxygenation and
inhibiting cancer cells.

spreading community values
To bring cordyceps mushrooms to

consumers, the company processes
this rare medicinal product. Thien An
Company researched many product
lines made from cordyceps fungi such
as dried mushrooms, wine, honey,
sauces, drinking water and biscuits.
Particularly, bottled water, fresh
cordyceps mushrooms and dried
cordyceps mushrooms made by Thien
An Company won long-term sale
contracts from Saigon Co.op, Aeon
and Vingroup supermarkets. In
addition, the company has developed a
distribution agent system across the country.

Most specially, the company’s products are cheaper than
their rivals on the market. Explaining this, she said, Thien An is
the only company that has a closed process of the production of
cordyceps fungi, helping to enhance the value of this high-grade
medicinal mushroom.

The company manages to reduce investment cost (designing
investment items by itself), labor cost (using replacement
machinery) and use plant-originated culturing organs
(replacing silkworm pupae) to significantly lower production
costs. Besides, as the fungus is cultured aseptically and
monitored strictly (temperature, humidity and light) to make
the medium like the nature outside, so substrates and embryos
have a high success rate and product quality is high.  On the

other hand, Thien An can make use of all parts and by-products
of cordyceps fungi, helping to lower product prices.

In 2020, the company’s cordyceps fungus products were
granted the 4-star Go Cong Tay OCOP Certificate, became a
typical industrial product in the countryside of Tien Giang
province and won the first prize in the “Outstanding
agricultural products” contest at the Agricultural Products and
food Safety Week. Luon has been awarded a lot of titles and
awards from the Provincial People's Committee and the
Vietnam farmers Association. This is the foundation for Thien

An Company’s cordyceps fungus
products to become one of typical
products of Go Cong Tay district and
Tien Giang province and a valuable
gift for tourists.

Diversifying products so that
Thien An’s cordyceps fungi can
reach customers and help them
improve health to support disease
treatment is Thien An’s development
direction in the coming time.

Sharing about her upcoming
plans, engineer Tran Thi Luon said
that she would study and perfect the
product for export to the
international market. 

Although the initial scale was not
large, Thien An has always adopted a
firm development plan, ensuring

high standards, such as: factories meeting HACCP standards
of Vietnam, aiming to achieve international ISO; employees
periodically trained on food safety and hygiene as well as
professional skills. Its products are qualified for strict
requirements of One Commune, One Product (OCOP)
program and win the trust of major partners such as
VinGroup, Aeon, CopMart, etc.

The business performance has enabled Thien An
Company to create jobs for many local workers. Most
importantly, the company has more favorable conditions to
become a respected sponsor for charity and community
activities. Helping many poor and sick people use clean and
affordable valuable food further highlights community values
that entrepreneur Tran Thi Luon brings.n

Đảm bảo cung ứng nguồn nước
cho sản xuất và đời sống

Theo chia sẻ của Giám đốc Công ty
KTCTTL Tiền Giang – ông Trần Hoàng
Bá, để đảm bảo công tác vận hành công
trình luôn an toàn, phát huy hiệu quả,
giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất, ngay từ
đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng
các kế hoạch: sản xuất kinh doanh; duy tu
sửa chữa công trình; vận hành công trình
phục vụ sản xuất Đông Xuân, Hè Thu tại
các dự án; quan trắc thủy văn; phòng
chống thiên tai…

Trước khi bước vào giai đoạn sản xuất
đầu vụ mùa, Công ty đều tổ chức hội nghị
bàn kế hoạch vận hành công trình thủy lợi
phục vụ sản xuất, lấy ý kiến để tổ chức vận
hành công trình hợp lý, hiệu quả. Thực
hiện tốt việc quan trắc khí tượng thuỷ văn,
mạng lưới đo, chế độ đo tương đối hoàn
chỉnh và hợp lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ
vận hành cho từng khu vực. Có kế hoạch
phân công, bố trí những cán bộ có năng
lực, kinh nghiệm thường xuyên kiểm tra,
giám sát và túc trực 24/24 giờ ở các công
trình trọng điểm để vận hành, đóng mở
nước kịp thời. Bảo đảm tối đa an toàn cho
các công trình gắn với tổ chức nạo vét, sửa
chữa kênh mương, cửa cống lấy nước, bể
hút trạm bơm, đắp bờ giữ nước, tận dụng
nước hồi quy để bơm tưới. Thường xuyên
phối hợp với địa phương kiểm tra kênh
mương, tình hình mực nước, chất lượng
nước nội đồng; tích cực trong công tác
phòng chống hạn mặn…

Nhờ những nỗ lực trên mà thời gian
qua hệ thống công trình thủy lợi do
Công ty KTCTTL Tiền Giang thực hiện
quản lý, khai thác luôn phát huy hiệu
quả trong việc tưới, tiêu nguồn nước nội
đồng. Chất lượng nước cung cấp cho các
hệ thống thủy lợi được đảm bảo, đáp ứng
hiệu quả nguồn nước phục vụ sản xuất
và đời sống dân sinh.

Chủ động ứng phó với hạn mặn
Giám đốc Trần Hoàng Bá cho biết

một trong những khó khăn Công ty
KTCTTL Tiền Giang đang phải đối mặt
chính là sự diễn biến phức tạp của biến đổi
khí hậu, mặn trên các tuyến sông lấn sâu

với nồng độ cao, xâm nhập vào nội đồng
qua các tuyến kênh còn bỏ ngỏ ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất của nhân dân. Các
dự án khép kín như Gò Công, Tân Phú
Đông, Bảo Định những năm gần đây các
cổng đóng sớm hơn, gây khô hạn, thiếu
nước tưới. Các khu vực chưa khép kín
(khu huyện Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè,
Châu Thành) mặn xâm nhập qua các ngõ
gây thiệt hại nặng nề cho cây trồng. Để
khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, Công ty luôn chủ
động xây dựng kế hoạch, phương án cấp
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, dân sinh nhằm ứng phó
với tình hình hạn hán; thông tin kịp thời
tình hình vận hành công trình, diễn biến
tình hình mặn trong khu vực trên đài
truyền thanh, truyền hình tỉnh để nhân
dân chủ động trong sản xuất; thường
xuyên theo dõi tình hình dự báo khí
tượng, thủy văn để vận hành tích nước các
hồ chứa nhằm cung cấp đủ nước phục vụ
sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Công ty
còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm
soát mặn cũng như ngăn mặn đảm bảo
phục vụ sản xuất và dân sinh; chủ động
sửa chữa hư hỏng, chống rò rỉ công trình,
kéo thả phai ngăn mặn kịp thời đối với
công trình Công ty quản lý…

Thông qua các giải pháp trên, đội ngũ
CBCNV Công ty KTCTTL Tiền Giang
không quản ngại ngày đêm, bền bỉ bám
trụ công trình, phối hợp với chính quyền
các địa phương và người dân thực hiện tốt
công tác chống hạn hán, xâm nhập mặn;
nạo vét kênh mương, điều tiết nước đúng
theo kế hoạch, hạn chế tối đa sự cố xảy ra.
Song song với công tác quản lý, hàng năm
Công ty KTCTTL Tiền Giang đều thực
hiện kiểm tra, tu bổ, sửa chữa, cải tạo,
nâng cấp các công trình nhằm hạn chế
mức thấp nhất các hư hỏng lớn cũng như
nguy cơ mất an toàn công trình. Công ty
còn đầu tư xây dựng mới các công trình
thủy lợi góp phần nâng cao chất lượng
cung ứng nước phục vụ sản xuất và đời
sống nhân dân trên địa bàn, qua đó đóng
góp đáng kể vào sự nghiệp thủy lợi, CNH -
HĐH nông nghiệp nông thôn nói riêng và
công cuộc phát triển KT - XH của tỉnh
Tiền Giang nói chung.n

công ty tnhh mtv Khai thác công trình thủy lợi tiền giang 

Bền bỉ đồng hành cùng sự nghiệp CNH - HĐH 
nông nghiệp nông thôn

Công ty TNHH MTV
Khai thác Công trình
Thủy lợi (KTCTTL) Tiền
Giang được giao quản lý,
khai thác hệ thống công
trình thủy lợi gồm: 183
cống, 111 kênh (1.158
km) và 1 trạm bơm phục
vụ cho 184.300 ha diện
tích sản xuất nông nghiệp.
Hoạt động của Công ty đã
góp phần ngăn mặn, trữ
ngọt, tiêu úng, xổ xả ô
nhiễm môi sinh, phèn
mặn phục vụ sản xuất
nông nghiệp và dân sinh
trên địa bàn tỉnh, đóng
góp thiết thực vào sự
nghiệp công nghiệp hóa -
hiện đại hóa (CNH –
HĐH) nông nghiệp nông
thôn tỉnh nhà.

CônG Luận

F

Ông Trần Hoàng Bá, Giám đốc 
Công ty KTCTTL Tiền Giang
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ENTERPRISE 

Completing almost 70% of workload
Trung Luong - My Thuan Expressway Project, costing

VND12,668 billion, has a total length of 51.1 km, starting from
Than Cuu Nghia intersection (connected to Ho Chi Minh City -
Trung Luong Highway) and ending at An Thai Trung intersection
linked to National Highway 30 (Cai Be district, Tien Giang
province). Started in 2009, after 10 years, the project has
constructed just 10% of the workload. In March 2019, Deo Ca
Group was offered by investors to join the Project Management
Board. By the end of October 2020, after nearly two years, the
workload reached 68% of the plan, quick enough to open to traffic
by the end of 2020 as planned.

Currently, the project has completed 31 out of 36 construction
and installation packages. The remaining five packages (lighting
system, toll booth and ITS) will be implemented according to the
project progress. Completed workload largely included site
preparation, road construction, temporary bridge construction,
organic excavation, foundation, sewer installation, piling and
boring. Some road sections have been completed.

Not only ensuring the progress and quality of construction
packages as approved by investors and contractors, Trung Luong
- My Thuan BOT joint Stock Company revised and adopted a
stricter process controlling materials, origin and quality;
controlling materials before being loaded to the construction site
and before being put into use. In addition, the investor installed
50 surveillance cameras on the project site and arranged
personnel to inspect, supervise and make daily image reports.
More cameras will be installed at asphalt mixing plants.

Mr. Nguyen Tan Dong, General Director of Trung Luong
- My Thuan BOT joint Stock Company, said, the COVID-19
epidemic outbreak and dam construction to prevent saline

intrusion caused difficulties in prefabricated material
transportation. In addition, sand and stone shortages in the
drought season also impeded construction progress. To
achieve the above results, stakeholders made great efforts and
determination to perform their tasks. Many construction
units worked three eight-hour shifts a day without any
holiday or weekend breaks.

No delay
Trung Luong - My Thuan Expressway Project is a part of Ho

Chi Minh City - Trung Luong - My Thuan - Can Tho
Expressway. This route has a particularly important role in
connecting the socioeconomic center of the Mekong Delta
region with Ho Chi Minh City, the southern key economic
region in general and Tien Giang province in particular; and
creating a new boost for development and removing traffic
congestion for the southwestern region.

Dong said, “Currently, more than 1,500 workers are working on
the site with a lot of construction machinery and equipment. They
work day and night to offset rain breaks. The company and all the
workers are striving to open the road to traffic by the end of 2020.”

Traffic jam nightmares on National Highway 1, which passes
through Tien Giang province, will no longer appear with Trung
Luong - My Thuan Expressway in operation. Vehicles of less than
16 seats and trucks of less than 2.5 tons will be free from traffic tolls
during Tet or Lunar New year. This voluntary move of the investor
is aimed to serve and share with Mekong Delta people returning
home for Tet reunions and going back to work after the holiday.

“for more than 12 years Mekong Delta people have hoped
and waited for this expressway to help deal with traffic jams on
National Highway 1. More than ever, that belief must be
answered by action and determination to complete the project
as scheduled,” he affirmed.n

trung luong - my thuan ExPrEssway ProjEct

Clearing infrastructure bottlenecks, 
linking Mekong Delta to HCM City

Đã hoàn thành gần 70% khối lượng
Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài

51,1km (TMĐT: 12.668 tỷ đồng), điểm đầu tại nút giao Thân
Cửu Nghĩa (nối tiếp đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung
Lương), điểm cuối giao với QL30 tại nút giao An Thái Trung
(huyện Cái Bè, Tiền Giang). Dự án được khởi công vào năm
2009, sau 10 năm thực hiện, Dự án chỉ mới thi công được 10%
khối lượng. Từ tháng 3/2019, Tập đoàn Đèo Cả được các nhà
đầu tư mời tham gia quản trị điều hành Dự án, tính đến hết
tháng 10/2020, sau gần 2 năm thực hiện, tiến độ thực hiện đạt
68%, đảm bảo kế hoạch cuối năm 2020 thông tuyến.

Hiện nay trên toàn dự án đã triển khai thi công 31/36 gói
thầu xây lắp, 5 gói thầu còn lại (chiếu sáng, trạm thu phí, ITS,..)
sẽ triển khai theo tiến độ dự án. Khối lượng đã thực hiện chủ

yếu gồm: Chuẩn bị mặt bằng công trường, thi công
đường công vụ, cầu tạm, đào bóc hữu cơ, xử lý nền
đất yếu, cống hộp, cống tròn, cọc khoan nhồi, đổ bê
tông mố trụ cầu, đúc dầm, lao lắp dầm, thi công bản
mặt cầu, bờ bo lan can,... Bên cạnh đó, một số phân
đoạn nền đường đã hoàn thành công tác dỡ tải để
triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.

Không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công
các gói thầu của Dự án đã được doanh nghiệp dự án
và các nhà thầu triển khai thi công đạt yêu cầu theo
hồ sơ thiết kế được duyệt. Để tăng cường kiểm soát
nguồn gốc, chất lượng vật liệu cung cấp cho Dự án,
Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận đã
điều chỉnh quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn như
kiểm soát vật liệu tại mỏ, nguồn gốc, chất lượng;
kiểm soát vật liệu trước khi tập kết từ xà lan lên
công trường; kiểm soát vật liệu trước khi đưa vào sử
dụng và trong quá trình thi công. Ngoài ra, chủ đầu
tư còn trang bị 50 camera giám sát trên toàn tuyến
Dự án và bố trí tổ công tác kiểm tra, giám sát, báo

cáo hàng ngày bằng hình ảnh. Tới đây, tiếp tục lắp đặt camera
tại các trạm trộn bê tông nhựa...

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng Giám đốc Công ty cổ
phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án),
do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc đắp đập ngăn mặn
đã gây khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu, cấu
kiện đúc sẵn. Ngoài ra, nguồn cát, đá khan hiếm mùa hạn
mặn cũng khiến việc thi công gặp nhiều trở ngại. Để đạt
được kết quả trên, các bên có liên quan đã nỗ lực và quyết
tâm cao thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đơn vị thi công làm việc
3 ca, làm luôn cả ngày nghỉ, lễ.

Quyết không lỗi hẹn với người dân vùng ĐBsCL
Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là tuyến nằm

trong quy hoạch đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung
Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Tuyến đường này có vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trung tâm kinh tế - xã
hội của khu vực ĐBSCL với TP.Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế
trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng;
góp phần tạo sức bật mới, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông
cho khu vực miền Tây Nam Bộ.

Có mặt xuyên suốt trên công trường, ông Nguyễn Tấn
Đông cho biết: “Hiện trên công trường cao tốc có hơn
1.500 công nhân làm việc cùng nhiều phương tiện, máy
móc, thiết bị phục vụ thi công. Đơn vị đã tổ chức thi công
cả ca đêm để bù đắp những ngày mưa, và tăng cường nhân
lực, máy móc, thiết bị để thi công đồng loạt. Từ lãnh đạo
Công ty cho đến kỹ sư, công nhân đều quyết tâm nỗ lực vì
mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020”.

Nỗi ám ảnh ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua
tỉnh Tiền Giang mỗi dịp Tết đến Xuân về sẽ được khắc

dự án cao tốc trung lương - mỹ thuận

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, 
kết nối ĐBSCL với TP.Hồ Chí Minh

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
dự kiến thông tuyến cuối năm 2020 và
năm 2021 hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ
tháo gỡ được những “điểm nghẽn” về hạ
tầng, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội
như mong đợi của người dân vùng Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó
có tỉnh Tiền Giang. 

nGô San

Trung Luong - My Thuan Expressway
Project is expected to be inaugurated in
late 2020 and completed and put into
use in 2021 to clear infrastructure
bottlenecks and foster the
socioeconomic performance of Mekong
Delta people, including Tien Giang.

nGo San

phục, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận “chia lửa”
với Quốc lộ 1 khi phục vụ xe dưới 16 chỗ, xe dưới 2,5 tấn
lưu thông miễn phí. Đây là nhà đầu tư tự nguyện phục vụ,
chia sẻ, để người dân vùng ĐBSCL đi về quê ăn tết và quay
trở lại làm việc đỡ vất vả hơn. 

“Hơn 12 năm là khoảng thời gian người dân ĐBSCL hy
vọng, chờ đợi vào tuyến cao tốc này để không còn phải gặp cảnh
kẹt xe, tắc đường trên tuyến Quốc lộ 1. Hơn bao giờ hết, niềm
tin ấy phải được đáp lại bằng hành động và quyết tâm để đưa Dự
án về đích đúng tiến độ”, ông Nguyễn Tấn Đông khẳng định.n

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Dự án



operational diversification
Currently, TICCO has six member companies

engaged in three main business areas: Traffic and
irrigation infrastructure construction; real estate
business; and fresh and precast concrete production
and supply. These fields closely interrelate and
effectively support each other.

TICCO is always dedicated to providing the best
products to consumers in any business it does.
Especially in real estate construction and development,
TICCO always takes the lead in applying advanced
technology to environmentally friendly green and
sustainable and construction projects, which are highly
appreciated by partners and customers.

TICCO’s completed real estate projects include My
Thanh Hung residential area, Trung An commercial
residential area; Long Thanh Hung residential area
and Truong Dinh residential area. Its ongoing projects
comprise Gia Thuan 1 Industrial Complex; Gia Thuan
2 Industrial Complex, extended Nguyen Trai Street
and residential areas on both sides; and extended
Nguyen Trong Dan Street and residential areas on
both sides.

These projects together with others confirmed the
right development investment approach of the
company. In particular, the effect of its projects is
significant to industrialization, modernization,
urbanization, investment attraction, and social
security in the province.
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dụng CNTT, xây dựng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu, xây dựng
văn hóa TICCO...

Trong quá trình hoạt động, TICCO luôn quan tâm tạo dựng
môi trường sống, làm việc an toàn cho người lao động và cộng
đồng dân cư quanh khu vực trụ sở Công ty cũng như tại các công
trình, dự án. Thực hiện tiêu thụ nước, tiêu thụ năng lượng tiết kiệm,
tuân thủ chặt chẽ các định chế của pháp luật về bảo vệ môi trường...

Song song với đó, với tinh thần tương thân tương ái, TICCO
còn tích cực ủng hộ và luôn đi tiên phong trong thực hiện các
chương trình an sinh xã hội trên địa bàn như: Phụng dưỡng Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng; đóng góp gây Quỹ bảo trợ bệnh nhân
nghèo, Quỹ trẻ em nghèo hiếu học, Quỹ chất độc màu da cam; tổ
chức thăm hỏi, phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
trong dịp lễ tết; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…

“Chúng tôi luôn lấy công tác xã hội làm cầu nối; duy trì
sự gắn kết, sẻ chia với cộng đồng để cùng phát triển. Điều
quan trọng là thông qua các hoạt động này, TICCO đã tạo
dựng được hình ảnh tốt đẹp đối với cộng đồng”, ông Vũ
Huy Giáp chia sẻ.n

Đa dạng hóa hoạt động
Hiện TICCO có 6 đơn vị thành

viên, kinh doanh trên 3 lĩnh vực
chính: Xây dựng công trình giao
thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật;
kinh doanh bất động sản; sản xuất
và cung cấp các sản phẩm bê tông
tươi, bê tông đúc sẵn. Các lĩnh vực
này đều có liên quan mật thiết và hỗ
trợ hiệu quả cho nhau.

Hoạt động đa ngành, nghề song
ở lĩnh vực nào TICCO cũng luôn
dồn hết tâm huyết và tinh thần
trách nhiệm cao nhất để cung cấp
ra thị trường các sản phẩm có chất
lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đời
sống dân sinh và yêu cầu phát triển
của địa phương. Đặc biệt trong lĩnh
vực xây dựng và phát triển bất động
sản, TICCO luôn đi tiên phong
trong ứng dụng công nghệ tiên tiến,
hướng đến các công trình xây dựng
xanh và bền vững, thân thiện với
môi trường; được các đối tác, khách
hàng tin tưởng đánh giá cao.

Các dự án đất động sản TICCO
đã đầu tư và đưa vào khai thác sử
dụng: Khu dân cư (KDC) Mỹ
Thạnh Hưng, khu nhà ở thương
mại Trung An; KDC Long Thạnh
Hưng, KDC Trương Định… Các
dự án đang triển khai: Cụm công
nghiệp (CCN) Gia Thuận 1; CCN
Gia Thuận 2; đường Nguyễn Trãi
nối dài và KDC hai bên đường;
đường Nguyễn Trọng Dân nối dài
và KDC hai bên đường;... 

Các dự án trên đã khẳng định
hướng đầu tư phát triển đúng đắn
của Công ty. Đặc biệt, hiệu quả
của những dự án mang lại có ý
nghĩa rất lớn đối với công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
phát triển đô thị, thu hút đầu tư,
an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Trong đó, nhằm đáp ứng mục
tiêu thu hút đầu tư của tỉnh Tiền
Giang, TICCO đã được uBND tỉnh
giao đầu tư hạ tầng CCN Gia Thuận
1, với quy mô 50 ha. Dự án được
khởi công xây dựng vào cuối năm
2018, đến nay đã hoàn thành công
tác xây dựng hạ tầng. Công ty đã
phối hợp cùng với các sở, ban,
ngành để quảng bá, xúc tiến thu hút
đầu tư vào CCN. Hiện nay, đã thu
hút được một nhà đầu tư là Công ty
TNHH Global running đang triển
khai xây dựng dự án Nhà máy sản
xuất, gia công các loại giày, dép;
công cụ và nguyên liệu của giày (với
quy mô hơn 10,4 ha), sẽ đi vào hoạt
động vào đầu năm 2021. Dự kiến,

nhà máy này thu hút hơn 5.000 lao
động tại địa phương.

Cùng với đó, dự án CCN Gia
Thuận 2 với quy mô 50 ha hiện
đang tiến hành các thủ tục bồi
thường giải phóng mặt bằng, năm
2021 sẽ triển khai xây dựng hạ tầng
kỹ thuật và dự kiến giữa năm 2022
sẽ thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Những khó khăn của việc đầu
tư xây dựng CCN Gia Thuận 1 và
Gia Thuận 2 là công tác quy hoạch,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất,
công tác bồi thường, báo cáo tác
động môi trường… Tuy nhiên,
TICCO đã chủ động phối hợp với
các sở, ban, ngành để giải quyết
những khó khăn đảm bảo hoàn
thành theo đúng cam kết với
uBND tỉnh.

gắn kết phát triển bền vững
Ông Vũ Huy Giáp, Chủ tịch

HĐQT Công ty cho biết: Thời gian
qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh
hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn
cầu cũng như tại Việt Nam. Không
nằm ngoài điều này, TICCO đã,
đang và sẽ chịu nhiều tác động,
nhất là giảm doanh thu về kinh
doanh bất động sản đất nền, sản
xuất bê tông…

“Để từng bước trở lại hoạt động
ổn định và phát triển, chúng tôi đã
sớm đưa ra các giải pháp về phòng
chống Covid-19 như: Thực hiện
nghiêm các chỉ thị của Chính phủ về
phòng chống Covid-19; xây dựng kế
hoạch hành động, kịch bản để thích
ứng với sự biến động của thị trường
và xã hội…”, ông Giáp cho biết.

Bên cạnh đó, đứng trước xu thế
hội nhập quốc tế sâu rộng, để giữ
vững uy tín thương hiệu của Công
ty, việc nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng
CNTT, xây dựng văn hóa doanh
nghiệp… cũng luôn được TICCO
chú trọng. Trong đó, nhiệm vụ
hàng đầu là tăng cường năng lực tài
chính, phấn đấu đưa doanh nghiệp
phát triển ổn định và tăng trưởng
bền vững.

Ngoài ra, Công ty cũng ưu tiên
đầu tư mạnh vào các lĩnh vực đem
lại hiệu quả cao như: Bất động sản,
sản xuất kinh doanh bê tông. Đồng
thời tăng cường công tác đào tạo
quản trị nguồn nhân lực, hướng
đến xây dựng một đội ngũ tinh
nhuệ, luôn tâm huyết và cống hiến
hết mình cho sự phát triển đi lên
của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng
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Trong những năm gần đây, nhờ sự
quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, môi

trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh
đã được cải thiện rất nhiều. Lãnh đạo
tỉnh và các sở, ban, ngành luôn sẵn sàng
lắng nghe, đồng hành để tháo gỡ những
khó khăn của nhà đầu tư, doanh nghiệp. 
Theo tôi, để nâng cao hiệu quả thu hút
đầu tư trong những năm tới, tỉnh cần
chú trọng hơn nữa đến công tác đền bù
giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính; đầu tư cải
thiện hạ tầng giao thông và phát triển
dịch vụ logistics…

Ông Vũ Huy Giáp,
Chủ tịch HĐQT Công ty TICCO

Với tâm huyết không
ngừng cải tiến, nâng cao
chất lượng sản phẩm,
dịch vụ nhằm mang lại
giá trị cao cho khách
hàng, đối tác và cộng
đồng; chú trọng gắn
hoạt động sản xuất,
kinh doanh với trách
nhiệm đối với địa
phương..., Công ty Cổ
phần Đầu tư và Xây
dựng Tiền Giang
(TICCO) đã trở thành
một trong những
thương hiệu hàng đầu
tại tỉnh Tiền Giang nói
riêng cũng như khu vực
Đồng bằng sông Cửu
Long nói chung.

ticco

Committed to
Sustainable
Development
with the Locality
Determined to constantly improve the
quality of products and services to
bring higher values to customers,
partners and the community, and align
business with responsibility to the
locality, Tien Giang Investment and
Construction joint Stock Company
(TICCO) has become one of leading
brands in Tien Giang province and
across the Mekong river Delta region.

TICCo
Cam kết phát triển
bền vững cùng 
địa phương
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To help Tien Giang province draw
more investors, TICCO was assigned
by the Provincial People's Committee
to invest in infrastructure of 50-ha Gia
Thuan 1 Industrial Complex, with a
scale of 50 ha. Kicked off in 2018, the
infrastructure construction was
already completed. The company has
cooperated with relevant agencies to
promote investment into the
industrial complex. Currently, Global
running Co., Ltd is building a
footwear and accessories factory,
covering more than 10.4 ha, in the
complex and planning to bring it into
operation in early 2021. The factory is
expected to attract more than 5,000
local workers.

TICCO is making land
compensation for site clearance to
build the 50-ha Gia Thuan 2 Industrial
Complex. Infrastructure construction
is scheduled to be kicked off in 2021
and to attract secondary investors in
mid-2022.

The difficulties in construction of
Gia Thuan 1 and Gia Thuan 2
industrial complexes are land issues,
compensation for land owners and
environmental impact reports, among
others. However, TICCO actively
coordinated with relevant agencies to
solve difficulties to fulfil its
commitments to the Provincial
People's Committee.

aligning sustainable
development

Mr. Vu Huy Giap, Chairman of the
Board of Directors of TICCO, said
that the COVID-19 epidemic has
seriously spoiled the global economy,
including Vietnam. Not being out of
this storm, TICCO has been affected
and witnessed revenue decline in real
estate business and concrete
production.

“In order to gradually resume
stable operations and development, we
soon introduced measures to prevent
the COVID-19 epidemic like strictly
following the Government's guidance
on COVID-19 prevention, working
out action plans and scenarios to
adapt to market and societal
fluctuations,” he said.

Besides, against the backdrop of
intensive international integration,
TICCO always strives to maintain the
brand prestige, improve personnel

quality, promote IT application and
build corporate culture. In particular,
the first task is to strengthen financial
capacity and deliver stable
development and sustainable growth.

In addition, the company gives
priority to much investment in high-
performing areas like real estate and
concrete business. At the same time,
the firm strengthens human resource
management training in a bid to build
an elite workforce which is always
enthusiastic and dedicated to the
company’s growth; and promotes IT
application and digital transformation
to meet business development
requirements and build TICCO
culture.

During its operation, TICCO has
always paid attention to creating a safe
working and living environment for
employees and communities
surrounding its headquarters,
factories and projects. It adopts
efficient water consumption, energy
conservation and strictly complies
with environmental protection laws.

furthermore, with a humanitarian
culture, TICCO actively supports and
pioneers carrying out social security
programs in the locality like taking
care of Vietnamese heroic mothers
and sponsoring funds for poor
patients, funds for the poor, and funds
for Agent Orange victims. It also
organizes visits and gives gifts to poor
people during major holidays and
builds houses for people with
recognized sacrifice to the nation or
for the poor.

“We always take social security as a
bridge to create cohesion and share
with the community for mutual
development. Importantly, through
these activities, TICCO has built a
good image in the community,” he
added.n
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In recent years, thanks to
the care and support of the
Provincial Party
Committee and the
Provincial People's
Committee, the local
investment and business
environment has been
greatly improved. Leaders
at all levels and across all
sectors are always ready to
listen and support us to
deal with difficulties we
are facing.
In my opinion, in order to
raise the investment
attraction effect in the
coming years, the province
should pay more attention
to site clearance and land
compensation; further
reform administrative
procedures; and invest in
improving transport
infrastructure and
developing logistics
services.

Mr. Vu Huy Giap, Board
Chairman of TICCO
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Với nhiệm vụ sản xuất nước máy, phục vụ
nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho các tổ chức
và người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
hiện Tiwaco có 8 nhà máy nước mặt và 191
trạm giếng cấp nước phủ khắp địa bàn tỉnh.

Tổng công suất sản xuất nước thiết kế là 203.000 m3/ngày
đêm, công suất khai thác đạt 143.000 m3/ngày đêm.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, các chỉ tiêu kinh doanh
của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng đều
qua các năm. Cụ thể: năng suất lao động tăng 30%; tổng
khách hàng sử dụng nước tăng 13%; sản lượng nước ghi
thu tăng 16,55%; doanh thu tăng 20,9%; tỷ lệ thất thoát
nước sạch giảm 6,2%...

Thời gian qua, tình hình hạn, mặn trên địa bàn TP Mỹ
Tho và một số huyện của tỉnh Tiền Giang đã ảnh hưởng
nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty. Đặc biệt vào
những tháng cao điểm mùa khô, việc cung cấp nước gặp
nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng nước sạch tăng lên
đáng kể. Trong bối cảnh đó, vần đề nâng cao chất lượng
nước sạch và năng lực sản xuất, cung ứng nước nhằm đáp
ứng nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh được Tiwaco
xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Để giải quyết bài toán thiếu nước cục bộ tại một số
điểm cuối nguồn vào mùa khô, Tiwaco đã thực hiện tiếp
nhận nước từ nguồn nước của Nhà máy nước Đồng Tâm
giai đoạn 1 cung cấp cho TP Mỹ Tho và các huyện thị xã
phía Đông của tỉnh ổn định; hiện nay đã tiếp nhận hết
công suất của Nhà máy nước
Đồng Tâm giai đoạn 1 là
50.000m3/ngày đêm. Ngoài ra,
thực hiện đầu tư các dự án cấp
nước nhằm nâng lượng nước và
áp lực nước cung cấp đến người
dân như: dự án xây dựng mạng
lưới đường ống tiếp nhận nước
sạch từ hệ thống cấp nước Đồng
Tâm phân phối cho thị xã Gò
Công và huyện Gò Công Đông –
giai đoạn 1; dự án cấp nước cho
huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền
Giang; dự án trạm bơm tăng áp
Chợ Gạo…

Xuất phát từ phương châm
“Vì sức khỏe cộng đồng”, mọi
hoạt động của Công ty đều lấy

con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, Công ty đã
và đang không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những
công nghệ ưu việt, thân thiện môi trường trong quá trình
hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình ở lĩnh vực cấp
nước, đảm bảo chất lượng nước tốt nhất theo quy chuẩn
của Bộ y tế. 

Song song với nâng cao chất lượng nước cung ứng,
Tiwaco còn quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp
nước, hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Bắt đầu từ
tháng 6/2018, Công ty áp dụng ghi chỉ số đồng hồ bằng
điện thoại thông minh; phát hành hóa đơn điện tử, áp
dụng từ kỳ hóa đơn tháng 8/2018; áp dụng phần mềm thu
tiền nước bằng điện thoại thông minh kết hợp với máy in
không dây để in biên nhận thu tiền tại nhà khách hàng. 

Tiwaco còn triển khai Cổng thông tin một cửa điện tử
nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục trong các
dịch vụ khách hàng như lắp đặt mới, nâng dời, kiểm định
đồng hồ…; áp dụng cổng giao tiếp với các kênh thanh
toán trực tuyến như qua kênh ngân hàng, Viettel pay…
Bên cạnh quản lý bản đồ hệ thống mạng lưới cấp nước,
tra cứu thông tin trên phần mềm TIWAGIS, Tiwaco cũng
đang xây dựng bản đồ quản lý hệ thống cấp nước trực
tuyến để nhân viên và người dân có thể tra cứu thông tin
trên bản đồ GIS; đồng thời đang thí điểm sử dụng đồng
hồ nước thông minh, tự gửi dữ liệu sản lượng nước về
máy chủ trung tâm.n

Đảm bảo cung ứng nước sạch 
kịp thời và chất lượng
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (Tiwaco) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà
nước, do uBND tỉnh Tiền Giang làm đại diện chủ sở hữu. Những năm qua, Công ty
luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, lấy sự hài lòng của người dân làm
nguồn động lực chính cho thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của doanh nghiệp.
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Facing the difficulties caused by the
CoVid-19 epidemic, in order to promote the
development of local tourism in line with the
actual situation, what radical solutions has
tien giang tourism applied?

The COVID-19 epidemic had a great impact
on socio-economic activities in general and
tourism in particular. Therefore, tourism
enterprises faced many difficulties. In the first 9
months of 2020, the whole industry welcomed
620,479 arrivals of visitors, down 63.16% from the
same period last year, reaching 28.2% of the year
plan; tourism revenue reached VND 226 billion,
down 74.48% from the same period, reaching
18.65% of the year plan.

To support tourism businesses affected by the
epidemic, the Department of Culture, Sports and
Tourism held two business meetings in My Tho
city and Cai Be district to update and promptly
record businesses’ proposals; advising the
Provincial People's Committee to organize a
meeting with enterprises to guide and implement
policies in order to support enterprises affected by
the COVID-19 epidemic; directing the Provincial
Tourism Development Center to reduce the rental
price of premises at the Center; at the same time,
coordinating with relevant sectors to promptly
implement Central and local policies to support
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Branding –
Launching Pad
for Tien Giang
Tourism

Đối mặt với những khó khăn do tác động của dịch
Covid-19, để thúc đẩy du lịch địa phương phát triển phù
hợp với tình hình thực tế, ngành du lịch tiền giang đã có
những giải pháp căn cơ nào? 

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động
kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động du lịch nói riêng.
Qua đó, các DN kinh doanh du lịch gặp rất nhiều khó khăn.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đón 620.479 lượt
khách, giảm 63,16% so cùng kỳ, đạt 28,2% kế hoạch năm;
doanh thu du lịch đạt 226 tỷ đồng, giảm 74,48% so cùng kỳ,
đạt 18,65% kế hoạch năm. 

Để hỗ trợ DN du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc DN
tại TP.Mỹ Tho và huyện Cái Bè để cập nhật, thống kê kịp
thời đề xuất của DN; tham mưu uBND tỉnh tổ chức Hội
nghị tiếp xúc với DN để hướng dẫn, triển khai các chính sách
hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19; chỉ đạo Trung tâm Phát triển du lịch
tỉnh giảm giá cho thuê mặt bằng tại Trung
tâm; đồng thời phối hợp với các ngành có
liên quan triển khai kịp thời các chính sách
của Trung ương và địa phương về việc hỗ
trợ DN bị thiệt hại do dịch bệnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn
tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp để hỗ trợ DN và người kinh doanh
du lịch tháo gỡ khó khăn, sớm ổn định
hoạt động như: đẩy mạnh kích cầu du lịch
nội địa, phát động Chương trình "Người
Việt Nam đi du lịch Việt Nam"; hỗ trợ các
DN du lịch tái cơ cấu lại hoạt động trên cơ
sở phát huy kết quả đạt được và khắc phục
những hạn chế thời gian qua; nghiên cứu
xây dựng thêm sản phẩm, dịch vụ du lịch
mới; xây dựng nhiều chương trình kích
cầu hấp dẫn để thu hút du khách; đẩy
mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
bằng nhiều hình thức đa dạng (ứng dụng
công nghệ 4.0 để quảng bá du lịch; hỗ trợ

DN tham gia các sự kiện du lịch; tổ chức và tham gia các
đoàn famtrip….); thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong hoạt động du lịch theo hướng dẫn của ngành y tế và
chính quyền địa phương để đảm bảo điểm đến an toàn....

Để khuếch trương hình ảnh và thương hiệu du lịch
tiền giang, đòi hỏi phải có một chiến lược lâu dài thông
qua bộ nhận diện và biểu tượng thống nhất. Ông nghĩ sao
về nhận định này?

Bản chất của xây dựng thương hiệu du lịch là việc chuyển
tải có chủ định một bản sắc riêng thành một hình ảnh trong
tâm trí khách du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu để
thu hút du khách, việc xây dựng một thương hiệu du lịch có
ý nghĩa to lớn. Việc tạo dựng hình ảnh địa phương hấp dẫn
với sự định vị rõ ràng về đặc thù, lợi thế nhằm thu hút các
nguồn lực kinh tế, vốn đầu tư, con người và phát triển du
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Xây dựng thương hiệu - 
bệ phóng cho du lịch Tiền Giang

TOURISM 

lịch là hết sức cần thiết, như mục tiêu của Nghị quyết 11-NQ/Tu của
Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 đã đề ra: "Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực
sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tỷ trọng, tốc độ, chất lượng
tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ
thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có
thương hiệu và có sức cạnh tranh mạnh". Theo đó, nhiệm vụ và giải
pháp tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch là "Xây dựng thương hiệu
du lịch tỉnh gắn với hình ảnh đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa
sông nước Tiền Giang". Đây được coi là nhiệm vụ ưu tiên của ngành
Du lịch trong thời gian tới. Đặc biệt chú trọng tới việc lựa chọn khẩu
hiệu và biểu tượng cho Du lịch Tiền Giang theo hướng xây dựng bộ
nhận diện thương hiệu và biểu tượng phải nằm trong một thể thống
nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, đồng thời phản ánh được hình ảnh
nổi bật, khác biệt của Du lịch Tiền Giang để giúp khuếch trương
quảng bá thương hiệu du lịch Tiền Giang hiệu quả. Việc tạo ra hình
ảnh khác biệt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch, tạo lợi
thế cạnh tranh đối với thị trường trong cũng như ngoài nước, giúp du
lịch Tiền Giang phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Ông có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch
trong giai đoạn 2020 - 2025?

Nếu như năm 2015, du lịch Tiền Giang đón 1.525.129 lượt
khách (517.198 khách quốc tế) thì đến năm 2019, con số này đã
tăng lên 2.138.217 lượt khách, tăng bình quân cả giai đoạn là 9%;
trong đó có 850.293 lượt khách quốc tế, tăng bình quân cả giai
đoạn 7,5%. Thời gian qua, lượng khách du lịch quốc tế đến Tiền
Giang luôn tăng và ổn định và Tiền Giang là một trong các tỉnh có
lượng khách quốc tế cao nhất trong vùng ĐBSCL. Phát huy kết quả
đạt được, trong giai đoạn 2020-2025 ngành Du lịch tiếp tục tham
mưu thực hiện Nghị quyết 11-NQ/Tu của Tỉnh ủy về phát triển du
lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,
trong đó sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch theo
hướng tập trung nguồn lực, xây dựng các khu vực trọng điểm, tạo động
lực phát triển du lịch; phối hợp tăng cường mời gọi đầu tư và hỗ trợ các
nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch; ưu tiên mời
gọi các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đã quan tâm đầu tư hình
thành nên chuỗi các khu nghỉ dưỡng, trung tâm vui chơi giải trí, dịch
vụ phục vụ du lịch; phát triển lễ hội, sự kiện tiêu biểu gắn với hình
thành một số khu phố kinh doanh thương mại, chợ đêm, phố đi bộ,
vườn hoa.. để thu hút khách du lịch tham quan, trải nghiệm, nhất là ở
khu vực trung tâm TP.Mỹ Tho và thị trấn Cái Bè.

Thứ hai, phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thích hợp để đầu
tư phát triển hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch trọng điểm ở
TP.Mỹ Tho, khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Tiền Giang. Tăng
cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật
chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du
lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với Nông thôn mới.

Thứ ba, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, trên cơ sở tài
nguyên du lịch tự nhiên tiêu biểu gắn với di tích lịch sử, văn hóa
bản địa.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch; tăng
cường hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành và
khu vực trong cả nước. 

Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch và
vai trò của Hiệp hội du lịch nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các
DN du lịch trong tỉnh gắn kết, tương trợ nhau, cạnh tranh lành
mạnh góp phần nâng cao chất lượng các điểm đến.

trân trọng cảm ơn ông!

“Xây dựng thương hiệu du lịch gắn với hình ảnh đặc
trưng, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước Tiền
Giang là nhiệm vụ ưu tiên của ngành Du lịch”- ông
Võ Phạm  tân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã nhấn mạnh như
vậy khi nói về định hướng phát triển du lịch địa
phương. Công Luận thực hiện.

"Tourism branding associated with
a distinctive image bearing
cultural identity of Tien Giang
river is a priority task of the
tourism industry," Mr. Vo Pham
tan, Deputy Director of
Department of Culture, Sports and
Tourism in Tien Giang province,
emphasized when talking about
local tourism development
orientation. Cong Luan report

FDu lịch sông nước tại Tiền Giang
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enterprises damaged by the epidemic.
The Department of Culture, Sports and Tourism also

focused on synchronously implementing many solutions
to support businesses and people doing tourism to remove
difficulties and stabilize their operations quickly, such as:
promoting domestic tourism demand, launching the
program "Vietnamese travel in Vietnam"; supporting
tourism businesses to restructure their operations on the
basis of promoting the achieved results and overcoming
the recent limitations; researching and developing new
tourism products and services; building many attractive
stimulus programs to attract tourists; enhancing tourism
implementation and promotion in various forms
(applying 4.0 technology to promote tourism; supporting
businesses to participate in tourism events; organizing and
joining famtrip groups…); taking measures to prevent and
control the epidemic in tourism activities according to the
guidance of the Health sector and local authorities to
ensure safe destinations .

Promoting the image and brand of tien giang
tourism requires a long-term strategy through a
unified identity and logo. What do you think about this
statement?

The essence of tourism branding is the intentional
transformation of a unique identity into an image in the
mind of tourists. In the context of global competition to
attract tourists, a tourism brand has great significance. It is
essential to create an attractive local image with a clear
position on its characteristics and advantages to attract
economic resources, investment capital, people and tourism
development in accordance with resolution 11-NQ / Tu of
the Provincial Party Committee on Tien Giang tourism
development to 2020, with a vision to 2030, which calls for:
"professionalism, synchronous and modern technical
infrastructure systems; high quality, diversified, branded
and strongly competitive tourism products." Accordingly,
the task and solution to enhance tourism promotion is
"Building a provincial tourism brand associated with a
typical image, bearing bold cultural identity of Tien Giang
river". This is considered a priority task of the tourism
industry in the coming time. Special attention is paid to the
selection of slogans and symbols for Tien Giang Tourism in
the direction of building a unified brand identity and the
logo closely linked together, and reflecting the outstanding
and distinctive image of Tien Giang Tourism to effectively
promote the Tien Giang Tourism brand. Creating a
different image will contribute to improving the efficiency
of tourism promotion, creating a competitive advantage for
domestic and foreign markets, helping Tien Giang tourism
to develop more sustainably in the coming time.

Can you tell us the key missions of the tourism
industry in the period 2020 - 2025?

While in 2015, Tien Giang tourism welcomed 1,525,129
visitor arrivals (517,198 arrivals of international tourists),
by 2019, this number increased to 2,138,217 arrivals, an
average increase of 9% for the whole period; including
850,293 arrivals of international visitors, an average
increase of 7.5% over the period. In the recent time, the
number of international tourists to Tien Giang has always
increased and stabilized and Tien Giang has been one of the

provinces with the highest number of international tourists
in the Mekong Delta. Promoting the achieved results, in the
period 2020-2025, the tourism industry continues to advise
on the implementation of resolution 11-NQ / Tu of the
Provincial Party Committee on tourism development of
Tien Giang province to 2020 and orientations to 2030,
which will focus on 5 key missions.

firstly, reviewing and adjusting tourism development
planning towards concentrating resources, building key
areas, creating a driving force for tourism development;
coordinating to strengthen investment invitations and
supporting investors to accelerate the implementation of
tourism projects; giving priority to inviting strategic
investors and corporations that have paid attention to
invest in forming a chain of resorts, entertainment
centers, tourism services; developing festivals and typical
events associated with the formation of a number of
commercial business streets, night markets, pedestrian
streets and flower gardens to attract tourists to visit and
experience, especially in the central areas of My Tho city
and Cai Be town.

Secondly, allocating appropriate state budget capital to
invest in the development of transport infrastructure to key
tourist areas and destinations in My Tho city, the Eastern
and Western regions of Tien Giang province. To increase
the attraction of social resources to invest in the
development of the tourist infrastructure system and
technical infrastructure; issuing policies to support the
development of community tourism and agricultural
tourism associated with the New rural area.

Thirdly, developing unique tourism products on the
basis of typical natural tourism resources associated with
local historical and cultural relics.

fourthly, improving the efficiency of tourism
promotion; strengthening cooperation to develop tourism
among provinces, cities and regions in the country.

fifthly, improving the efficiency of state management
on tourism and the role of the Tourism Association to
support and create conditions for tourism businesses in the
province to connect with and support each other, and
compete in a healthy way, contributing to improving
destination quality.

thank you very much!

F

Vinh Trang Pagoda - A famous spiritual tourist site in Tien Giang province


