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Tại hội nghị, trên tinh thần dân
chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao,
các thành viên Ban Chấp hành
VCCI đã có những ý kiến đóng
góp quan trọng, thiết thực vào

các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ
công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng,
nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII.

Theo các báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2020,
VCCI đã hoàn thành tốt và toàn diện các mục
tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đại hội
VI đã đề ra với các nội dung hoạt động chính,
gồm: Hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn,
tập hợp ý kiến doanh nghiệp, góp ý xây dựng
chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh
doanh; Công tác vận động chính trị, tập hợp, liên
kết doanh nghiệp; Hoạt động đào tạo, phát triển doanh nghiệp, xây
dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân; Công tác đại diện giới sử
dụng lao động; Công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ và bảo
vệ doanh nghiệp trong kinh doanh và hội nhập; Hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội; Công tác
phát triển tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

Trong nhiệm kỳ VI, VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc
tăng 30% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân
10%/năm. Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng
được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Trong giai đoạn 2015-2020, VCCI đã tổ chức nghiên cứu góp ý
gần 700 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trung bình mỗi năm
150 dự thảo); tham gia 214 ban soạn thảo, tổ biên tập; tham gia 390
hội đồng thẩm định, thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản, kiểm tra
văn bản. Đồng thời, nhiều báo cáo quan trọng như “Báo cáo rà soát

chồng chéo lớn trong các Luật” chỉ ra 25 vấn đề
chồng chéo trong các Luật hiện hành, được
Chính phủ và các bộ ngành đánh giá cao.

VCCI cũng tham gia thực hiện nhiều
khuyến nghị, góp ý, bình luận chính sách về
các vấn đề hội nhập như phương án đàm
phán Hiệp định EVfTA, CPTPP, fTA Việt
Nam – Israel, RCEP, hợp tác hải quan Việt
Nam – Qatar; Khuyến nghị Chính phủ về
cách thức hành động trong bối cảnh căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung, phương án
thực thi VPA/fLEGT, VNTLAS…

Từ năm 2016 đến nay, VCCI thực hiện
70 báo cáo về tình hình thực hiện các Nghị
quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-
CP. Các báo cáo đã tập trung nghiên cứu,

phân tích và đề xuất các giải pháp cải thiện mội trường
kinh doanh ở Việt Nam.

VCCI cũng đã chủ trì điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh từ năm 2005. VCCI là tổ chức đi
đầu trong việc phát động “Chương trình Quốc gia khởi nghiệp”
và xây dựng mạng lưới các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp
SME, Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững… VCCI đã tổ
chức được 5.848 khóa đào tạo cho trên 278 nghìn lượt cán bộ
nhân viên doanh nghiệp với nội dung đào tạo bám sát nhu cầu
thực tiễn, đón đầu xu hướng vận động của các chủ thể kinh tế...

Về công tác đại diện giới sử dụng lao động,VCCI tham gia sâu
vào quy trình sửa đổi Bộ luật Lao động của Quốc hội và Chính phủ;
Nghiên cứu, kiến nghị về việc Việt Nam phê chuẩn Công ước số 89
và 97 của ILo về tự do hiệp hội và thỏa ước lao động tập thể…
VCCI cũng tham gia vào Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia, Hội
đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động quốc
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VCCI tổ ChứC hộI nghị Ban Chấp hành 
lần thứ 13 khóa VI

VCCI

Ngày 10/03, Hội
nghị Ban Chấp

hành Phòng
Thương mại và

Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) lần

thứ 13 khóa VI đã
diễn ra tại Hà Nội.

Hương giang
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A
t the meeting, in the spirit of democracy, openness
and responsibility, VCCI executive members made
important and practical contributions to reports on
operations in the 6th term and working directions
and tasks for the 7th term.

According to reports, in the 2015-2020 term, VCCI successfully
and comprehensively completed the working objectives and
orientations of the 6th Congress. The main activities included
conducting insight research, gathering business opinions, making
suggestions on policy and lawmaking, improving the business
environment; promoting political advocacy, business meeting and
cooperation; organizing events on business training, business
development, entrepreneur development; fostering employer
representation; boosting trade and investment construction,
business support and protection; supporting sustainable business
development and social responsibility; strengthening organizational
development and technical infrastructure construction.

During the 6th term, VCCI completed a workload 30% more
than in the previous term, achieving an average yearly growth of
10%. All work was comprehensively deployed and the quality was
enhanced towards professionalization.

In the 2015-2020 period, VCCI researched and commented
on nearly 700 draft legal normative documents (an average of 150
drafts a year); joined 214 drafting and editing boards; and joined
390 appraisal boards and projects. At the same time, many
important reports such as overlapping law reviews pointed out 25
overlapping issues in the existing law system, which was highly
appreciated by the Government and ministries.

VCCI also made many policy recommendations and comments
on integration issues such as negotiation plans on entry into
EVfTA, CPTPP, Vietnam - Israel fTA, RCEP and Vietnam - Qatar
Customs Cooperation. It also recommended the Government on
how to act in the context of US-China trade tensions and work out
plans for enforcement of VPA/fLEGT and VNTLAS.

Since 2016, VCCI has made 70 reports on implementation of
Resolution 19/NQ-CP and Resolution 02/NQ-CP. The reports have
focused on researching, analyzing and proposing solutions for a
better business environment in Vietnam.

As a representative of employers, VCCI is deeply involved
in amending the Labor Code initiated by the National Assembly
and the Government; and researched and proposed Vietnam's
ratification of ILo Convention 89 and Convention 97 on
freedom of association and collective labor agreement. VCCI
also participated in the National Labor Relations Committee,
the National Wages Council, the National Council for
occupational Safety and Health, and directly took part in
tripartite missions assisting local employers' representative
organizations to engage in coordination with local agencies to
resolve labor disputes and strikes.

With respect to trade and investment promotion, VCCI led
561 delegations with 26,330 enterprises going abroad to survey
key markets. VCCI successfully organized business events
within the framework of the 2017 APEC Summit, the Vietnam
Business Summit (VBS), and the APEC CEo Summit. Within
the framework of ASEAN, VCCI actively participated in
bilateral and multilateral cooperation through the ASEAN
Business Advisory Council (ASEAN BAC), ASEAN Business
and Investment Summit (ASEAN BIS) and other channels.

In the 7th term (2021-2026), VCCI aims to advise the Party
and the State to accelerate institutional reform, improve
investment and business environment, and elevate the business
environment of Vietnam to ASEAN-3 by 2025. VCCI will strive
to support business development in a bid to realize the goal of
having 1.5 million enterprises by 2025.

In addition, VCCI will strongly promote its role as a
representative for employers in Vietnam. VCCI will also affirm its
role as an active member of the International Chamber of
Commerce (ICC) and the World Chambers federation (WfC).n

VCCI Hosts 13tH MeetIng of 
6tH exeCutIVe Board
The 13th Meeting of the 6th Executive Board of the Vietnam Chamber of Commerce
and Industry (VCCI) took place in Hanoi on March 10, 2021.

Huong giang

gia cũng như trực tiếp tham gia các đoàn công tác ba bên, hỗ trợ các
tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương tham gia
phối hợp với các cơ quan địa phương giải quyết các cuộc tranh chấp
lao động, đình công xảy ra tại các doanh nghiệp…

Về hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, VCCI tổ chức
561 đoàn với 26.330 lượt doanh nghiệp ra nước ngoài khảo sát
thị trường trọng điểm. VCCI đã tổ chức thành công các sự kiện
của doanh nghiệp trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC
2017, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS), Hội
nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (APEC CEo Summit). Trong
khuôn khổ ASEAN, VCCI tích cực tham gia hợp tác song
phương và đa phương thông qua cơ chế Hội đồng Tư vấn Kinh
doanh ASEAN (ASEAN BAC), các hội nghị thượng đỉnh về

kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS)…
Nhiệm kỳ VII (2021-2026), mục tiêu của VCCI là tiếp tục

tham mưu cho Đảng và Nhà nước thúc đẩy cải cách thể chế, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu đưa môi trường
kinh doanh của Việt Nam vào nhóm ASEAN-3 năm 2025. Về
công tác hỗ trợ xúc tiến phát triển doanh nghiệp, đảm bảo cả về
số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu
đạt 1,5 triệu doanh nghiệp đến năm 2025.

Ngoài ra, VCCI tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là tổ chức
đại diện cho người sử dụng lao động ở Việt Nam. VCCI cũng
khẳng định vai trò là thành viên hoạt động hiệu quả, tích cực của
Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) và Liên đoàn Phòng Thương
mại Thế giới (WfC)…n



tiềm năng lớn
Nhiều nội dung chính sách được bổ sung, sửa đổi (đặc biệt là

đối với BHXH tự nguyện) đã tạo cơ hội thuận lợi cho người lao
động (NLĐ) trong khu vực chính thức và phi chính thức tham
gia BHXH và số người tham gia BHXH theo đó cũng không
ngừng tăng lên. Giai đoạn 2012- 2016, bình quân mỗi năm tăng
5,45%, (từ 10,565 triệu người tăng lên 13,065 triệu người vào
năm 2016); giai đoạn 2017- 2019, số người tham gia BHXH bình
quân mỗi năm tăng 6,48%, đạt 15,774 triệu người vào năm 2019
(chiếm 31,9% lực lượng lao động trong độ tuổi) và đến năm
2020, số người tham gia BHXH đã đạt trên 16 triệu người
(chiếm 33% lực lượng lao động trong độ tuổi).

Mặc dù vậy, ở Việt Nam, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt
động trong khu vực phi chính thức chủ yếu là hộ sản xuất kinh
doanh cá thể phi nông nghiệp và các tổ hợp tác với nhiều nhóm
lao động khác nhau làm việc như: chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
có thuê lao động, lao động tự làm, lao động làm công ăn lương (có
HĐLĐ và không có HĐLĐ) và lao động gia đình. Như vậy, làm
việc trong khu vực phi chính thức có cả lao động thuộc diện tham
gia BHXH bắt buộc (nếu lao động có HĐLĐ từ 1 tháng trở lên) và
lao động thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2020, cả nước có khoảng 20,3 triệu lao động làm việc
trong khu vực phi chính thức và chủ yếu làm trong khu vực công

nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ lao động trung niên tuổi từ 35
trở lên làm việc trong khu vực phi chính thức cao hơn nhiều so
với tỷ lệ này ở khu vực chính thức. Năm 2020, số lao động từ 35
tuổi trở lên làm việc trong khu vực phi chính thức chiếm khoảng
70%. Cơ hội để những lao động này khi đến tuổi nghỉ hưu được
hưởng chế độ hưu trí sẽ tăng lên, nếu chính sách BHXH quy định
hợp lý về điều kiện số năm tối thiểu đóng BHXH. Tỷ lệ lao động
có bằng cấp, chứng chỉ trong khu vực phi chính thức hiện nay còn
thấp; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hơn thường
có nhận thức và hiểu biết hạn chế về chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Thực tế này đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền,
phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH phải được tăng cường và
đổi mới hơn nữa để phù hợp với đặc điểm của NLĐ.

Không chỉ là lao động tự làm mà lao động làm công hưởng
lương trong khu vực phi chính thức cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể.
Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương trong khu vực phi chính thức
cao cho thấy, việc thúc đẩy nhanh quá trình chính thức hóa khu vực
này là biện pháp cơ bản để góp phần mở rộng phạm vi bao phủ
BHXH bắt buộc và phát triển việc làm bền vững ở Việt Nam. 

Đồng bộ các giải pháp
Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt mục tiêu “mở rộng vững

chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân”; đồng
thời, đề ra một số nội dung cải cách, trong đó có nhiều cải cách
mở rộng cơ hội và điều kiện để thu hút NLĐ khu vực phi chính
thức tham gia BHXH.

Theo đó, thực hiện BHXH tự nguyện dựa trên đóng góp của
NLĐ không có quan hệ lao động; có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân
sách Nhà nước (NSNN) cho nông dân, người nghèo, người có
thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng
diện bao phủ BHXH. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ từ
NSNN cho người tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều
phương thức khác nhau (tăng mức hỗ trợ đóng; tăng mức hỗ
trợ hưởng chế độ hưu trí và tử tuất). Cùng với đó, sẽ sửa đổi
điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm
đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm
xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính
toán phù hợp. Giảm số năm đóng tối thiểu để được hưởng chế
độ hưu trí sẽ tăng cơ hội cho nhiều NLĐ tham gia, nhất là lao
động trung niên từ 35 tuổi trở lên trong khu vực phi chính thức.

Bên cạnh đó, rà soát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH
bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý
DN, người quản lý, điều hành HTX không hưởng tiền lương,
NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt. Đồng thời, thiết kế các gói
BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, phương thức giao
dịch phù hợp với NLĐ trong khu vực phi chính thức; hướng tới
chính sách BHXH bắt buộc đối với toàn bộ NLĐ có việc làm, có
thu nhập và tiền lương. 

Đối với những người yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thì Nhà nước thực hiện trợ giúp từ nguồn NSNN để họ được thụ
hưởng. Các cải cách này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh
tế tư nhân của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát
triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Ngoài ra, tăng cường và đổi mới công tác thông tin, tuyên
truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính
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gia tăng lao động trong 
khu vực phi chính thức tham gia BhXh 

Lực lượng lao động phi chính thức là
nhóm chịu nhiều tổn thương, rủi ro nhất
và cũng là nhóm đối tượng ít được thụ
hưởng chính sách nhất. Do đó, mục tiêu
mở rộng diện bao phủ cho lao động phi
chính thức tham gia bảo hiểm xã hội
(BHXH) là nội dung quan trọng của
Nghị quyết số 28-NQ/TW mà ngành
BHXH quyết tâm hoàn thành.



Huge potential
A lot of policy changes in insurance policies (especially

voluntary social insurance) have enabled workers in the
formal and informal sectors to have social insurance and the
number of policyholders has therefore increased year after
year. In 2012-2016, policyholders increased an average of
5.45% a year (from 10.565 million people to 13.065 million
people in 2016). In 2017-2019, holders of social insurance
policies grew by 6.48%, reaching 15.774 million in 2019
(accounting for 31.9% of the workforce) and to over 16 million
in 2020 (accounting for 33% of the workforce).

However, in Vietnam, businesses in the informal sector are
mainly non-agricultural business households and cooperatives
with many different groups of workers such as business
owners who employ workers, self-employed workers, wage
workers (with and without labor contracts) and family
workers. Thus, working in the informal sector includes both
employees subject to compulsory social insurance (if they have
employment contracts of one month or more) and employees
subject to voluntary social insurance.

In 2020, the country had about 20.3 million workers in the
informal sector, largely working in industrial, construction and
services sectors. The rate of middle-aged workers, aged 35 and
over, in the informal sector is much higher than that in the formal
sector. In 2020, workers aged 35 and over in the informal sector
accounted for about 70%. Their opportunity to get retirement
benefits will increase when they retire if social insurance policies
reasonably provide for years of social insurance payment. The rate
of professionally certified workers in the informal sector is
currently low. Workers with lower professional and technical
qualifications often have narrow social relations, limited
awareness and understanding of State policies and laws. Due to
this reality, it is necessary to provide information about policies
and laws on social insurance to these people.

Beside self-employed workers, wage workers in the informal
sector also account for a significant proportion. The high ratio of
wage workers in the informal sector shows that accelerating the
formalization of this sector is a basic measure for expanding the
coverage of compulsory social insurance and sustainable
employment in Vietnam.

Consistent solutions
Resolution 28-NQ/TW sets the goal of "firmly expanding

coverage, heading towards universal social insurance". At the same
time, some reforms were proposed, including many reforms to
expand opportunities and conditions to attract workers in the
informal sector to buy social insurance.

Accordingly, voluntary social insurance will be paid by
uncontracted employees while farmers, the poor, low-income
workers and informally employed workers will be partly
supported by State budget to scale up social insurance. New
policies on State support for holders of voluntary social insurance
in many different modes will be completed. furthermore,
retirement policies will be amended to increase benefits and
reduce minimum years of social insurance payment from 20 years
to 15 years and towards 10 years. Reducing the minimum number
of years of insurance payment to be entitled to pensions will
increase opportunities for many workers to buy social insurance,
especially middle-aged workers aged 35 and over in the informal
sector. In addition, compulsory social insurance will be considered
for business householders, business managers, cooperative
managers and operators (unpaid) and freelance workers. flexible
fees and benefits will be designed for workers in the informal
sector, a step towards obliging social insurance to all paid workers.

for disadvantaged people, the State will provide assistance
from the state budget for them to enjoy social insurance. These
reforms will be consistent with the private economic development
target of Resolution 10-NQ/TW dated june 3, 2017 on developing
the private economy into an important driving force of the
socialist-oriented market economy.

furthermore, social security agencies need to further inform
laws and policies on social insurance and assign localities to
develop buyers of social insurance.

The synchronous and effective implementation of the above
social insurance policy reforms will help realize the goals of
Resolution 28-NQ/TW: By 2025, 45% of the workforce will have
social insurance policies, with socially insured farmers and workers
in the informal sector accounting for 2.5% of the workforce. By
2030, voluntary social insurance will cover 60% of the workforce,
with farmers and workers in the informal sector social insurance,
accounting for 5%, another step towards universal social insurance.

H.t
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Workers in the Informal sector added
to social Insurance Coverage

sách, pháp luật về BHXH; đồng thời, thực hiện giao chỉ tiêu phát
triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương

Triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả các cải cách
chính sách BHXH trên sẽ góp phần thực hiện thành công mục
tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW: Đến năm 2025 thu hút được 45%
lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông
dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự

nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; đến năm
2030 thu hút được 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia
BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức
tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5% lực lượng lao động trong độ
tuổi và từng bước hướng tới thực hiện BHXH toàn dân.

H.t

Workers in the informal sector are the most vulnerable, the most exposed to risks and the
least likely to benefit from policy entitlements. Therefore, the goal of expanding insurance
coverage for informal employees is an important content of Resolution 28-NQ/TW that
the social security sector is determined to achieve.



Ông có thể chia sẻ kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm trở lại đây?

Trong 5 năm qua, kinh tế Ninh Thuận tiếp tục ổn định và
phát triển khá. Một số ngành, lĩnh vực phát triển nhanh và
tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước; tốc độ tăng trưởng
GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 10,9%/năm; quy mô
nền kinh tế tăng gấp 2,18 lần so năm 2015. GRDP bình quân
đầu người đạt 60,7 triệu đồng, tăng gấp 2,19 lần so với năm
2015; khoảng cách chênh lệch về thu nhập bình quân đầu
người so với khu vực và cả nước được rút ngắn hơn. Thu ngân
sách tỉnh tăng khá nhanh (bình quân 15,3%/năm), năm 2020
đạt 3.900 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2015. Công tác thu hút
đầu tư được đổi mới và đạt kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư
toàn xã hội tăng mạnh, đạt 79.275 tỷ đồng, gấp 2,39 lần so với
giai đoạn trước. Ninh Thuận dần trở thành trung tâm năng
lượng tái tạo của cả nước, đến cuối năm 2020 có 37 dự án điện
mặt trời/2.576,85 MW và 15 dự án điện gió/766,46 MW được
cấp quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư 96.688
tỷ đồng; đã hòa lưới 36 dự án/2.446,35 MW (32 dự án điện
mặt trời/2.256,8 MW và 4 dự án điện gió/61 trụ/189,55 MW)...

Có thể nói Ninh thuận đang bước vào thời kỳ phát
triển mới, để giữ vững tốc độ này, tỉnh đã có những giải
pháp gì, thưa ông?

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang tái bùng phát, song
nhìn nhận khách quan rằng nước nhà đang đứng trước những
thời cơ to lớn, nhất là việc tham gia các hiệp định tự do thế hệ
mới CPTPP, EVfTA, cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của cách
mạng công nghiệp 4.0. Với tinh thần không ngại đột phá,
Ninh Thuận đã thực hiện quyết liệt đẩy mạnh cơ cấu nền kinh
tế, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh vực trọng tâm, khai thác có
hiệu quả các tiềm năng lợi thế mới. Thực hiện rà soát, cụ thể
hóa, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách phát triển
kinh tế - xã hội của Trung ương phù hợp với tình hình của

tỉnh, trọng tâm là cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh theo
Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ; huy động nguồn lực
đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển
nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo, tận dụng có hiệu quả thành tựu của
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

riêng công tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC) -
khâu đột phá trong phát triển trong phát triển kinh tế -
xã hội được tỉnh nhà chú trọng ra sao?

Đến cuối năm 2020, 1.966 TTHC đã được rà soát, chuẩn
hóa, thực hiện công khai, minh bạch tại bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả theo đúng quy định; có 1.439/1.981 TTHC của 18
sở, ban, ngành cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ trả kết
quả qua Trung tâm sớm và đúng hạn đạt 99,95%, góp phần
giảm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện thực hiện TTHC cho
người dân, doanh nghiệp (DN). Thời gian tới, địa phương sẽ
tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách
TTHC, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường
sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức
trong quá trình xây dựng và tổ chức thực thi chính sách. 

Có thể nói, những kết quả này đã góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong
5 năm qua. Môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh nhà được cải
thiện, vươn lên nhóm các tỉnh có kết quả điều hành kinh tế
khá và nhận được sự tin tưởng đáng quý từ cộng đồng DN.
Vừa qua, tỉnh cũng đã chủ động rà soát, kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh,
phê duyệt các quy hoạch, trọng tâm là điều chỉnh các quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển rừng, trình phê
duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-
2025, có xét đến 2035; Quy hoạch phát triển điện mặt trời
Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 và

8 ViEtNam BUsiNEss ForUm MAR 15 - 31, 2021

NiNh ThuậN 

Dấu ấn từ những đột phá ngoạn mục

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Từ những quyết sách đúng đắn, bộ mặt kinh tế - xã hội
của tỉnh Ninh Thuận đã và đang đổi thay tích cực. Đặc
biệt, chính quyền tỉnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh, tiếp tục đưa vùng đất này trở thành
điểm đến đáng “chọn mặt gửi vàng” của các nhà đầu
tư. Để tìm hiểu thêm về những bước tiến ngoạn mục
này, phóng viên Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Thuận. Hàn Lương thực hiện.



kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương tích hợp các dự án
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào
quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021 - 2030, với tổng quy mô
công suất hơn 21.592 MW; kiến nghị và được Chính phủ
ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về cơ chế chính sách
đặc thù hỗ trợ tỉnh. Đây là chính sách có ý nghĩa hết sức
quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn
đến năm 2023 và những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho các DN tiếp cận nguồn lực và cơ hội đầu tư…

Ông có thể cho biết những con số cụ thể về thành tựu
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh?

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được Ninh Thuận

quan tâm và triển khai
thực hiện nghiêm túc,
quyết liệt. Theo đó, môi
trường đầu tư, kinh
doanh của tỉnh có những
cải thiện rõ rệt, thứ hạng
năng lực cạnh tranh có
thay đổi tích cực. Theo
báo cáo đánh giá của
VCCI, chỉ số PCI của
Ninh Thuận năm 2019
xếp hạng 37, tăng 6 bậc
so với năm 2018, vươn
lên nhóm các tỉnh có kết
quả điều hành kinh tế
khá. Bên cạnh đó, năm
2020 là năm thứ năm liên
tiếp địa phương có số DN
thành lập mới tăng cao,
tổng số DN thành lập
mới trong 5 năm 2016 -
2020 là 2.418 DN/39.634

tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần số DN và tăng gấp 4,7 lần số vốn
đăng ký so với giai đoạn 2011 - 2015.

Qua đó có thể thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư
tỉnh Ninh Thuận đã được cải thiện, tạo được làn sóng đầu tư
mới. Đó cũng sẽ là tiền đề để trong năm 2021 này Ninh
Thuận tiếp tục bứt phá, hướng đến thực hiện tốt “mục tiêu
kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội;
phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt
10-11%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 69-70
triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng
26.500 tỷ đồng. Tin rằng Ninh Thuận sẽ “đi xa” hơn và còn
tự hào ghi dấu ấn về sự vươn lên mạnh mẽ và ngoạn mục
trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please briefly
introduce socioeconomic
development targets of Ninh thuan
province in the last five years?

over the past five years, Ninh Thuan
continued stable economic development.
Some sectors grew more rapidly and
higher than the previous period. The
average gross regional domestic product
(GRDP) expanded 109% a year from
2016 to 2020, with the economic size
rising by 2.18 times over 2015. Per capita
GRDP reached VND60.7 million in
2020, an increase of 2.19 times over
2015. The income gap with the region
and the country was narrowed. The
provincial budget revenue expanded
quite rapidly by 15.3% a year, reaching
VND3,900 billion in 2020, doubling that
in 2015. Total social investment fund
rose sharply to VND79,275 billion, 2.39
times higher than the previous period.
Ninh Thuan gradually became a
renewable energy center of the country.
By the end of 2020, 37 solar power
projects (2,576.85 MW) and 15 wind
power projects (766.46 MW) were

licensed for investment of VND96,688
billion, with 36 projects (2,446.35 MW)
connected to the national grid - 32 solar
power projects (2,256.8 MW) and 4
wind power projects (189.55 MW).

Ninh thuan is entering a new
period of development. What
solutions has the province adopted to
maintain this progress?

Although the CoVID-19 epidemic is
reemerging, the country is facing great
opportunities, especially thanks to the
entry into new-generation free trade
agreements like CPTPP and EVfTA and
the robust spread of the fourth
Industrial Revolution. Without
hesitation, Ninh Thuan firmly
strengthened the economic structure,
with particular focus on key areas and
effective employment of new potential
and advantages. The province reviewed,
concretized and timely supplemented
central policies on socioeconomic
development adapted to local situations,
basing on Resolution 115/NQ-CP of the
Government; mobilized investment
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Impressed by 
spectacular Breakthroughs

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

With right decisions,
Ninh Thuan province

achieved impressive
socioeconomic

progress. The
provincial

government has made
efforts to improve the

investment and
business environment

to make the province a
worthy destination for

investors. To learn
more about the

spectacular progress,
the Vietnam Business

forum reporter has an
interview with Mr.

tran Quoc Nam,
Chairman of Ninh
Thuan Provincial

People's Committee.
Han Luong reports.



resources for building synchronous infrastructure systems;
rapidly developed human resources in both quantity and
quality; and accelerated innovations and effective use of
achievements generated by the Industrial Revolution 4.0.

Particularly, how has the province focused on
administrative procedure reform - a breakthrough in
development in socioeconomic development?

By the end of 2020, as many as 1,966 administrative
procedures were reviewed, standardized, and implemented
publicly and transparently at the public reception department.
1,439 out of 1,981 administrative procedures of 18 provincial
departments, agencies and branches were received and
returned results at the Provincial Public Administration
Service Center. Up to 99.95% of administrative procedures
were returned on time or ahead of schedule, thus significantly
reducing the time and cost of executing administrative
procedures for people and enterprises. In the coming time, the
locality will actively promote communications on
administrative reform, raise perception, responsibility and
participation in criticism and comments of people and
organizations in policy development and enforcement.

These results helped the successful implementation of 5-
year socioeconomic development goals and plans. The local
business investment environment was improved and
recognized to have good economic governance, thus gaining
valuable trust from investors.

Recently, the province has actively reviewed and proposed
to the Prime Minister, ministries and central agencies to adjust
and approve plans, with the focus on adjusting land use
planning and forest development planning. The province also
submitted the provincial electricity development plan for the
period 2016-2025, with a vision to 2035, and Ninh Thuan
Solar Power Development Plan for the 2016-2020 period, with
a vision to 2030, to central government for approval and
proposed that the Government and the Ministry of Industry
and Trade integrate clean energy and renewable energy

projects with a total capacity of more than 21,592 MW in the
province into Power Planning 8 in 2021 - 2030; proposed the
Government to issue Resolution 115/NQ-CP on specific
support mechanisms and policies for the province. This is a
very important policy on socioeconomic development of the
province till 2023 and beyond, and provides the most
favorable conditions for businesses to access investment
resources and opportunities.

Could you tell us the province's specific achievements
of improving the business and investment environment?

Ninh Thuan has firmly and seriously implemented efforts
to improve the business investment environment and enhance
the provincial competitiveness index. Accordingly, the
province's investment and business environment has
improved markedly, with its competitiveness rankings
progressing positively. According to VCCI's assessment
report, Ninh Thuan's PCI in 2019 ranked No. 37, climbing 6
places over 2018, to the group of well-performing provinces.
In addition, 2020 was the fifth consecutive year that the
province saw an increase of newly established enterprises. In
2016 - 2020, as many as 2,418 enterprises were established
with a registered capital of VND39,634 billion, representing an
increase of 2.1 times in business establishments and 4.7 folds
in capital over the previous 5-year period of 2011 - 2015.

for that reason, without doubt, the appeal of Ninh Thuan
investment environment has markedly picked up and created
a new investment wave. That served as a premise for Ninh
Thuan to make a breakthrough in 2021 when the province
strives to fulfil a double goal of preventing the epidemic and
boosting socioeconomic development. The province has
strived to achieve the GRDP growth of 10-11%, per capita
GRDP of about VND69-70 million, and the total social
investment capital of about VND26,500 billion. I am confident
that Ninh Thuan will advance and achieve robust, and
spectacular socioeconomic development.

thank you very much!
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Hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư
Từng nằm trong nhóm những tỉnh khó

khăn nhất cả nước nhưng năm qua, Ninh
Thuận đã lọt vào nhóm 5 tỉnh có tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao nhất cả nước, trong đó nổi
bật là du lịch và năng lượng tái tạo. Có thể thấy
đây là sự trỗi dậy mạnh mẽ, bất ngờ nhất ở khu
vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trong lĩnh
vực du lịch, giờ đây Ninh Thuận đã trở thành
cái tên thường xuyên được nhắc đến bên cạnh
những địa danh quen thuộc như Đà Nẵng, Nha
Trang hay Phú Quốc.

Để có được bước tiến ngoạn mục như vậy là
nhờ Ninh Thuận luôn coi trọng ý kiến, nguyện
vọng của doanh nghiệp (DN), tỉnh đã dành các
ưu đãi cao nhất trong khung quy định của
Chính phủ và vận dụng tối đa các hỗ trợ cao
nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên
địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng dòng
vốn fDI, tỉnh Ninh Thuận đã chuyển hướng
mạnh mẽ sang thu hút các dự án đầu tư sử
dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng
ít đất và lao động... Tỉnh tập trung xây dựng
môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, đặc
biệt cho ra đời Trung tâm hành chính công cấp
tỉnh; thường xuyên đối thoại với DN nhỏ và
vừa; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho
DN, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN
trong giải quyết công việc. 

Ông Lê Kim Hoàng - Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cũng nhấn
mạnh: “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tỉnh
luôn phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt
chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp
nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng
nhũng nhiễu, gây phiền hà. Ðồng thời tăng

cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều
hành, kiểm tra, thanh tra việc thực thi nhiệm
vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính
thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao”.

tận dụng triệt để lợi thế
Cùng với những đột phá về du lịch là sự

xuất hiện của các dự án năng lượng tái tạo lớn
giúp Ninh Thuận liên tiếp hoàn thành vượt
mức 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
với tổng sản phẩm nội tỉnh năm vừa qua tăng
tới 13,2%, cao gần gấp đôi mức bình quân cả
nước. Ninh Thuận đang lập đề án xây dựng
tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của
cả nước, đưa năng lượng tái tạo trở thành
ngành kinh tế trụ cột, tạo động lực bứt phá,
phát triển kinh tế-xã hội.

Du lịch đang trở thành ngành kinh tế
quan trọng và hướng đến là ngành kinh tế
mũi nhọn của tỉnh. Với lợi thế nằm trong
tam giác du lịch trọng điểm Đà Lạt - Nha
Trang và Mũi Né (Bình Thuận); có nhiều bãi
tắm đẹp nổi tiếng thuận lợi cho việc hình
thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng
cao cấp có tính cạnh tranh cao tầm cỡ quốc
gia, khu vực và quốc tế. Các công trình kiến
trúc cổ Chămpa, nhiều làng nghề truyền
thống dệt thổ cẩm và làm đồ gốm của người
Chămpa đã làm nên nét riêng độc đáo, say
lòng bao du khách. Ông Lê Kim Hoàng cho
biết thêm, tỉnh còn tập trung nâng cao chất
lượng, hướng tới nền du lịch xanh bền vững,
phát triển đi đôi bảo tồn, phát huy tối đa các
lợi thế tự nhiên, gìn giữ cảnh quan, môi
trường, góp phần xây dựng Ninh Thuận
thành điểm đến an toàn, thân thiện.n

12 ViEtNam BUsiNEss ForUm MAR 15 - 31, 2021

ninh thuận và sự trỗi dậy 
mạnh mẽ, đầy bất ngờ 

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Những năm
trở lại đây,
Ninh Thuận
được đánh giá
là “mỏ vàng”
thu hút nhiều
nhà đầu tư.
Đặc biệt, địa
phương này đã
lọt vào nhóm 5
tỉnh có tốc độ
tăng trưởng
kinh tế cao
nhất cả nước.

duy anH

Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Đình Cung nhận định: “Ninh Thuận
trong 10 năm sắp tới sẽ bứt phá lên top khá và top đầu của sự phát triển,
chứ không chỉ dừng lại ở mức phát triển trung bình của toàn quốc”. 



maximum support for investors
Previously one of the poorest provinces in the

country,  last year, this locality was one of five provinces
with the highest economic growth in Vietnam, led by
tourism and renewable energy. This performance was the
strongest and most unexpected rise in the South Central
Coast and the Central Highlands. Ninh Thuan has
emerged as a frequently mentioned place of interest like
Da Nang, Nha Trang or Phu Quoc. 

To make such a spectacular progress, Ninh Thuan
always attaches great importance to opinions
and aspirations of enterprises. The province
offers the highest incentives in the
regulatory framework of the central
government and provides maximum
support for investors carrying out
projects in the province. In order
to enhance fDI inflow quality,
Ninh Thuan has focused strongly
on attracting investment in high-
tech, environment-friendly and
capital-intensive projects; building
an open and attractive investment
environment, especially establishing
provincial-level public
administration centers; holding regular
dialogues with small and medium
enterprises; promptly tackling their
difficulties in doing business; and preventing
acts of harassment.

Mr. Le Kim Hoang, Director of the Department of
Planning and Investment of Ninh Thuan province,
emphasized “Heads of provincial agencies always strictly
grasp, closely direct and implement measures to
effectively handle and prevent bureaucratic harassment
and annoyances. At the same time, their responsibility of
directing, administering and inspecting job and duty
performance and discipline is enhanced.”

making full use of advantages
Ninh Thuan’s  spectacular development

of tourism and renewable energy helped
it exceed all 15 socioeconomic

development targets, with GDP
growth of 13.2% last year, nearly
double the national average. Ninh
Thuan is working on a project to
build the province into a national
renewable energy center, turn
renewable energy into a key
economic sector, and create a

driving force for breakthrough
socioeconomic development.

Tourism is becoming an important
economic sector, expected to be a key

sector in the coming time. Advantageously
lying in the key tourist triangle of Da Lat - Nha

Trang and Mui Ne (Binh Thuan) where there are
many famous beautiful beaches, very good for forming
highly competitive ecotourism areas of national, regional
and international class, the province is also famous for
ancient Cham architectural works and traditional Cham
textile and pottery villages that captivate many tourists.
Hoang added that the province also focuses on improving
tourism quality and sustainability and preserving
landscape and environment to build up Ninh Thuan as a
safe and friendly destination.n
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Ninh Thuan - A Strong and
Unexpected Rise
In recent years, Ninh Thuan province has
been seen as a "gold mine" that entices
many investors. This locality has become
one of the five best performers in the
country by economic growth rate.

duy anH

Economist Nguyen
Dinh Cung said, “Ninh
Thuan will leap to the

top-developed localities in
the next 10 years, not just

at the middle of the
country as now.”



“thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
Ninh Thuận là vùng đất có đủ “thiên

thời, địa lợi, nhân hòa” mà không phải nơi
nào cũng có được. Với vị trí thuộc vùng
Duyên hải Nam Trung bộ, phía bắc giáp tỉnh
Khánh Hòa, phía nam giáp tỉnh Bình Thuận,
phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng và phía đông
giáp biển Đông; cùng bờ biển dài 105 km,
ngư trường của tỉnh nằm trong vùng nước
trồi có nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng
với trên 500 loài hải sản các loại. Vùng ven
biển có nhiều đầm vịnh phù hợp phát triển
du lịch và phát triển nuôi trồng thủy sản. Do
vậy, kinh tế biển được xác định là ngành
kinh tế mũi nhọn, được tỉnh quan tâm
khuyến khích đầu tư, bao gồm thủy sản, du
lịch biển, sản xuất muối và công nghiệp hóa
chất sau muối.

Chính vì lợi thế lớn này, Ninh Thuận đã
đề ra những chính sách thu hút đầu tư, đặc
biệt là trong nuôi trồng hải sản. Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây
dựng Trung tâm sản xuất và kiểm định tôm
giống chất lượng cao tại Ninh Thuận, hiện
có nhiều nhà đầu tư đã và đang đến vùng đất
này để sản xuất tôm giống cung cấp cho khu
vực và cả nước.

Không chỉ vậy, trong 6 tháng đầu năm
2020, dù gặp phải “khó khăn kép” là vừa bị
hạn hán gay gắt vừa bị tác động của đại dịch
Covid-19 nhưng địa phương vẫn thu hút
được hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư; số DN
thành lập mới của tỉnh tăng khá, có 311 DN
được thành lập, với số vốn đăng ký 2.088 tỷ
đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ. Năm 2020
cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh có số DN
đăng ký thành lập mới tăng cao, liên tục tăng
trưởng 2 con số. Điều này được lãnh đạo và
cộng đồng DN trên địa bàn đánh giá là thật
sự ấn tượng. Có thể nói, tất cả thành công
trên chính là nhờ có sự vào cuộc quyết liệt
của tỉnh Ninh Thuận trong việc tháo gỡ khó
khăn và vướng mắc cho DN, rút ngắn thời
gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung
cấp dịch vụ công trực tuyến.

tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho dN 

Định hướng Ninh Thuận trong những
năm tới là phát huy các lợi thế về du lịch
biển, du lịch sinh thái, lịch sử và văn hóa,
đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế quan
trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Ninh
Thuận cũng đã và sẽ có nhiều quyết sách
để khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế và
hình thành nên các khu, cụm công
nghiệp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của
nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.
Tỉnh cũng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn
nữa môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo
điều kiện thuận lợi nhất có thể để các nhà
đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhất
là các dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực
tỉnh có lợi thế, như các dự án điện gió, du
lịch, sản xuất công nghiệp trong các khu,
cụm công nghiệp, chế biến khoáng sản
titan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ
trương rà soát các dự án đầu tư để kịp thời
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát
sinh; đồng thời qua đó kịp thời xử lý các
dự án đầu tư chậm tiến độ và không có
khả năng thực hiện.

Nâng cao hơn nữa tính chủ động trong
công tác tham mưu đề xuất; tăng cường
trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Coi
trọng công tác tăng cường quảng bá thương
hiệu các sản phẩm đặc thù, xúc tiến thương
mại, tìm kiếm thị trường. Có giải pháp đồng
bộ trong triển khai các chương trình, đề án
đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực; đẩy mạnh xúc tiến mời gọi các cơ sở đào
tạo có uy tín trong và ngoài nước đầu tư
thành lập cơ sở đào tạo tại tỉnh.

Là cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm
kinh tế Đông Nam bộ với các tỉnh Tây
nguyên và Nam Trung bộ, Ninh Thuận đang
từng bước khẳng định là nơi “đất lành chim
đậu” cho các nhà đầu tư. n
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hội tụ nhiều lợi thế để thu hút đầu tư
POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Không chỉ mang
nhiều lợi thế để phát
triển toàn diện nền
kinh tế, Ninh Thuận
cũng được đánh giá là
địa phương luôn đặt
lợi ích doanh nghiệp
(DN) lên hàng đầu.
Cùng với tinh thần
“tự lực, tự cường
mạnh mẽ hơn nữa”,
Ninh Thuận đang có
nhiều bứt phá quan
trọng, nỗ lực cùng các
nhà đầu tư vượt qua
khó khăn, đặc biệt là
trước tác động của
dịch Covid-19.

THiên Hoàng
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Converging Advantages to Attract Investors

Very favorable conditions
Ninh Thuan is endowed with enormous advantages that

not all localities have. Lying in the South Central Coast, the
province is bordered by Khanh Hoa province in the north,
Binh Thuan province in the south, Lam Dong province in the
west and the East Sea in the east. With a 105-km long
coastline, the province's fishing grounds are located in waters
with rich and diverse marine resources of over 500 species of
marine creatures. The coastal area has many bays for tourism
development, aquaculture development, and shrimp farming,
one of strengths of the fisheries sector. Therefore, the marine
economy has been defined as a key economic sector which has
attracted a lot of investment funding and received a lot of
incentives from the province, including fisheries, marine
tourism, salt production and post-salt chemical industry.

Given these advantages, Ninh Thuan introduced
investment attraction policies, especially for aquaculture. The
Ministry of Agriculture and Rural Development also built a
high quality shrimp seed production and testing center in
Ninh Thuan. At present, many investors are coming to this
place to produce shrimp seed.

In the first six months of 2020, despite facing “double
difficulties” - severely hit by drought and affected by the CoVID-
19 epidemic, Ninh Thuan province still attracted more than

VND14,000 billion of investment capital, and had 311 new
companies with a combined registered capital of VND2,088
billion, an increase of 12.7% over the same period. 2020 was also
the 5th year in a row the province saw double-digit growth in
newly established enterprises. This impressive achievement was
highly appreciated by the government and the business
community. Needless to say, all of the above success came from
the strong action of Ninh Thuan province to deal with emerging
difficulties and problems encountered by local businesses, reduce
the time for handling administrative procedures, apply
information technology and provide online public services.

Best facilitating businesses
In the coming years, Ninh Thuan province aims to

promote its advantages of marine tourism, ecotourism, history
and culture to make tourism a really important economic
sector. Ninh Thuan also has, and will, made many decisions to
optimize its potential and advantages, form industrial zones,
and attract large domestic and foreign investors. The province
will continue to strongly improve the investment and business
environment, and provide the most favorable conditions for
investors to speed up their project progress, especially large-
scale projects in various advantageous fields such as wind
power, tourism, industrial production, and titanium mining. It
will effectively review existing investment projects to promptly
remove emerging difficulties and handle slow-moving or
inactive investment projects.

Ninh Thuan province will further enhance the accountability
of agency leaders and intensify administrative discipline probes.
The locality will focus on polishing the brand of locally distinctive
products, boosting trade promotion, and stepping up market
search. It will have consistent solutions to carry out training
programs and projects and improve the quality of human
resources; and encourage well-reputed domestic and
international training facilities to establish bases in the province. 

As a bridge to connect the Southeast economic region with
the Central Highlands and South Central provinces, Ninh Thuan
is gradually asserting itself as a
good land for investors to
locate their projects.n

Not only enabling inclusive economic
development with its own advantages,
Ninh Thuan always puts the interests of
enterprises on top. With the spirit of
“stronger self-reliance”, Ninh Thuan is
making important breakthroughs, making
efforts with investors to overcome
difficulties, especially since the CoVID-19
epidemic outbreak from late 2019.

THien Hoang



Nâng cao mức độ hài lòng của cộng
đồng dN 

Nhìn lại kết quả PCI qua các năm của tỉnh
Ninh Thuận, có thể thấy từ thành tích vượt
trội năm 2012 với vị trí 18/63 trong Bảng xếp
hạng PCI, tỉnh Ninh Thuận đã đối mặt với
những kết quả đánh giá đáng quan ngại của
cộng đồng doanh nghiệp (DN), chỉ số PCI bị
tụt hạng. Song với tinh thần cầu thị, những
năm qua lãnh đạo tỉnh nhà đã vượt qua nhiều
khó khăn, từng bước khoanh vùng các nút
thắt trong cơ chế, sẵn sàng chia sẻ và lắng
nghe những ý kiến để tập trung tìm những
phương hướng khắc phục. Tất cả nhằm mục
tiêu nâng cao mức độ hài lòng của cộng đồng
DN, xây dựng lòng tin và quan hệ đối tác với
các DN. Nhờ vậy mà trong năm 2019, kết quả
PCI của tỉnh đã đạt 64,89 điểm, tăng 2,68
điểm (năm 2018 là 62,21 điểm), xếp hạng
37/63 tỉnh thành, tăng 6 bậc so với năm 2018,
vươn từ nhóm Trung bình lên nằm trong
nhóm các tỉnh có kết quả điều hành kinh tế
Khá. Trong đó có 5 chỉ số thành phần cải
thiện điểm số và tăng thứ hạng: Gia nhập thị
trường (+37 bậc), Chi phí thời gian (+5 bậc),
Chi phí không chính thức (+6), Tính năng
động của chính quyền tỉnh (+21 bậc), Đào tạo
lao động (+2) bậc; có 2 chỉ số thành phần cải

thiện điểm số nhưng giảm thứ hạng: Cạnh
tranh bình đẳng (-6 bậc), Thiết chế pháp lý và
an ninh trật tự (-1 bậc); có 1 chỉ số thành
phần giảm điểm số nhưng tăng thứ hạng:
Dịch vụ hỗ trợ DN (+13 bậc).

Để có được kết quả trên là nhờ Ninh
Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai giao
nhiệm vụ cụ thể từng chỉ tiêu cho các sở,
ngành, địa phương; tổ chức đối thoại DN
theo từng chuyên đề định kỳ hàng tháng theo
hướng hỗ trợ và tập trung tháo gỡ giải quyết
các vấn đề khó khăn cho DN. Coi trọng công
tác cải cách hành chính (CCHC), giảm đáng
kể thời gian, chi phí thông qua việc thành lập
và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ
hành chính công tỉnh; tăng cường áp dụng
công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều
hành... Đồng thời chú trọng vào yếu tố nguồn
nhân lực, quan tâm đến công tác đào tạo nghề
để đáp ứng nhu cầu của DN. Nhờ vậy mà môi
trường đầu tư kinh doanh của Ninh Thuận
được cải thiện đáng kể, cũng là động lực để
tỉnh nhà tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, DCCI
trong năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Phải năng động để đột phá
Thực tế cho thấy không chỉ riêng Ninh

Thuận mà rất nhiều địa phương khác trên cả
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Quyết tâm cải thiện chỉ số pCI, 
phục vụ tốt cộng đồng Dn 
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Chính quyền tỉnh
Ninh Thuận xác

định doanh nghiệp
(DN) đóng vai trò
quan trọng trong

việc phát triển kinh
tế của tỉnh, kết quả
PCI và DDCI sẽ là
cơ sở giúp bộ máy

chính quyền các cấp
nghiêm túc nhìn lại

chất lượng điều
hành kinh tế vĩ mô.
Do vậy, hiện Ninh

Thuận đang nỗ lực
từng ngày để nâng

cao thứ hạng chỉ số
năng lực cạnh tranh

cấp tỉnh, phục vụ
tốt cộng đồng DN. 

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Ninh Thuận
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nước đều vướng một số “nút thắt” chính là khâu tiếp cận vốn vay
ngân hàng, các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký đầu tư,
công tác giải phóng mặt bằng, thuê đất, xây dựng, liên kết trong
phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các chính sách thu hút
đầu tư, hỗ trợ DN của tỉnh… Để nâng cao năng lực cạnh tranh,

Ninh Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
DN để xây dựng Ninh Thuận trở thành địa phương có môi
trường đầu tư tốt của cả nước. Trong đó, vai trò người đứng đầu
không thể không nhắc đến. Đó là trách nhiệm của lãnh đạo cần
nghiêm túc - tập trung - trách nhiệm trong việc cải thiện thực hiện

chỉ số PCI và DCCI gắn với
công tác đánh giá mức độ hoàn
thành công việc, công tác thi
đua khen thưởng… Chú trọng
đào tạo và nâng cao nhận thức,
đạo đức, văn hóa và trách
nhiệm công vụ đối với cán bộ,
công chức, viên chức. 

Chỉ số DDCI có mối quan
hệ mật thiết, tương hỗ cho
Chỉ số PCI. Muốn đột phá
trong cải thiện chỉ số PCI
trước hết Ninh Thuận phải
năng động, linh hoạt trong
giải quyết, xử lý các vấn đề
phù hợp tình hình kinh tế
hiện nay, nhất là phải tăng
cường công khai các tài liệu
pháp lý và xử lý kịp thời các
vấn đề phát sinh của DN. Với
sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất
của các cấp chính quyền
trong tỉnh, tin rằng chỉ số PCI
và chỉ số DDCI của tỉnh trong
thời gian tới sẽ có nhiều
chuyển biến tích cực.n
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Điểm số PCI theo thời gian của Ninh Thuận

raising business satisfaction
Looking back on its PCI results over the years, from the

outstanding performance seen in 2012 when it climbed to No.
18 out of 63 provinces and cities in the PCI rankings, Ninh
Thuan province faced certain disappointments of the business
community, evidenced by the drop in PCI rankings. With
their ongoing endeavors for a better outcome, in recent years,
provincial leaders overcame numerous difficulties, gradually
identified bottlenecks, readily shared with and listened to ideas
of local enterprises to seek the best solutions. All this aimed to
enhance business satisfaction and build business trust and
partnership. As a result, in 2019, the province's PCI rose 2.68
points to score 64.89 (compared with 62.21 points in 2018),
ranking No. 37, six places higher than a year earlier, to stand
among middle localities. five component indexes scored
higher and increased in rankings: Market entry (+37 places),
time cost (+5 places), informal cost (+6 places), dynamism of
the provincial government (+21 places) and labor training (+2
places). Two indices increased in score but slid in rankings:
fair competition (-6 places), and legal institutions and security
order (-1 place). one index declined in score but climbed in

resolVe for Better PCI, 
Better BusIness serVICe 

Leaders of Ninh Thuan Provincial
People's Committee, affirmed that
businesses play an important role in
local economic development. The
performance of the Provincial
Competitiveness Index (PCI) and the
Department and District
Competitiveness Index (DDCI) will be
the foundation for the government at
all levels to look at the quality of their
macroeconomic governance. Therefore,
Ninh Thuan is making efforts every day
for better PCI ranking and better
business service.

F



standing: Business support services (+13 places).
These results came from the province’s clear definition of

tasks assigned to specific departments, agencies and localities.
The province holds monthly business dialogues to support and
seek solutions to emerging hardships faced by local
enterprises. Ninh Thuan also attaches much importance to
administrative reform to significantly reduce time and cost for
services handled at the Provincial Public Administration
Service Center; and accelerates information technology
application to executive direction. At the same time, the
province focuses on human resources factors, and pays
attention to worker
training to meet
enterprises
recruitment demand.
As a result, Ninh
Thuan's business and
investment
environment has
been significantly
improved and
become a driving
force for the province
to further lift up PCI
and DCCI in 2020
and beyond.

active to make
breakthroughs

In fact, not only
Ninh Thuan but
many other localities
across the country
have certain
"bottlenecks"
concerning credit

access, administrative
procedures relating to
investment registration,
site clearance, land lease,
construction, business
development
cooperation, investment
policies, and business
support. To sharpen its
competitive edge, Ninh
Thuan introduced many
support policies to
enable businesses to deal
with hardships and build
a good investment
environment. The
responsibility and
accountability of agency
leaders is very
important, as they are
serious, focused and
responsible to elevate
PCI and DCCI
performance. The
province has also
concentrated on training

and raising awareness, ethics, culture and responsibility of
public employees.

DDCI and PCI are closely reciprocal. In order to make a
breakthrough in PCI improvement, Ninh Thuan must be, first
of all, active and flexible in handling issues based on the
current economic context. It must publicly disclose legal
documents and administrative settlement results with respect
to enterprises. With the highest determination and effort of
all-tiers of authorities of the province, the PCI and DDCI are
expected to make positive progress in the coming time.n
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So sánh - Ninh Thuận với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
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N
ăm 2020, ngành đã đạt được những thành tựu
nổi bật: Hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIII đã giao cho ngành y tế
đến năm 2020. Cụ thể: đạt tỷ lệ 10 bác sĩ/vạn
dân, 89,8% trạm y tế có bác sĩ làm việc, có

90,8% xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,8%; tỷ lệ bao phủ
BHyT toàn dân đạt 91,37% dân số. 

Đến cuối năm 2020, toàn ngành có 12 đơn vị tuyến tỉnh
trực thuộc (2 chi cục, 10 đơn vị sự nghiệp); đơn vị tuyến
huyện trực thuộc còn 7 trung tâm y tế huyện, thành phố;
tuyến xã có 59 trạm y tế thuộc 7 trung tâm y tế huyện, thành
phố. Trong đó có 72 cơ sở khám chữa bệnh với 1.730 giường.
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn
ngành y tế là 2.749 người, tăng 233 người so với năm 2015. Tỷ
lệ bác sĩ/vạn dân tăng từ 7 lên 10; tỷ lệ dược sĩ đại học/vạn dân
tăng từ 0,4 lên 1,13. Tất cả trạm y tế đều có nữ hộ sinh hoặc y
sĩ sản nhi, 53/59 xã có bác sĩ luân phiên về làm việc đạt 89,8%. 

Ông Lê Vũ Chương - Giám đốc Sở y tế Ninh Thuận cho
biết, sự chuyển biến tích cực của ngành y tế tỉnh trong năm
qua là xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đủ điều kiện nâng
lên bệnh viện hạng I với quy mô 1000 giường. Nhiều kỹ
thuật mới, kỹ thuật cao đã thực hiện thành thạo, góp phần

cứu sống nhiều trường hợp bệnh nặng,
nguy kịch mà đa số trước đây phải chuyển
viện lên tuyến trên. Tỷ lệ chuyển viện
giảm từ 1,7% (năm 2017) còn 1,35 (năm
2020); giảm tỷ lệ tử vong từ 0,15% (năm
2017) còn 0,06% (năm 2020).

Xác định phát triển nhân lực là yếu tố
quan trọng góp phần phát huy hiệu quả
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,
ngành y tế luôn quan tâm, chú trọng việc
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và thu hút
nguồn nhân lực. Nhìn chung, đội ngũ cán
bộ y tế tăng về số lượng và chất lượng qua
các năm, về cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm
sóc sức khỏe của người dân. 

Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm
của dịch bệnh Covid-19, ngành y tế đã
tập trung tổ chức, đảm bảo các nguồn
lực phòng, chống dịch; thành lập 2 cơ sở
xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa
tỉnh. Ngành đã xây dựng phương án thu
dung, cách ly điều trị cho bệnh nhân
mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giao
Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao
và Bệnh phổi là các cơ sở tiếp nhận, cách
ly, điều trị các bệnh nhân Covid-19,

trung tâm y tế các huyện bố trí khu vực cách ly để tiếp
nhận người bệnh khi nghi ngờ mắc Covid-19, tổ chức
quản lý, theo dõi cách ly tại chỗ. 

Theo ông Lê Vũ Chương, để nỗ lực đưa ngành phát triển
theo chiều sâu và rộng, cần đặc biệt coi trọng việc tuyển
dụng, đào tạo cán bộ, chính sách thu hút nguồn nhân lực có
trình độ chuyên môn cao; tăng cường các chương trình hợp
tác về chuyên môn với tuyến trên giúp nâng cao trình độ
chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên ngành y tế. Qua đó tạo
cơ hội để người dân được tiếp cận và thụ hưởng nhiều dịch
vụ y tế ngay tại địa phương.n

tăng cơ hội thụ hưởng nhiều 
dịch vụ y tế hiện đại tại địa phương

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao,
ngành y tế tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua
khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoàng oanH



dồi dào tiềm năng
Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện

nay, nhu cầu sử dụng năng lượng có sự gia
tăng mạnh mẽ. Khi các nguồn năng lượng
truyền thống như than đá, dầu khí có hạn,
các nguồn năng lượng tái tạo như năng
lượng gió, năng lượng mặt trời được coi là
giải pháp phù hợp, giúp mỗi quốc gia giải
bài toán an ninh năng lượng.

Tại Việt Nam, Ninh Thuận nổi tiếng là
nơi nhiều nắng, nhiều gió, rất thuận lợi để
phát triển mạnh năng lượng tái tạo. Cụ thể,
Ninh Thuận là tỉnh có tốc độ gió lớn nhất cả
nước, trung bình 7,5 m/s ở độ cao 65 m và
mật độ gió từ 400-500 W/m2 trở lên, cao
nhất trong khu vực phía Nam; tốc độ gió
mạnh nhất trong năm từ 18 đến 20 m/s (ở
độ cao 12 m). Trên địa bàn Ninh Thuận ít có
bão và lượng gió thổi đều trong suốt 10
tháng với tốc độ từ 6,4-9,6 m/s, đảm bảo ổn
định cho turbine gió phát điện. Bên cạnh đó,
Ninh Thuận là địa phương có cường độ bức
xạ lớn, thời gian chiếu sáng dài và đồng đều
nên có điều kiện tiếp nhận hàng năm một
lượng bức xạ mặt trời rất lớn, tới trên 230
kcal/cm2; trong đó tháng ít nhất cũng đạt
khoảng 14 kcal/cm2.Các số liệu quan trắc đã
cho thấy tại Ninh Thuận, số giờ nắng trung
bình cả năm trong khoảng 2.600-2.800 giờ,
phân bố tương đối điều hòa quanh năm. Số
tháng nắng trong năm là 9 tháng/năm
(tương đương 200 ngày nắng/năm). Vì vậy,
đây là địa phương được đánh giá có tiềm
năng năng lượng mặt trời lớn nhất cả nước.

Với tinh thần tận dụng tối đa những
tiềm năng đang có, lãnh đạo địa phương đã

chú trọng mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào
lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đến hôm nay,
trải dài khắp vùng đất Ninh Thuận, từ phía
biển cho đến đồi núi, những cánh đồng điện
mặt trời và điện gió mọc lên nhanh chóng,
đã tạo đổi thay kỳ diệu cho vùng đất này.
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt, định hướng phát triển kinh
tế của tỉnh trong thời gian tới là phát triển
theo mô hình kinh tế “xanh, sạch”, ưu tiên
phát triển 6 nhóm ngành trụ cột, trong đó
có mục tiêu là trở thành trung tâm năng
lượng tái tạo của cả nước, đưa năng lượng
tái tạo trở thành ngành kinh tế trụ cột, tạo
động lực bứt phá, phát triển kinh tế-xã hội.
Vừa qua, UBND tỉnh đã lập, trình Bộ Công
Thương thẩm định, phê duyệt Quy hoạch
Phát triển điện mặt trời tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm
2030, với tổng công suất 8.181 MW. Mới
đây, tỉnh cũng đã lập, trình Bộ Công
Thương thẩm định Quy hoạch Phát triển
điện gió ven biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích
hợp vào Quy hoạch Điện VIII với tổng quy
mô công suất 4.380 MW trên 3 vùng.

“rộng cửa” đón nhà đầu tư
Lãnh đạo Ninh Thuận đã từng nhấn

mạnh, chính việc đầu tư, đưa vào vận hành
các dự án năng lượng tái tạo là đòn bẩy rất
quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của
địa phương phát triển bứt phá, bền vững,
hiệu quả. Những địa phương khó khăn vì
nắng hạn ngày trước thì bây giờ lại có
nhiều dự án năng lượng tái tạo, qua đó tạo
việc làm và nâng cao đời sống của người
dân. Không chỉ vậy, ngành năng lượng tái
tạo phát triển cũng đã góp phần phát triển
hệ thống hạ tầng giao thông vùng nông
thôn phục vụ quản lý, vận hành nhà máy
năng lượng kết hợp phục vụ hoạt động sản
xuất và nhu cầu đi lại của người dân; thúc
đẩy phát triển thị trường bất động sản,
công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch
vụ, du lịch của tỉnh; khai thác, sử dụng
hiệu quả quỹ đất hoang hóa, kém hiệu quả;
đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh năng
lượng quốc gia, giảm phát thải khí thải nhà
kính, bảo vệ môi trường...

Có thể nói phát triển ngành năng lượng
tái tạo chính là “một mũi tên trúng hai
đích”. Do vậy, chính quyền địa phương sẽ
tích cực quan tâm hơn nữa đến chính sách
thu hút đầu tư (như chính sách cho thuê đất,
hỗ trợ các nhà đầu tư khi triển khai dự án,
hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng…), đi
liền với vừa phát triển vừa bảo vệ môi
trường đối với các dự án năng lượng.n
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Đưa năng lượng tái tạo 
trở thành ngành kinh tế trụ cột 

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

“Đặc sản” nắng
và gió đã từng là

nguyên nhân
khiến Ninh

Thuận nghèo khó
thì bây giờ lại trở
thành lợi thế đưa

vùng đất này phát
triển. Nhiều năm
trở lại đây, Ninh

Thuận khiến bao
du khách phải

ngỡ ngàng, bởi
vùng đất này

đang tự tin khoác
lên mình màu áo

mới - là màu áo
của ngành năng

lượng xanh.

Hàn Lương
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Making renewable energy a Key
economic sector
abundant potential

Under the current economic
development, the demand for energy
has increased strongly. When
traditional energy sources such as coal,
oil and gas are limited, renewable
energy sources such as wind energy and
solar energy are considered as suitable
solutions, helping each country solve
the energy security problem. 

In Vietnam, Ninh Thuan is famous
as a sunny, windy place, very
convenient for strong renewable
energy development. Specifically, Ninh
Thuan is the province with the highest
wind speed in the country, reaching an
average of 7.5 m/s at an altitude of 65
m and wind power density from 400-
500 W / m2 or more, the highest in the
Southern region; the strongest wind
speed in the year is from 18 to 20 m/s
(at the height of 12 m). There are few storms in Ninh Thuan and
the wind blows evenly over 10 months with the speed from 6.4 to
9.6 m/s, ensuring stability for wind turbines to generate electricity.
Besides, Ninh Thuan is a locality with high radiation intensity, long
and uniform lighting time, so it has ideal conditions to receive a
huge amount of solar radiation annually, up to over 230 kcal /cm2;
in which the lowest month is about 14 kcal/cm2. The observed data
shows that in Ninh Thuan, the average number of sunny hours of
the year is about 2,600-2,800 hours, relatively evenly distributed
throughout the year. The number of sunny months in a year is 9
months / year (equivalent to 200 sunny days / year). Therefore, this
is a locality that is considered to have the largest solar energy
potential in the country.

In the spirit of making the most of the available potential, local
leaders have focused on inviting businesses to invest in the field of
renewable energy. Up to now, stretching all over Ninh Thuan, from
the sea to the hills, the fields of solar power and wind power have
sprung up rapidly, making a miraculous change for this land.
According to the provincial socio-economic development master
plan approved by the Prime Minister, the economic development
orientation of the province in the coming time is to develop
according to the economic model of "green, clean", prioritizing 6
main groups of industries, with the goal of becoming a renewable

energy center of the country, making
renewable energy a pillar economic sector,
creating a driving force for breakthrough and
economic-social development. Lately, the
Provincial People's Committee has formulated
and submitted to the Ministry of Industry and
Trade for appraisal and approval the Ninh
Thuan Solar Power Development Plan for the
2016-2020 period, with a vision to 2030, with a
total capacity of 8,181 MW. Recently, the
province has also formulated and submitted to
the Ministry of Industry and Trade for
appraisal the Coastal Wind Power
Development Plan of Ninh Thuan province in
the period of 2021-2030, with a vision to 2045,
to integrate into Power Planning VIII with the
total capacity of 4,380 MW across 3 regions.

opening a "wide door" to
welcome investors

Ninh Thuan leaders have emphasized
that investing and putting renewable energy projects into
operation are very important levers to promote the local socio-
economic development towards a breakthrough and in a
sustainable and effective manner. The localities that had
difficulty due to droughts in the past are now having many
renewable energy projects, thereby creating jobs and improving
people's lives. Not only that, the development of the renewable
energy industry has also contributed to the development of the
rural transport infrastructure system for the management and
operation of energy plants in combination with serving
production activities and travel needs of people; promoting the
development of the province's real estate market, construction
industry, trade, services and tourism; exploiting and efficiently
using the wasteland and inefficient areas; at the same time,
contributing to ensuring national energy security, reducing
greenhouse gas emissions, and protecting the environment.

It can be said that developing renewable energy is "one
arrow hitting two targets". Therefore, the local government will
actively pay more attention to the investment attraction policy
(such as the land lease policy, supporting investors when
implementing the project, compensation for site clearance),
accompanying with both development and environmental
protection for energy projects.n

The "specialties" of sun and
wind used to be the cause
of poverty in Ninh Thuan;
now they have become an
advantage to develop this

land. In recent years, Ninh
Thuan has surprised many
visitors, because this land is
confidently wearing a new

color - the color of the
green energy industry.

Han Luong



Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao vào sản xuất
nông nghiệp

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

T
ại Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XIV, ông
Đặng Kim Cương, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

tỉnh Ninh Thuận đã nhấn mạnh vai
trò của phát triển nông nghiệp ứng
dụng CNC. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh
cũng đánh giá cao tiềm năng, lợi thế
của tỉnh Ninh Thuận để phát triển
sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, lãnh
đạo địa phương đã chủ động xác
định điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh
nhà để đưa ra và thực hiện nhiệm vụ

quan trọng như xây dựng công
trình thủy lợi, lắp đặt hệ thống

tưới nước tiết kiệm; mở
rộng quy mô chuyển

đổi cơ cấu cây
trồng sử dụng

nhiều nước, hiệu quả kinh tế thấp
sang cây trồng cạn, ít sử dụng nước,
có hiệu quả kinh tế hơn và phù hợp
với định hướng pháp triển chung của
tỉnh.

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế địa
phương, Ninh Thuận đã đề ra những
chính sách hiệu quả nhằm thu hút
đầu tư. Hiện đã có nhiều doanh
nghiệp tìm đến đầu tư trên địa bàn,
thực hiện liên kết với nông dân trong
sản xuất. Và cũng sau 10 năm (2010
- 2020) triển khai chương trình xây
dựng nông thôn mới đã góp phần
làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn
cũng như nâng cao nhận thức của
nhân dân Ninh Thuận. Kinh tế nông
nghiệp có chuyển biến tích cực theo
hướng cơ cấu lại sản xuất, khai
thác được tiềm năng, lợi
thế của địa phương.
Điều kiện
sống

Ứng dụng công
nghệ cao (CNC)

trong sản xuất
nông nghiệp là xu
hướng tất yếu của

thế giới, nhất là
trong thời đại công

nghệ 4.0. Với
hướng đi này, kỳ

vọng ngành nông
nghiệp Ninh Thuận

sẽ có những bước
tiến mạnh mẽ.



A
t the XIV Provincial Party
Committee's Congress, Mr.
Dang Kim Cuong, Director of
the Department of
Agriculture and Rural

Development of Ninh Thuan province,
emphasized the role of high-tech
agricultural development.

Deputy Minister of Agriculture and
Rural Development Le Quoc Doanh also
highly appreciated the potential and
advantages of Ninh Thuan province to
develop agricultural production.
Therefore, local leaders have proactively
identified the strengths and weaknesses of
the province in order perform important
tasks such as building irrigation works,
installing economical watering systems;
and to restructure unsuitable crops to
more economic efficiency crops, in line
with the general development orientation
of the province.

Based on the potential advantages of the
locality, Ninh Thuan has proposed effective
policies to attract investment. Currently,
there are many businesses looking to invest
in the area, connecting with farmers in
production. And also after 10 years (2010 -
2020) implementing the new rural
construction program, it has contributed to
changing the face of rural areas as well as
raising awareness of Ninh Thuan people. 

The agricultural economy has had
positive changes in the direction of
restructuring production, exploiting the
potential and advantages of the locality.
Living conditions both physically and
mentally of the majority of the rural

population have been improved markedly.
The average income per capita in rural areas
reached nearly 26 million VND / person /
year, an increase of 2.16 times compared to
2011; the rate of poor households according
to the new multidimensional poverty line
decreased to 11.48%.

Recently, the agricultural sector of Ninh
Thuan province is also facing "double
difficulties". In addition to the impact of the
COVID-19 pandemic, the province was also
affected by climate change, causing some
localities to reduce their cultivated area, and
key agricultural products such as grapes and
apples have difficulty in output.
Understanding the above difficulties, Ninh
Thuan proactively found effective solutions
to support people and businesses in high-
tech application. Accordingly, the main
concern is that Ninh Thuan will pay more
attention to science and technology transfer
from production to preservation and
processing. The province also gradually
implements the program of one product
one commune (OCOP), building
agricultural products brand (grapes, apples,
garlic, asparagus and Bau Truc pottery);
developing specialty agricultural products
based on high-tech application and clean
agriculture in association with tourism
development to increase added value,
expand agricultural markets.

Agricultural development with high-
tech application is a long process,
requiring profound transformation of
awareness from many sides (cultivation,
farming level, investment capital, and
production infrastructure). In addition to
the participation of the whole political
system, it is also necessary to mobilize the
participation of all economic sectors to
maximize the advantages in the three
fields of cultivation, husbandry and
aquatic breeds.n
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cả về vật chất lẫn tinh thần
của phần lớn cư dân nông
thôn được nâng lên rõ rệt.
Thu nhập bình quân đầu
người khu vực nông thôn
đạt gần 26 triệu
đồng/người/năm, tăng 2,16
lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ
nghèo theo chuẩn mới đa
chiều giảm xuống còn
11,48%. 

Thời gian gần đây,
ngành nông nghiệp tỉnh
Ninh Thuận cũng đang phải
đối mặt với “khó khăn kép”.
Ngoài việc chịu ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19, tỉnh
nhà còn bị tác động của biến
đổi khí hậu làm cho một số
địa phương phải giảm diện
tích canh tác, các mặt hàng
nông sản chủ lực như nho,
táo gặp khó trong đầu ra.
Thấu hiểu được khó khăn
trên, Ninh Thuận đã chủ
động tìm ra những giải pháp
hiệu quả hỗ trợ người dân
và doanh nghiệp trong ứng
dụng CNC. Theo đó, vấn đề
đáng quan tâm chính là
Ninh Thuận sẽ chú trọng
hơn đến hoạt động chuyển
giao khoa học và công nghệ
từ khâu sản xuất đến khâu
bảo quản, chế biến. Từng
bước thực hiện thành công
chương trình mỗi xã một
sản phẩm (OCOP), xây
dựng thương hiệu nông sản
của ngành (nho, táo, tỏi,
măng tây và gốm Bàu Trúc);
phát triển các sản phẩm
nông sản đặc sản dựa vào
CNC và nông nghiệp sạch
gắn kết với phát triển du
lịch để nâng cao giá trị gia
tăng, mở rộng thị trường
tiêu thụ nông sản. 

Phát triển nông nghiệp
ứng dụng CNC là một quá
trình dài, cần sự chuyển đổi
nhận thức sâu sắc từ nhiều
phía ở các mặt (canh tác,
trình độ canh tác, vốn đầu
tư, hạ tầng phục sản xuất...).
Ngoài sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị thì cũng cần
huy động sự tham gia của
các thành phần kinh tế để
phát huy tối đa lợi thế ba
lĩnh vực trồng trọt, chăn
nuôi và giống thủy sản.n

Application of high
technology in agricultural
production is an inevitable

trend of the world,
especially in the era of

technology 4.0. With this
direction, it is expected

that Ninh Thuan's
agricultural sector will
make strong strides.

PROMOTING APPLICATION OF HIGH-TECH

TO AGRICULTURAL PRODUCTION
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tạo diện mạo mới từ 
phát triển du lịch xanh và bền vững

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Được đánh giá là bức tranh hài hòa
giữa đồng bằng, đồi núi và biển cả
với những thắng cảnh tuyệt đẹp,
Ninh Thuận luôn là điểm đến ấn
tượng trong mắt các nhà đầu tư và
du khách trong cũng như ngoài
nước. Ninh Thuận có đủ cơ sở để
xây dựng và bứt phá, đưa du lịch trở
thành một trong 6 nhóm ngành
kinh tế trụ cột của tỉnh, đứng thứ
hai sau ngành năng lượng tái tạo.

Lương anH

Vẻ đẹp độc đáo
Nhắc đến Ninh Thuận,

chính là nhắc đến vùng đất của
nắng, gió, của những đồi cát
ngút ngàn, những thắng cảnh
như bãi biển Ninh Chữ, Cà Ná,
Vịnh Vĩnh Hy... Ninh Thuận
còn nổi tiếng với những Tháp
Chàm cùng vô số các di tích lịch
sử văn hóa và nhiều hiện vật
quý giá như: tháp Po Klong
Garai, tháp Po Rome, tháp Hoà
Lai... mà sau biết bao dòng chảy
thời gian thì đến nay tất cả hầu
như còn nguyên vẹn. Không chỉ
vậy, nơi đây còn là vùng đất của
những phong tục, truyền thống
đặc sắc của đồng bào Chăm và
Raglai; làng nghề gốm Bàu Trúc

ở huyện Ninh Phước - nơi giữ
nguyên cách làm nghề theo lối
cổ xưa của dân tộc Chăm...

Những năm gần đây, ngành
du lịch Ninh Thuận đã phát
triển không ngừng, trở thành
“dấu son” trên bản đồ du lịch
nước nhà. Cụ thể, trong giai
đoạn 2016 - 2020, đặc biệt cuối
năm 2019, đầu năm 2020, dù
chịu ảnh hưởng của dịch Covid
-19, song tốc độ tăng trưởng
lượng khách du lịch của tỉnh
vẫn đạt bình quân 16%/năm,
doanh thu du lịch tăng trưởng
bình quân 17,7%/năm. Hệ
thống cơ sở lưu trú tiếp tục phát
triển nhanh đáp ứng được nhu
cầu thị trường. Đến nay, hàng
loạt các khu nghỉ dưỡng, vui

Vịnh Vĩnh Hy mang nhiều nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ



chơi giải trí, nhà hàng khách sạn tại Ninh Thuận đã được thiết kế
tiện nghi, hiện đại đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao
của du khách trong và ngoài nước.

Quyết tâm tạo diện mạo mới
Ninh Thuận đang từng bước thành công trong việc tạo dựng

bức tranh du lịch độc đáo, đầy sắc màu, thu hút du khách nội địa
và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, thu hẹp dần khoảng cách
với các tỉnh lân cận có tiềm lực phát triển mạnh về du lịch. Được
biết, tỉnh đang đặt mục tiêu đến năm 2025, đón 3,5 triệu lượt
khách, đưa du lịch địa phương cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn; đến năm 2030, du lịch Ninh Thuận đón 6 triệu lượt khách,
ngành du lịch đóng góp 15% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn),
doanh thu đạt khoảng 5.900 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 20%
lao động của toàn tỉnh. 

Để đạt được mục tiêu đề ra,  tỉnh tiến hành rà soát các quy
hoạch, quỹ đất để tiếp tục ban hành danh mục dự án thu hút đầu
tư.  Tiếp tục tập trung thu hút phát triển hệ thống khách sạn, khu
resort cao cấp, tổ hợp khách sạn kết hợp trung tâm thương mại,
trung tâm hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế kết hợp nghỉ dưỡng
ở các khu vực ven biển. Tỉnh ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư phát
triển du lịch ở vùng trọng điểm phía Bắc, phía Nam và trung tâm
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để hình thành hệ thống tổ hợp
khách sạn, thương mại, khu vui chơi giải trí tại khu vực ven biển từ
Bình Tiên đến Cà Ná; hình thành các khu giải trí phức hợp kết hợp
nghỉ dưỡng, các dịch vụ du lịch chuyên đề như: du lịch kết hợp
đua mô tô, ô tô trên cát, các môn thể thao biển... Để tạo động lực
thu hút các nhà đầu tư, năm 2018, Ninh Thuận đã ban hành các cơ

chế thu hút du lịch trọng điểm đẳng cấp
cao trên địa bàn tỉnh.

Hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng du lịch
biển được xây dựng, thay đổi diện mạo
Ninh Thuận là một trong những minh
chứng rõ nét nhất cho hướng đi đúng đắn,
mang tính chiến lược của các lãnh đạo tỉnh
Ninh Thuận nhằm đưa du lịch Ninh
Thuận phát triển xứng tầm, trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
theo hướng xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận tập trung
nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh
liên kết tour, đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực phục vụ lĩnh vực du lịch; xây
dựng môi trường văn hóa thân thiện, văn
minh để thu hút khách du lịch đến với
tỉnh. Từng bước đa dạng hóa sản phẩm,
phát triển du lịch Ninh Thuận theo hướng
toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn của tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; tập trung phát triển và
tăng cường kết nối 3 trục không gian du
lịch trên địa bàn (trục không gian Đông
Bắc; trục không gian trung tâm kết nối khu
vực phía Nam; trục không gian phía Tây,
Tây Bắc của tỉnh). Tiếp tục đẩy mạnh liên
kết để hợp tác đầu tư, phát triển sản phẩm
du lịch. Ninh Thuận đang nỗ lực hướng
đến mục tiêu trở thành trọng điểm du lịch
của cả nước và khu vực Đông Nam Á. n
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GreeN aNd SuSTaiNable
TouriSm developmeNT

Creating 
New Look
Known for its harmonious
beautiful landscape of plains,
mountains and sea, Ninh Thuan is
always an impressive destination in
the eyes of domestic and foreign
investors and tourists. Ninh Thuan
has a good basis to build and break
through, making tourism one of
the six key economic groups of the
province, ranking second after the
renewable energy industry.

Luong anH

Unique attraction 
Ninh Thuan is known as a land of sun, wind,

sand hills, beautiful beaches such as Ninh Chu and
Ca Na, and Vinh Hy Bay. Ninh Thuan is also
famous for the Cham Tower and numerous
monuments of cultural history and many precious
artifacts such as Po Klong Garai tower, Po Rome
tower and Hoa Lai tower.  All are mostly intact. Not
only that, it is also the land of the customs and
traditions of Cham and Raglai people; Bau Truc
pottery village in Ninh Phuoc district still preserves
the traditions of making pottery products of the
Cham people.

In recent years, the tourism industry in Ninh
Thuan has been developing constantly and become
an attraction on the country's tourism map.
Specifically, in the period of 2016 - 2020,
particularly the end of 2019, beginning of 2020, due
to the effects of the CoVID-19 epidemic, the
tourism growth rate still achieved an average 16%
per year; the tourism revenue growth is 17.7% per
year on average. 

The system of accommodation establishments
continues to grow rapidly to meet the market
demand. So far, a variety of resorts, entertainment,
hotels and restaurants in Ninh Thuan have been
built to meet the increasing demands of the
domestic and foreign travelers. F
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New look
Ninh Thuan has gradually succeeded in creating a

unique tourism system that attracts domestic tourists and
international tours, narrowing the gap with its
neighboring provinces. It is known that the province is
setting a target of welcoming 3.5 million tourists by 2025,
making local tourism basically become a key economic
sector.

By 2030, Ninh Thuan tourism will welcome 6 million
tourists; the tourism industry will contribute 15% of
GRDP (total product in the area), revenue reaching about
5,900 billion VND and create jobs for 20% of employees
of the whole province.

To achieve these goals, the province conducted a
review of the planning and continued to promulgate the
list of projects to attract investment. These continue to
focus on attracting the development of a system of hotels,
high-end resorts,
hotel complexes
combined with
commercial centers,
national and
international
conference centers,
and resorts in
suburban areas. sea.
The province
prioritizes calling for
investment projects
to develop tourism in
key areas in the
North, the South and
the center of Phan
Rang - Thap Cham
city to form a
complex system of
hotels, trade and
amusement parks

located in the coastal area from
Binh Tien to Ca Na. Also, the
province will form
entertainment complexes
combined with resorts, thematic
tourism services, such as
motorbike racing, cars on the
sand, and sea sports, to create a
driving force to attract tourists.
To appeal to more investors, in
2018, Ninh Thuan issued
mechanisms to increase the
high-class tourism points in the
province.

A series of marine tourism
resort projects has accelerated
tourism in Ninh Thuan and
directed the province to become
a key economic, green and
sustainable area.

In addition, Ninh Thuan
focuses on improving service quality, promoting tour
links, training and fostering human resources for the
tourism sector, and building a friendly and civilized
cultural environment to attract tourists to the province.
Ninh Thuan has tried to diversify its products and
developed tourism towards a comprehensive direction to
enable the area to be a spearhead economic sector of the
province in the period 2021-2030, with a vision to 2050.
It also focuses on developing and enhancing the
connection of 3 tourism spatial axes in the locality
(Northeast space axis; central space axis connecting the
southern region; the western and northwestern space axis
of the province. The cooperation investment and tourism
products are also promoted. Ninh Thuan strives towards
the goal of gradually becoming a tourist destination for
the whole country and Southeast Asia. n

Cham Towers, uniquely architected, are among the most beautiful towers in Ninh Thuan province 

F
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Chủ động thích ứng
Ông Hồ Chu Vân, Giám đốc NHNN tỉnh Ninh Thuận

chia sẻ: “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xem là
một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ
đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Chi nhánh. Trong năm 2020,
Chi nhánh đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
TTHC theo cơ chế một cửa, thực hiện nghiêm túc các quy
trình giải quyết TTHC, đảm bảo tính công khai,
minh bạch. NHNN tỉnh đã thực hiện nhiều
biện pháp hiệu quả trong việc cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ DN
trên địa bàn. Kết quả, Chi nhánh đã
đứng đầu về xếp hạng chỉ số năng
lực cạnh điều hành cấp sở, ngành
và địa phương thuộc tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 2018-2019 và
được Chủ tịch UBND tỉnh
tặng Bằng khen”.

Cùng với tinh thần sẵn
sàng lắng nghe và chia sẻ cùng
DN, Ban Giám đốc NHNN
tỉnh cũng đã kịp thời ban hành
các văn bản quán triệt, chỉ đạo
các tổ chức tín dụng (TCTD)
thực hiện các giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19, hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn cho khách hàng vay bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay,
xem xét cho vay mới đối với những khách hàng
thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch,... Qua đó,
ngành Ngân hàng Ninh Thuận đã góp phần vào việc khắc
phục những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra và khôi phục
hoạt động sản xuất kinh doanh của tỉnh nhà. 

Vượt qua những khó khăn, năm 2020, ngành Ngân hàng
tỉnh Ninh Thuận vẫn đạt những kết quả tích cực: huy động
ước đạt 16.900 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2019, đạt
96,4% kế hoạch; dư nợ ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 18,14%
so với cuối năm 2019, đạt 100,1% kế hoạch; nợ xấu 160 tỷ
đồng, chiếm 0,55% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.
Cơ cấu tín dụng từng bước chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế
của tỉnh, tập trung cho phục vụ sản xuất kinh doanh, mở
rộng cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách; thực hiện cơ
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giảm lãi suất cho
vay, mở rộng cho vay lĩnh vực ưu tiên; đa dạng hóa dịch vụ
ngân hàng với công nghệ và chất lượng phục vụ được nâng
cao. Hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt, thanh
toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công qua
ngân hàng tiếp tục được mở rộng, phát triển.

Những nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm 

Thành công trên của Chi
nhánh xuất phát từ sự quyết

tâm và những hướng đi có bài
bản. Điển hình như trong năm

2020, Ban Giám đốc đơn vị đã ban
hành Kế hoạch số 02/KH-NTH, với 7

nhiệm vụ giải pháp đối với NHNN và 5
nhiệm vụ giải pháp đối với các TCTD trên

địa bàn để triển khai thực hiện. Tất cả đều là tiền
đề để trong năm 2021 này Chi nhánh sẽ tiếp tục đề ra
những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là chủ động
quán triệt và tổ chức xây dựng, triển khai quyết liệt kế
hoạch thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ,
cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã
hội và mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng ngay từ
đầu năm. Chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị 11/CT-
UBND, Kế hoạch số 2726/KH-UBND; thực hiện có hiệu
quả Chương trình kết nối Ngân hàng - DN theo hướng
cởi mở hơn giữa ngân hàng và khách hàng, tạo điều kiện
tối đa để DN, người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng
cũng như các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng với chi
phí hợp lý. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị
trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ
chất lượng hoạt động của các TCTD; kịp thời phát hiện,
xử lý nghiêm những sai phạm và rủi ro gây mất ổn định
để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các
TCTD...n

NGâN hàNG Nhà Nước TỉNh NiNh ThuậN 

Chủ động “tiếp sức” cho Dn khôi phục 
hoạt động sản xuất kinh doanh

Thời gian qua, ngành
Ngân hàng Nhà nước

(NHNN) tỉnh Ninh Thuận đã
luôn nỗ lực “tiếp sức” cho doanh
nghiệp (DN) phát triển cũng như

phục hồi sản xuất kinh doanh,
đặc biệt là trong bối cảnh  dịch

bệnh Covid-19.

THiên Hoàng



Vượt khó thành công
Những kết quả nổi bật của

ngành Thuế Ninh Thuận chính
là đã hoàn thành vượt mức dự
toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh
giao hàng năm và hoàn thành
trước 1 năm chỉ tiêu thu ngân
sách nhà nước (NSNN) mà Nghị
quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII
đề ra cho giai đoạn 2015-2020.
Trong năm 2020, mặc dù chịu
tác động rất lớn từ dịch Covid-
19 nhưng ngành đã thực hiện
các giải pháp mang lại hiệu quả
tích cực. Cơ cấu thu NSNN ngày
càng bền vững hơn, thu từ hoạt
động sản xuất kinh doanh
(SXKD) của doanh nghiệp từ
chỗ chỉ chiếm 37% năm 1992
đến nay đã chiếm trên 68%
trong tổng thu ngân sách. 

Những “điểm cộng” khác cho
Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận còn
phải kể đến chính là công tác cải
cách hành chính thực hiện hiệu
quả, tạo sự ổn định về nguồn thu
NSNN, ngày càng sát với yêu cầu
thực tế, góp phần thúc đẩy SXKD,
nâng cao năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp, người dân. Hiện
nay, hầu hết các thủ tục thuế (gồm:
đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế,
hoàn thuế...) đều thực hiện với cơ
quan thuế theo phương thức điện
tử, giúp NNT giảm đáng kể thời
gian kê khai, nộp thuế, tiết kiệm chi
phí giao dịch và lưu trữ hồ sơ thuế.
Vì vậy, khi dịch Covid-19 xảy ra,
thực hiện chủ trương giãn cách xã
hội, công tác khai thuế, nộp thuế
của NNT không bị ảnh hưởng
nhiều. Đặc biệt, thời gian vừa qua,
thực hiện chủ trương của Chính
phủ, ngành thuế thực hiện kết nối
và tích hợp hơn 30 thủ tục thuế
trên cổng dịch vụ công quốc gia
(dichvucong.gov.vn) để NNT có
thêm quyền lựa chọn trong khai
thuế, nộp thuế. Đi liền với đó, kỷ
luật, kỷ cương hành chính trong
cán bộ công chức luôn được giữ
nghiêm túc; coi trọng và gìn giữ các
giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp
- Liêm chính - Đổi mới” theo chủ
trương của Tổng cục Thuế. 

Xây dựng ngành thuế
hiện đại, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả 

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng
cho biết ngành luôn nỗ lực góp
phần cải thiện môi trường kinh
doanh, tạo điều kiện tốt hơn cho
người dân và doanh nghiệp bằng
những giải pháp thiết thực và được
chính quyền tỉnh đánh giá cao.
Ngành cũng chú trọng công tác
tuyên truyền, phổ biến chính sách,
pháp luật về thuế; tập trung hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
nhằm thúc đẩy SXKD, nâng cao
năng lực cạnh tranh của NNT.
Theo đó, ngành Thuế Ninh Thuận
đã luôn “lắng nghe - đồng cảm -
chia sẻ” bằng những chính sách
thiết thực là tiếp tục công tác đối
thoại; tiếp tục duy trì hoạt động Tổ
tiếp nhận và giải quyết những khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
tại cơ quan thuế các cấp. Từng bước
tăng cường thanh, kiểm tra, tạo sự
công bằng bình đẳng trong việc
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Bối cảnh nền kinh tế trong và
ngoài nước giai đoạn tới có những
cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi
ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới
để bắt kịp xu hướng phát triển trên
thế giới và cải cách được xem như
con đường tất yếu để xây dựng
ngành Thuế phát triển hiện đại,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do
vậy, ngành sẽ bám sát mục tiêu
trên cơ sở ứng dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động, từng bước
tăng cường quản lý nội ngành, đổi
mới phương pháp làm việc, nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức thuế. Chủ động, tích cực
thực hiện các biện pháp cải cách,
phát huy tối đa những yếu tố thuận
lợi của nền kinh tế; đồng thời, triển
khai đồng bộ các giải pháp để khắc
phục những khó khăn, thách thức,
thực hiện hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử
lý nghiêm các sai phạm, đảm bảo
kỷ cương, kỷ luật nội ngành; tổ
chức tiếp nhận và giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng
chính sách chế độ. n
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Cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế 

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Những năm gần đây, cộng
đồng doanh nghiệp cảm nhận
và đánh giá cao nỗ lực đồng
hành của ngành Thuế Ninh

Thuận khi đã xây dựng và đưa
vào triển khai nhiều cơ chế

quản lý mới mang lại hiệu quả
rõ rệt. Trước thành công này,
ông Nguyễn Văn Dũng - Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh

Thuận khẳng định:“Ngành sẽ
tiếp tục đồng hành cùng doanh

nghiệp và người nộp thuế
(NNT), thường xuyên phối
hợp trao đổi, tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc phát

sinh. Tất cả hướng đến mục
tiêu cuối cùng là đẩy mạnh cải

cách thủ tục hành chính
(TTHC), tạo mọi điều kiện

thuận lợi cho NNT, phục vụ
NNT ngày càng tốt hơn”.

duy anH

Ông Nguyễn Văn Dũng, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận 



successfully overcoming
difficulties

outstanding results of Ninh
Thuan's tax industry included the
full completion of tasks assigned by
the Ministry of finance and the
Provincial People's Council, which
was achieved one year ahead of
schedule set in the resolution of the
13th Provincial Party Congress
(2015-2020 term). In 2020, despite
grave impacts of the CoVID-19
epidemic, the tax industry adopted
solutions to produce positive
results. State budget revenue
structure is more sustainable, with
takings from companies rising from
just 37% in 1992 to over 68% of
total budget revenue.

Its other "plus points" included
effective administrative reform that
helped stabilize State budget
revenue, boosted corporate
performance, and enhanced
competitiveness of businesses and
people. Currently, most tax
procedures (including tax
registration, tax declaration, tax
payment and tax refund) are done
electronically with the tax
authorities, helping taxpayers
significantly reduce time spent on
tax declaration and payment, save
related costs and keep tax records.
Therefore, when the CoVID-19
epidemic broke out, tax declaration
and payment was not affected by
social distancing policy. In response
to the Government's policy, the tax
sector connected and integrated
more than 30 tax procedures into
the National Public Service Portal
(dichvucong.gov.vn) to give taxpayers more options of
tax return and tax payment. Besides, the administrative
discipline of civil servants is always upheld and
appreciated for the values of "Transparency -
Professionalism - Integrity - Innovation” set by the
General Department of Taxation.

Building modern, effective,
efficient tax industry

Director Nguyen Van Dung
added that the industry always
strives to improve the business
environment and provide people
and businesses with practical
solutions, highly appreciated by
the provincial government. The
sector also focuses on informing
and disseminating tax policies and
laws; supporting taxpayers to deal
with emerging difficulties to boost
business performances and
enhance the competitiveness of
taxpayers. Accordingly, Ninh
Thuan Tax Department always
listens, sympathizes and shares
practical policies and dialogues;
and maintains reception desks to
receive and solve difficulties with
tax authorities against enterprises.
It intensely inspects and ensures
fair fulfillment of tax obligations.

Anticipating opportunities and
challenges coming together in the
coming period in Vietnam and in
the world, the tax industry will
continue to innovate to catch up
with global development trends
and reform, seen as vital to
building a modern, effective and
efficient tax industry. Therefore,
the industry will apply information
technology to its operations,
gradually strengthen internal
management and renovation, and
improve staff qualifications and
service quality. It will actively take
reform measures, bring economic
advantages into full play, deploy
consistent solutions to overcome

difficulties and challenges, effectively implement
assigned objectives and tasks; resolutely handle
mistakes, ensure discipline; receive and settle
complaints and denunciations in a timely manner and
in accordance with policies and regimes.n
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TAx AdmINISTRATIoN RefoRm
ANd modeRNIzATIoN

In recent years, the
business community has
sensed and appreciated
the companionship of

Ninh Thuan's tax
industry when it

constructed and applied
many new and effective

management
mechanisms. Speaking of
this success, Mr. Nguyen
Van Dung, Director of

Ninh Thuan Tax
Department, affirmed:
“The tax industry will

continue to go with and
work with the business
community to discuss

and solve emerging
difficulties and problems.

All is for the ultimate
goal of reforming

administrative
procedures and

facilitating taxpayers to
fulfil tax obligations.”

duy anH



T
heo ông Nguyễn Mạnh Tú -
Giám đốc BHXH Ninh Thuận
cho biết, triển khai thực hiện
Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày
3/8/2018 của Chính phủ về việc

giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia
BHXH, hơn 2 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của UBND tỉnh, thông qua Kế hoạch số
1467/2019/KH-UBND về việc triển khai
thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham
gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
giai đoạn 2019-2020, BHXH tỉnh Ninh
Thuận đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng
tâm, đạt được những kết quả nhất định, các
chỉ tiêu đề ra cơ bản hoàn thành. Cụ thể,
tính đến tháng 11/2020, tham gia BHXH tự
nguyện 5.504 người, tăng 3.719 người so với
năm 2019; tham gia BHyT 554.401 người,
đạt 100,78%. Tỷ lệ bao phủ BHyT toàn tỉnh
đạt 93,8%, vượt 3,8% so với chỉ tiêu giao
theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày
28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH
tỉnh cũng chủ động báo cáo, tham mưu
UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng
quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHyT tại địa
phương để có sự chỉ đạo đối với các sở,
ngành liên quan, phối hợp thực hiện kiểm
tra các cơ sở có dấu hiệu lạm dụng quỹ KCB,
phối hợp với Sở y tế, các cơ sở KCB triển
khai Hệ thống thông tin Giám định BHyT,
giám sát chi phí KCB, phát hiện kịp thời các
gia tăng bất thường chi phí KCB BHyT, tăng

cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử
dụng quỹ KCB BHyT. Phối hợp với Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ
sơ, hướng dẫn, giải quyết tạm dừng đóng
vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần
ổn định an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy
kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, để hoàn
thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, BHXH
Ninh Thuận đã tham mưu, triển khai thực
hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng
tâm nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của
Bộ Chính trị, Chỉ thị số 39-CT/TW của
Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác BHXH, BHyT giai
đoạn 2012-2020”; Nghị quyết số 28-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch
số 115-KH/TU của Tỉnh ủy, Chương trình
hành động số 107-CTr/BCSĐ của BHXH
Việt Nam về “Cải cách chính sách BHXH”;
Văn bản số 5627-CV/TU ngày 21/10/2020
của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính
sách BHXH, BHyT.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trên
địa bàn tỉnh đạt khoảng 45% lực lượng lao
động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong
đó nông dân và người lao động khu vực
phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện
chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ
tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động
trong độ tuổi tham gia BHTN. Để tiếp tục
đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển đối
tượng tham gia BHXH theo tinh thần
Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ,
trong thời gian tới ngành BHXH tiếp tục
đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn.
Trong đó tập trung vào việc tăng cường
công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành
đóng BHXH, BHTN, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH,
BHTN làm căn cứ khởi tố vi phạm theo
quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ
luật Hình sự; đẩy mạnh công tác phối hợp
giữa các cấp, các ngành trong công tác
quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển đối tượng
tham gia; phát triển hệ thống đại lý thu đa
dạng, linh hoạt, hiệu quả; nâng cao chất
lượng phục vụ thông qua đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, ứng dụng công
nghệ thông tin... Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ
tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với
các cấp, các ngành trong quá trình triển
khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát
triển đối tượng tham gia BHXH trên địa
bàn; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử
lý những khó khăn, vướng mắc liên quan,
nhất là về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối
với người tham gia và xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật.n
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Đẩy mạnh phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội

Với sự vào cuộc của
cả hệ thống chính
trị, sự cố gắng nỗ lực
của toàn thể cán bộ,
công chức, viên
chức và người lao
động, Bảo hiểm xã
hội (BHXH) tỉnh
Ninh Thuận đã đạt
được những thành
tựu đáng kể, từng
bước khẳng định
chính sách BHXH,
BHyT là trụ cột
chính của hệ thống
an sinh xã hội. Qua
đó, góp phần thực
hiện tiến bộ và công
bằng xã hội, bảo
đảm ổn định chính
trị - xã hội và phát
triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh.

Kim oanH
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thành công từ sự nỗ
lực

Năm 2020, trước tình
hình hạn hán, dịch
Covid-19 diễn biến
phức tạp, Ninh Phước
đã đề ra những nhiệm
vụ kép vừa chống hạn,
chống dịch Covid-19,
vừa khắc phục khó

khăn để phát triển sản
xuất, kinh doanh với tinh

thần chủ động, linh hoạt và
quyết tâm cao. Nhờ vậy mà

huyện đã đạt được những kết
quả tích cực: 10/11 chỉ tiêu đạt và

vượt kế hoạch giao, kinh tế tăng
trưởng khá (9,1%), chuyển dịch đúng
hướng (công nghiệp-tiểu thủ công
nghiệp chiếm tỷ trọng 40,4%, thương
mại - dịch vụ chiếm 32%, nông nghiệp
chiếm 27,6%). Thu ngân sách 78 tỷ
đồng, vượt 4% dự toán tỉnh giao và
1% dự toán HĐND huyện giao, giảm
12% so với cùng kỳ. Ninh Phước đang
từng bước phát triển ngành nông
nghiệp theo hướng ứng dụng công
nghệ cao gắn với ứng phó biến đổi khí
hậu. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả
gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm
được nhân rộng. Một số sản phẩm đặc
thù của huyện từng bước được người
tiêu dùng tin tưởng trên thị trường
như: Vang nho, nho sấy, mật nho Ba
Mọi, Thiên Thảo, trà măng tây xanh
Linh Đan, táo sấy xã Phước Hậu, thịt
dê, cừu - Triệu Tín… 

Công tác quy hoạch được quan
tâm triển khai có hiệu quả, năm qua

hoàn thành 4 quy hoạch, làm cơ sở
định hướng đầu tư kết cấu hạ tầng
phát triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội luôn được huyện
quan tâm đầu tư, nhất là các công
trình trọng điểm về trường học,
đường giao thông, kênh mương nội
đồng... Các chính sách an sinh xã hội
được quan tâm thực hiện, nhất là hỗ
trợ người dân gặp khó khăn do dịch
Covid-19 (tổng cộng giá trị hỗ trợ
46,758 tỷ đồng/52.065 người). Công
tác cải cách hành chính có nhiều
chuyển biến tốt, trong đó chú trọng
củng cố bộ máy hành chính, nâng cao
trách nhiệm người đứng đầu, thực
hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa
liên thông”.

Tận dụng tối đa lợi thế của địa
phương để thu hút đầu tư, từ một
huyện thuần nông đến nay Ninh
Phước đã ghi được nhiều dấu ấn ở
nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trên lĩnh vực
năng lượng tái tạo có 8/13 dự án với
tổng công suất 298MW được đưa vào
vận hành thương mại, tạo động lực
tăng trưởng kinh tế. Trên lĩnh vực
nông nghiệp, huyện đã kêu gọi một
doanh nghiệp đầu tư trên 35 ha sản
xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp
năng lượng tái tạo tại xã An Hải như
một hình mẫu về nông nghiệp công
nghệ cao; 10 doanh nghiệp đang sản
xuất kinh doanh tôm giống chất lượng
cao tại xã An Hải...

Huyện cũng đã tập trung huy
động, lồng ghép nhiều nguồn lực xây
dựng nông thôn mới (NTM) theo kế
hoạch và vinh dự đón nhận huyện đạt

Chung sức, đồng lòng, 
đưa ninh phước ngày càng phát triển 

Ninh Phước hội tụ cả ba
điều kiện địa lý: có núi,

sông, biển và cả đồng
bằng, có nhiều tiềm năng
phát triển kinh tế, xã hội.
Bên cạnh “thiên thời, địa

lợi”, huyện còn chú trọng
xây dựng yếu tố “nhân

hòa” thông qua việc phát
huy hiệu quả quy chế dân

chủ, mang lại sự đồng
thuận, tạo động lực phát

triển kinh tế -xã hội.

THiên Hoàng

Ông Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch
UBND huyện Ninh Phước

F
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huyệN bác ái

tiềm năng cần được
đánh thức 
Bác Ái là huyện có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế
- xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng của
tỉnh Ninh Thuận.

Kim Kim

chuẩn NTM năm 2019. Đến
nay, huyện có 8/8 xã đạt
chuẩn NTM và huyện đạt
chuẩn NTM. 

Phát huy tối đa nội
lực trong dân 

Thành quả Ninh Phước
đạt được thời gian qua
không chỉ thể hiện qua diện
mạo khởi sắc của huyện
nhà mà còn ở việc phát huy
hiệu quả quy chế dân chủ,
khẳng định vai trò chủ thể
của người dân trong mọi
công cuộc, đặc biệt là xây
dựng NTM. Ông Bạch Văn
Nguyên - Phó Chủ tịch
UBND huyện Ninh Phước
cho biết: “Bằng tinh thần
“Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”, huyện
đã phát huy tối đa nội lực
trong dân, tạo sự phối hợp
đồng bộ, có hiệu quả của hệ
thống chính trị, giữa các
ngành, địa phương. Chính
tinh thần đoàn kết, trên
dưới một lòng là điều cốt
lõi để Ninh Phước phát
triển vững vàng như hôm
nay”. Đó cũng chính là
những tiền đề cơ bản để
huyện nhà tiếp tục tự tin
phát huy tối đa lợi thế địa
phương và tiến đến mục
tiêu lớn hơn trong năm
2021 và những năm tiếp
theo. Đó là tiếp tục đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, ứng dụng khoa học
công nghệ, đổi mới sáng
tạo, huy động và sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực;
xem nông nghiệp công
nghệ cao và năng lượng tái
tạo là động lực để phát
triển kinh tế nhanh và bền
vững. Nâng cao chất lượng
huyện NTM và xây dựng
thị trấn Phước Dân đạt
chuẩn đô thị loại IV. Phấn
đấu tốc độ tăng trưởng giá
trị sản xuất các ngành bình
quân hằng năm từ 12 - 13%;
thu ngân sách 116,29 tỷ
đồng; thu nhập bình quân
đầu người năm 2025 đạt
84,82 triệu đồng…n

Cùng với những lợi
thế về kinh tế nông
- lâm nghiệp và
phát triển du lịch
sinh thái, nghỉ

dưỡng, huyện Bác Ái còn nằm
trong vùng tam giác kinh tế
phát triển Đà Lạt - Phan Rang -
Nha Trang, Cam Ranh, khá
thuận lợi trong giao lưu phát
triển kinh tế, văn hóa và ứng
dụng khoa học. Đây cũng là
vùng đầu nguồn của một số con
sông lớn trong tỉnh, có khả năng
xây dựng các hồ chứa nước tưới
cho phát triển nông, lâm
nghiệp; khai thác các công trình
thủy điện, năng lượng tái tạo…

Năm 2020, huyện Bác Ái
phải đối mặt với nhiều khó
khăn thách thức. Tác động của
dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai
như: nắng hạn kéo dài từ đầu
năm đến tháng 7; mưa lớn kèm
theo lốc xoáy từ tháng 8 đến
tháng 11 ảnh hưởng trực tiếp
đến đời sống và sản xuất của
người dân. Tuy nhiên với sự
quan tâm, hỗ trợ của Trung
ương, tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Bác Ái đã đoàn kết, năng động, tranh thủ thời cơ
thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh
vực với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện
2.266/2.204 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 61,7% so với năm 2019. Đời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; sản lượng lương thực đạt 16.052 tấn, đảm
bảo giải quyết an ninh lương thực trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người đã được cải
thiện đáng kể (bình quân khoảng 17 triệu đồng/người/năm), số hộ khá giả ngày càng tăng, tỷ
lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 28,75%.

Ông Hồ Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: “Một trong những vấn đề
trọng tâm của huyện là giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các xã gắn với xây dựng kết cấu

Ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái

F



hạ tầng, chỉnh trang đô thị đồng bộ để từng bước đưa Phước
Đại lên thị trấn đạt chuẩn đô thị loại 5. Trong thời gian qua,
huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên các lĩnh
vực y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi và các công trình phục vụ
dân sinh... Từ một huyện cơ sở hạ tầng khó khăn, đến nay 100%
xã đã có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ đường giao thông từ
huyện đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc cấp phối đạt 98,9%;
đường giao thông đến các thôn được bê tông hóa đạt trên 80%;
hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu trên 30% diện tích canh tác.
Trên 95% hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia;
mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản
được nâng lên (được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối
thông tin liên lạc hiện đại), giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm
(9/9 xã có trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở,
trạm y tế). Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đã
từng bước phát huy tác dụng, phục vụ tốt hơn cho sản xuất và
đời sống dân sinh. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang,
hiện đại theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.”

Có thể nói, sau 20 năm tái lập huyện và 10 năm thực hiện
các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, ngành nông
nghiệp huyện Bác Ái có bước phát triển nhanh. Diện tích gieo
trồng hàng năm tăng từ 7.600
ha lên 11.000 ha, diện tích chủ
động nguồn nước tăng từ 750
ha lên 5.000 ha. Huyện tập
trung quy hoạch phát triển
sản xuất nông nghiệp gắn với
chương trình xây dựng nông
thôn mới, ổn định quy mô
diện tích sản xuất nông
nghiệp 14.350 ha, nâng tỷ
trọng ngành chăn nuôi lên
trên 40%. Đặc biệt, trong 5
năm trở lại đây, tái cơ cấu cây
trồng và chuyển đổi cơ cấu cây
trồng vật nuôi chuyển biến
khá mạnh. Hàng năm, huyện
sản xuất khoảng 200 ha dưa
hấu, hình thành khu vực trồng
cây ăn trái (700 ha chuối tại
Phước Bình, 160 ha cây bưởi
da xanh và thử nghiệm nhiều
loại cây ăn trái khác); diện tích
mì tăng gần 1.000 ha, thay thế
cho vùng quy hoạch trồng mía
do giá mía xuống thấp. Người
dân từ chỗ chăn thả tự nhiên
đã nâng cao ý thức, với việc
trồng cỏ trên 100 ha và tập
dụng các phụ phế phẩm cho
ngành chăn nuôi.

Ghi nhận những thành tích
nêu trên trong giai đoạn 2015-
2020, Chủ tịch nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã
tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Nhì cho Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân
huyện Bác Ái đúng vào dịp kỷ
niệm 70 năm thành lập, 60
năm ngày giải phóng và 20
năm ngày tái lập huyện. Phấn

khởi với những thành tích và kết quả đạt được trong công
cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
thời gian qua, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân huyện
Bác Ái quyết tâm cố gắng, nỗ lực đổi mới và sáng tạo hơn nữa
trong việc xây dựng cuộc sống mới ngày càng no ấm, tốt đẹp
hơn cho bà con các dân tộc trên địa bàn huyện nhà.

Ông Hồ Xuân Ninh khẳng định: “Với thông điệp “Bác Ái -
Tiềm năng cần được đánh thức”, Bác Ái sẽ luôn là đối tác -
bạn đồng hành tin cậy và nỗ lực không ngừng để tạo mọi điều
kiện tốt nhất chào đón các nhà đầu tư đến với huyện”.n
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Đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho các thành
phần kinh tế 

Thương hiệu BIDV hiện diện tại Ninh Thuận từ năm 1992.
Qua hơn 28 năm hoạt động, BIDV Ninh Thuận đã có những bước
phát triển đột phá với hiệu quả kinh doanh không ngừng gia tăng
qua các năm, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho các dự án
đầu tư - đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. BIDV Ninh Thuận
trở thành người đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và
người dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh
nghiệp, hộ gia đình có đủ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng
cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, góp phần
tăng nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19,
BIDV Ninh Thuận đã chủ động giảm lãi suất cho vay với mức lãi
suất cho vay ưu đãi; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ
nguyên nhóm nợ; đẩy nhanh tiến độ xử lý giải quyết hồ sơ đề nghị
tháo gỡ khó khăn của khách hàng trên nguyên tắc đảm bảo tuân
thủ những quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, BIDV
nhưng không nới lỏng và hạ thấp các điều kiện cấp tín dụng. 

Trong xu hướng phát triển của Công nghệ 4.0, BIDV đã đề ra
chiến lược phát triển Ngân hàng số là mục tiêu ưu tiên. Theo đó, các
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại luôn được BIDV Ninh Thuận
cung ứng tới khách hàng một cách hiệu quả. Cụ thể với dịch vụ
iBank dành cho khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ Smartbanking
dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng thực hiện giao dịch tại
nhà một cách nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với chi phí thấp,
góp phần cho việc phòng chống Covid 19 hiệu quả. 

trách nhiệm và nghĩa tình
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV Ninh Thuận rất quan

tâm đến công tác an sinh xã hội (ASXH). Ông Viện chia sẻ: “Việc
thực hiện tốt chính sách ASXH không chỉ là nghĩa tình mà còn là
trách nhiệm của BIDV đối với xã hội. Từ nguồn vốn ASXH của
BIDV, nhiều ngôi trường đã được xây dựng mới; các trang thiết bị y

tế được đầu tư hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Trung
tâm y tế dự phòng…; nhiều suất học bổng được trao cho các em
học sinh nghèo học giỏi. BIDV cũng đã 2 lần tài trợ Hội nghị xúc
tiến đầu tư Ninh Thuận vào năm 2010 và năm 2016 với số tiền 2,9
tỷ đồng; đã tài trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo…”

Những năm gần đây, Ninh Thuận đang đứng trước nhiều
cơ hội phát triển mới, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội
theo mô hình “xanh, sạch”, tập trung ưu tiên phát triển 6 nhóm
ngành: năng lượng, du lịch, nông lâm, thủy sản, sản xuất chế
biến và 2 nhóm ngành phụ trợ là giáo dục - đào tạo, xây dựng
và kinh doanh bất động sản. Nắm bắt được vấn đề này, BIDV
Ninh Thuận đã chủ động mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp
cận các nhà đầu tư, thẩm định dự án và cung ứng vốn cho các
dự án khả thi và có hiệu quả, đặc biệt là tập trung nguồn vốn
đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc
đưa ra những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp thuộc các
ngành ưu tiên của Ninh Thuận, BIDV cũng xác định thế mạnh
của tỉnh nhà để lựa chọn ngành nghề đầu tư phù hợp, tạo nên
những nguồn lực lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho
địa phương. Trong đó, Chi nhánh đã cho vay đầu tư Nhà máy
nước mắm Cana có công suất 25 triệu lít/năm với tổng vốn đầu
tư là 150 tỷ đồng (hoạt động từ tháng 7/2020). BIDV Ninh
Thuận còn cho vay đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Đầm Nại
có công suất 36 MW với tổng mức đầu tư là 1.500 tỷ đồng (hoạt
động từ 12/2018) và nhiều dự án điện mặt trời mái nhà theo
Quyết định số 13/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn
thành tốt sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, BIDV
nói chung cùng Chi nhánh Ninh Thuận nói riêng vẫn đưa yếu
tố con người là ưu tiên hàng đầu và là trọng tâm trong chiến
lược phát triển BIDV. Ông Viện cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng
thay đổi, điều chỉnh, phát triển các quy chế, chính sách, môi
trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp nhất. BIDV luôn luôn
trong tâm thế đồng hành cùng doanh nghiệp với các dịch vụ
ngân hàng hoàn hảo nhất, để từng bước tự tin vươn mình ra thị
trường quốc tế.n

34 ViEtNam BUsiNEss ForUm MAR 15 - 31, 2021

bidv NiNh ThuậN 

Đồng hành cùng 
cộng đồng doanh nghiệp và người dân

ENTERPRISE

“Gỡ khó cho doanh nghiệp cũng chính là gỡ khó cho
ngân hàng” - Đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Tấn Viện,
Phó Giám đốc BIDV Ninh Thuận. Điều này càng được
thể hiện rõ nét bằng hướng đi, chính sách cụ thể của
đơn vị trong bối cảnh dịch Covid-19. BIDV cùng Chi
nhánh Ninh Thuận vì thế mà càng chiếm được niềm
tin của khách hàng và đối tác. 

đức bìnH

Ông Nguyễn Tấn Viện, Phó Giám đốc BIDV Ninh Thuận



Promptly and fully funding all economic
sectors

The Bank for Investment and Development of
Vietnam (BIDV) has been present in Ninh Thuan since
1992. over 28 years of operation, BIDV Ninh Thuan has
made business breakthroughs and promptly met capital
demand of investment projects - especially key projects
and enterprises of all economic sectors. BIDV Ninh
Thuan becomes a reliable partner of the local business
community and people, facilitates many businesses and
households to have enough money to invest in business
operations and increase industrial production value and
export value, and helps raise local budget incomes.
During the CoVID-19 epidemic outbreak, BIDV Ninh
Thuan actively reduced lending interest rates;
rescheduled debt repayment terms, reduced and
exempted interest fees; and sped up borrowing processes
to help customers deal with difficulties on the principle of
ensuring regulatory compliance, regulations of the State
Bank of Vietnam (SBV) and BIDV while not loosening
and lowering lending conditions.

In the Technology 4.0 development trend, BIDV
defined digital banking development as a strategic
priority target. Accordingly, modern banking products
and services are always effectively provided by BIDV
Ninh Thuan. Specifically, iBank services for corporate
customers and Smartbanking services for individual
customers allow the conducting of transactions

anywhere swiftly, securely and conveniently with low
cost, thus effectively helping prevent CoVID-19
epidemic contagion.

responsibility and compassion
Beside its business activity, BIDV Ninh Thuan is very

keen on social security. “Carrying out corporate social
security policy is not only an act of sharing, but also a
responsibility of BIDV to the society. from BIDV's social
security fund, many schools have been built; hospitals
and preventive medicine centers were furnished with
medical equipment, scholarships were awarded to many
poor students with outstanding study performance. BIDV
also twice sponsored VND2.9 billion for Ninh Thuan
Investment Promotion Conferences in 2010 and 2016
and funded charity housing construction,” he said.

In recent years, Ninh Thuan is facing many new
development opportunities, with green socioeconomic
development forms, with priority focused on six
sectors: energy, tourism, agriculture - forestry -
fisheries, manufacturing - processing, education -
training, and construction - real estate. Anticipating
this issue, BIDV Ninh Thuan has actively expanded its
business, approached investors, appraised projects and
funded feasible and effective projects, especially for
those in the province. In addition to giving incentive
policies to businesses in the province’s priority sectors,
BIDV defined local strengths to emphasize suitable
investment sectors and create great resources for local
socioeconomic development. 

The branch lent a VND150-billion Cana fish sauce
factory with a yearly output capacity of 25 million
liters (operational from july 2020), VND1,500-billion
36-MW Dam Nai wind power plant (operational from
December 2018) and many rooftop solar power
projects according to the Prime Minister’s Decision
13/2020. To fulfill socioeconomic development tasks,
BIDV and its Ninh Thuan Branch in particular always
place the human factor at the heart of the BIDV
development strategy. Vien said, “We are ready to
change, adapt and develop the most effective and
professional regulations, policies and working
environment. BIDV is always providing businesses
with best experiences from the most perfect banking
services in order to confidently reach out to the
international market.n
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Going with the Business 
Community and the People

“funding businesses is growing the
bank," said Mr. Nguyen Tan Vien,
Deputy Director of BIDV Ninh Thuan.
This is clearly illustrated in the
branch’s approach and policy in the
context of CoVID-19 epidemic.
Therefore, BIDV and its Ninh Thuan
Branch are winning greater trust
among customers and partners.

duc binH
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Gắn bó bền chặt, đồnG hành cùnG 
sự phát triển của ninh thuận

“Không những làm được mà còn làm tốt hơn”
Ông Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam,

nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
từng nhấn mạnh: “Các dự án điện gió, điện mặt trời được đầu
tư xây dựng đã giúp tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh chóng.
Những địa phương khó khăn vì nắng hạn ngày trước thì bây
giờ lại có nhiều dự án năng lượng tái tạo, qua đó tạo việc làm,
nâng cao đời sống của người dân. Với việc thu hút nguồn vốn
đầu tư lớn, chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung
tâm năng lượng tái tạo của cả nước đang từng bước được hình
thành”. Cũng chính trong “sân chơi” này, cái tên BIM không
hề xa lạ, bởi từ lâu BIM luôn được đánh giá là một trong những
doanh nghiệp bản lĩnh - trách nhiệm - quyết liệt với quyết tâm
xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo
của cả nước. 

Dự án khởi đầu của BIM tại Ninh Thuận là trong lĩnh vực
nông nghiệp: một trong ba đồng muối lớn nhất Đông Nam Á,
sản xuất muối sạch, chất lượng cao từ năm 2006. Đồng muối
Quán Thẻ và nhà máy sản xuất muối sạch có sản lượng trên
300.000 tấn/năm, mang lại hàng ngàn việc làm cho lao động
địa phương. Tiếp đó, tại vùng đất nắng gió này, BIM đã tập
trung đầu tư phát triển mảng năng lượng tái tạo theo hướng 3
trong 1, chính là tối ưu hóa sử dụng đất đồng muối để sản xuất
nông nghiệp, sản xuất năng lượng và chế biến muối sạch sử
dụng năng lượng tại chỗ (do đất nhiễm mặn không phù hợp
trồng trọt). BIM Energy đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 17/8/2018,
tất cả nhà cung cấp của BIM Group đều phải có cam kết về xử
lý, tái sử dụng tấm pin trong quá trình vận hành và sau bảo
hành (25 năm). Là doanh nghiệp “đa năng”, BIM cũng đang có
hơn 1.600 ha diện tích nuôi trồng và hàng loạt dự án thủy sản
lớn tại Quảng Ninh và Phú Quốc. Doanh nghiệp đang áp dụng
mô hình sản xuất khép kín, vận hành và quản lý chất lượng sản
phẩm chặt chẽ từ nuôi cấy giống đến đóng gói sản phẩm. Đặc
biệt, hiện nay BIM đã sở hữu nhiều dự án nhà máy điện khác
nhau. 

Trong tháng 4/2019 vừa qua, doanh nghiệp cũng đã chính
thức khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời và hòa lưới điện
quốc gia với công suất 330 Mwp (nhà máy điện BIM 1 có công
suất 30Mwp; BIM 2 có công suất 250Mwp và BIM 3 có công
suất 50Mwp). Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là cụm nhà
máy năng lượng điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á.Việc
khánh thành một lúc cụm 3 nhà máy có công suất lớn nhất
trong thời gian ngắn là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài
của BIM Group vào năng lượng sạch, với mong muốn góp

Ninh Thuận từ lâu đã được biết đến là
“thủ phủ năng lượng tái tạo”. Cũng

chính nhờ những dự án năng lượng tái
tạo đã đưa Ninh Thuận từ vùng đất

nghèo khó vươn mình trỗi dậy khẳng
định mình. Chắc chắn rằng khi nói

đến lĩnh vực này cũng như các đóng
góp thiết thực cho địa phương, không

thể không nhắc đến cái tên BIM (Công
ty CP Năng lượng tái tạo BIM) – đơn

vị đứng Top 10 trong lĩnh vực năng
lượng sạch Việt Nam. 

Hàn Lương

Ông Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty CP Năng lượng tái tạo BIM



phần và chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu,
hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng nguồn năng
lượng bền vững cho tương lai đất nước. Thời gian tới BIM sẽ
còn có nhiều dự án lớn để mang tới nguồn năng lượng dồi dào
đáp ứng cho nhu cầu của con người, đặc biệt là cung cấp
nguồn năng lượng xanh giúp kinh tế và đời sống của người dân
có thể phát triển một cách bền vững và mạnh mẽ hơn. Hướng
đến năm 2022, tổng công suất năng lượng sạch do BIM Energy
cung cấp sẽ đạt tổng quy mô 1000Mwp điện mặt trời và điện
gió. Trong đó sẽ có sự kết hợp hiệu quả giữa năng lượng và
nông nghiệp - hai thế mạnh của Tập đoàn. Ví dụ như cánh
đồng muối kết hợp điện gió, hay điện gió kết hợp điện mặt trời,
điện gió kết hợp dưới hồ nuôi tôm… nhằm đóng góp vào sự
phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Ông Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Năng lượng tái tạo BIM chia sẻ: “BIM luôn tự hào là cánh chim
đầu đàn trong ngành tái tạo năng lượng tại địa phương cũng
như nước nhà. Hơn 10 năm xây dựng chỗ đứng trong lĩnh vực
này không phải là điều đơn giản, đó là một hành trình đáng
nhớ, là những bước đi đầu tiên đầy khó khăn với nhiều trăn trở
là làm sao để tận dụng tối đa tài nguyên địa phương một cách
tốt nhất.Và đến hôm nay, các dự án lớn mang tên BIM tại tỉnh
nhà là minh chứng điển hình nhất cho những hướng đi đúng
đắn mà toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp đang
đi. Mới đây nhất, BIM đã lọt Top 10 doanh nghiệp tốt trong
lĩnh vực năng lượng sạch Việt Nam. Để có vị trí này thì BIM
cũng như các doanh nghiệp khác được “xướng tên” phải đạt
các tiêu chuẩn như quy mô đầu tư nguồn năng lượng tái tạo;
cập nhật xu thế năng lượng sạch trên thế giới; công nghệ, thiết
bị; các yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển năng lượng tái
tạo; tốc độ đầu tư phát triển dự án năng lượng sạch; trách
nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội... Đến giờ phút này
BIM tự tin khẳng định chúng tôi không những làm được mà

còn làm tốt hơn những kế hoạch đề ra”.

suy nghĩ cùng hướng, hành động cùng nhịp với
tỉnh nhà

Không chỉ thành công trong việc tạo dựng danh tiếng từ
những công trình đẳng cấp mà BIM còn là một đơn vị chiếm
được sự tin yêu từ đối tác và người dân bằng những đóng góp
thiết thực. Dù bối cảnh kinh tế xã hội năm 2020 gặp nhiều khó
khăn, BIM Energy đã sản xuất và đóng góp hơn 600 triệu số
điện vào lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu của hàng trăm
ngàn hộ gia đình. Không chỉ vậy, đơn vị cũng đã đóng góp
ngân sách nhà nước 500 tỷ đồng góp phần thúc đẩy kinh tế
trên địa bàn tỉnh. BIM cũng đồng hành, đầu tư xây dựng
Trường THCS Võ Văn Kiệt tại xã Phước Ninh, huyện Thuận
Nam (được bàn giao trong tháng 7/2020); hay trang bị hệ
thống máy tính cho cơ quan tỉnh; đóng góp, quảng bá hình ảnh
quê hương con người Ninh Thuận qua những chương trình
phát triển du lịch như Lễ hội Nho và Vang…

“Ninh Thuận có nắng - gió, đó là nguồn tài nguyên to lớn
để phát triển điện mặt trời, điện gió. Tuy nhiên, để tăng sức hút
đầu tư, cơ sở hạ tầng tại địa phương cần được cải thiện. Cụ thể
là những khó khăn về cơ sở hạ tầng cơ sở như đường dây
truyền tải công suất thấp, thiếu dẫn đến quá tải. Với quyết tâm
phát triển bền vững, nỗ lực tạo năng lượng sạch, gắn bó lâu dài,
bền chặt đồng hành cùng Ninh Thuận trên mọi nẻo đường,
BIM luôn chủ động áp dụng những chính sách kinh doanh
hiệu quả, đẩy mạnh phát triển đồng bộ và hướng tới lợi ích
cộng đồng. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh nhà, sẵn
sàng hỗ trợ Ninh Thuận trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng -
đây là điều không chỉ riêng BIM cần mà cũng là yếu tố tiên
quyết để Ninh Thuận “sáng” hơn trong mắt các nhà đầu tư”-
ông Nguyễn Hải Vinh nói. n
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn BIM 
tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vào tháng 4/2019



"Not only do it well, but also do it better"
Mr. Truong Xuan Vy, Chairman of Thuan Nam District

People's Committee and former Deputy Director of the
Department of Planning and Investment of Ninh Thuan
province, emphasized: “Investing in wind and solar power
projects has helped Ninh Thuan province to develop
quickly. Localities which were previously impoverished by
sunlight and droughts are now home to many renewable
energy projects that employ a lot of local people who are
leading a better life. Aiming to draw large projects, the
policy on building Ninh Thuan into a national renewable
energy center has taken shape. on this playground, BIM is
not a stranger because the firm has been considered a
daring, responsible and resolute firm for a long time, and
has endeavored to develop Ninh Thuan into the country’s
renewable energy center.

BIM's first project in Ninh Thuan was agricultural: one
of the three largest salt fields in Southeast Asia, producing

high-quality salt since 2006. Quan The salt field and its salt
facility produces over 300,000 tons a year and employs
thousands of local workers. Then, in this sunny and windy
land, BIM has focused on investing in renewable energy in
the 3-in-1 pattern: optimizing the salt field for agricultural
production, energy production and salt production
energized by the available source (salty soils are not
cultivable). BIM Energy’s environmental impact assessment
(EIA) report was approved by the Ninh Thuan Provincial
People's Committee on August 17, 2018. All BIM Group
vendors must pledge to recycle and reuse panels during
operation and after warranty (25 years). As a multi-business
company, BIM also has more than 1,600 ha of farming land
and many large seafood projects in Quang Ninh and Phu
Quoc. The company is applying a closed production model,
strictly operating and controlling product quality from
breeding to packaging products. In particular, BIM now
owns many different power plant projects.
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bim Group

firming Affiliation and Companionship
with Ninh Thuan development
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Ninh Thuan province
has long been known as
the “capital of renewable
energy” because it is
home to many
renewable energy
projects that have
enriched poverty-
stricken areas.
Whenever this industry
and its practical
contributions to the
locality is mentioned,
BIM Renewable Energy
joint Stock Company
(BIM Group), one of
Top 10 renewable
energy firms in Vietnam,
will be named.

Han Luong



In April 2019, BIM officially
inaugurated a 330-Mwp solar
power plant complex and had it
connected to the national grid
(BIM 1: 30 MW, BIM 2: 250Mwp,
and BIM 3: 50Mwp). To date, this
is the largest solar power plant
cluster in Southeast Asia.
Inaugurating the 3-plant large-
capacity cluster in a short time is
a testament to its long-term
investment commitment in clean
energy, with the desire for helping
environmental protection,
fostering climate response,
supporting national energy
security and building sustainable
energy sources for the country's
future. In the coming time, BIM
will have many big projects to
supply abundant energy for
people’s needs, especially
renewable energy for the
economy and people in a more
robust and sustainable way. By
2022, the solar and wind power
output capacity of BIM Energy
will reach 1000 Mwp. The
effective combination of energy and agriculture - two
strengths of the group - will be the focus. for example, salt
fields are combined with wind power facilities, or wind
power is combined with solar power, wind power is
combined with shrimp farming to contribute to sustainable
socioeconomic development.

Mr. Nguyen Hai Vinh, Deputy General Director of BIM
Energy joint Stock Company, said, “BIM is always proud to
be a leader of the renewable energy industry in Ninh Thuan
province as well as in the country. In the past 10 years, it is
not easy or simple at all to build a foothold in this field. It is
a memorable journey with first tentative steps with care in a
bid to make the most of local resources. To date, BIM’s big
projects in the province are the best evidence to right
directions that the entire leadership and the staff are
pursuing. Most recently, BIM was ranked among the Top 10
renewable energy firms in Vietnam. To have this position,
BIM and other firms alike must meet given standards such
as investment scale in renewable energy sources, catching up
with renewable energy trends in the world, upgrading
technology equipment, having decisive factors for renewable
energy development, the pace of renewable energy
investment, and corporate social responsibility. Thus far,
BIM confidently affirms that we not only can do it, but also
do it better than expected and planned.”

taking Bim and Ninh thuan to tango
Not only being successful in building a reputation from high-

class projects but BIM also wins the trust of partners and people
with practical contributions. Despite socioeconomic difficulty in
2020, BIM Energy produced more than 600 million Kw of
electricity for the national grid, serving hundreds of thousands of
households. Besides, the company paid VND500 billion to the
state budget and boosted the local economy. BIM also supported
and invested to build Vo Van Kiet Secondary School in Phuoc
Ninh commune, Thuan Nam district (handed over in july 2020);
equipped provincial agencies with computer systems; and
introduced images of Ninh Thuan people at tourism
development programs such as the Grape and Wine festival.

“There are wind and sunshine aplenty in Ninh Thuan, great
resources for solar and wind power development. To draw
investment funds, local infrastructure needs to be improved.
Specifically, infrastructure difficulties such as low-capacity or
insufficient transmission lines resulted in overloading.
Resolved for sustainable development, renewable energy and a
long-term sustainable companionship with Ninh Thuan, BIM
always actively adopts effective business policies and promotes
synchronous development. We are ready to go with the
province and support the province with infrastructure
investment - this is not only what BIM needs but also a
prerequisite for Ninh Thuan to be brighter in the eyes of
investors,” Mr Nguyen Hai Vinh said.n
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côNG Ty TNhh Tm & dv Trúc NGuyêN

thương hiệu uy tín và chất lượng

ENTERPRISE

Bằng việc áp dụng hệ thống
quản lý chuyên nghiệp, các
phần mềm quản trị hiện
đại cùng đội ngũ nhân lực
nhiều kinh nghiệm, Công

ty Trúc Nguyên đã khẳng định vị trí
hàng đầu trong hoạt động phân phối
hàng hóa. Công ty đã xây dựng được
mạng lưới phủ khắp trên toàn tỉnh
Ninh Thuận với khoảng 1.400 quầy,
shop bán lẻ từ thành thị tới nông thôn,
vùng sâu, vùng xa. Hệ thống kho của
Công ty đủ năng lực dự trữ và bảo
quản hàng hóa cung ứng cho thị
trường trong ngày thường lẫn các ngày
lễ, Tết, đảm bảo ổn định về số lượng,
chất lượng cũng như giá cả.

Bên cạnh đó, Trúc Nguyên là một
trong những công ty đã tích cực tham
gia bán hàng bình ổn giá vào dịp Tết
Nguyên đán và đưa hàng Việt về các xã
vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Từ năm
2011 đến nay, Công ty đã tổ chức hàng
trăm chuyến bán hàng lưu động đưa
hàng Việt về nông thôn, phục vụ người
tiêu dùng ở các xã vùng sâu, vùng xa
như: Hòa Sơn (Ninh
Sơn), Vĩnh Hải (Ninh
Hải), Nhị Hà, Phước
Dinh (Thuận Nam),
Phước Chiến, Công
Hải (Thuận Bắc)…
Công ty cũng chủ
động tham gia 6
phiên chợ hàng Việt
tại các xã vùng xa của
các huyện Bác Ái,
Thuận Nam, Thuận
Bắc, Ninh Sơn, Ninh
Hải do Sở Công
Thương tổ chức. Dù
là những chuyến bán hàng lưu động
hay trong các phiên chợ hàng Việt,
nhân viên Công ty Trúc Nguyên cũng
luôn thể hiện thái độ phục vụ tốt nhất,
tạo được ấn tượng đẹp cho người tiêu
dùng không chỉ với dịch vụ của Công
ty mà cả với những sản phẩm nhận
phân phối.

Luôn xem uy tín thương hiệu là cốt
lõi và lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi
hoạt động của doanh nghiệp, Công ty
xây dựng uy tín với người tiêu dùng
bằng việc chỉ cung cấp những sản
phẩm chất lượng cao, các nhãn hàng,

thương hiệu có uy tín, đặc biệt là các
thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.
Ông Phạm Văn Sinh – Giám đốc Công
ty Trúc Nguyên chia sẻ: “ Chúng tôi
luôn đặt các vấn đề quan trọng lên
hàng đầu như: Hợp tác lâu dài và cùng
hướng tới thành công với đối tác, phục
vụ khách hàng chu đáo, đảm bảo chất
lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, đa dạng
sản phẩm cho mọi nhu cầu khác nhau
của người tiêu dùng và luôn cam kết
thực hiện đúng theo các chính sách và
luật pháp của nhà nước”.

Ngoài việc kinh doanh, Công ty
Trúc Nguyên còn tích cực tham gia các
công tác xã hội. Riêng trong năm 2013,
Công ty đã ủng hộ gần 50 triệu đồng
cho các hoạt động vì người nghèo, trao
học bổng cho học sinh như: Chương
trình "Thắp sáng ước mơ" do Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức, ủng
hộ đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân
chất độc da cam, tặng quà cho thiếu
nhi, người nghèo vào các dịp lễ, tết…

Với những kết quả đạt được
trong sản xuất kinh doanh, Công ty
Trúc Nguyên vinh dự đạt danh hiệu

Doanh nghiệp Việt
Nam Vàng năm
2009 và 2010,
Thương hiệu uy tín
- sản phẩm và dịch
vụ chất lượng vàng
năm 2010, nhiều
năm nhận Bằng
khen của Bảo hiểm
xã hội tỉnh, UBND
tỉnh Ninh Thuận.n

Được thành lập từ năm 1998
từ hộ kinh doanh cá thể và

chuyển đổi thành công ty vào
năm 2005, Công ty TNHH

Thương mại và Dịch vụ (TM
& DV) Trúc Nguyên đã trở
thành một mô hình phân

phối sỉ và lẻ hàng tiêu dùng
hàng đầu tại Ninh Thuận.

Nhờ định hướng chiến lược
đúng đắn, Trúc Nguyên đạt
tốc độ tăng trưởng liên tục

qua các năm, tạo công ăn việc
làm và thu nhập ổn định cho

người lao động.

Hoàng oanH

Với gần 200 nhân
viên, Trúc Nguyên
đã xây dựng được
mạng lưới phân
phối bán sỉ và lẻ

khắp địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.

Ông Phạm Văn Sinh, Giám đốc Công ty
TNHH TM & DV Trúc Nguyên
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Chất lượng tôm giống là tiêu chí tiên quyết 
Với sự phát triển không ngừng của ngành nuôi tôm

giống cả nước, hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có
hàng trăm doanh nghiệp, công ty lớn nhỏ đã và đang cung
ứng hàng chục tỷ con giống mỗi năm cho thị trường nuôi
tôm thương phẩm. Trong hàng loạt những cái tên ấy không
thể không nhắc đến S.6, một địa chỉ cung cấp nguồn tôm
giống với số lượng và chất lượng uy tín. Ông Lê Văn Quê -
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư S.6 cho biết: “Chất lượng
tôm giống chính là tiêu chí tiên quyết mà S.6 luôn muốn
hướng đến. Do vậy ngay từ những ngày đầu hoạt động, ban
lãnh đạo đơn vị đã luôn nỗ lực tìm cho mình hướng đầu tư
bền vững, có chiều sâu, phải kể đến là đầu tư dự án trại sản
xuất tôm giống sạch bệnh tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải;
quy mô công suất 2.5 tỷ post/năm; tổng vốn đầu tư là hơn 30
tỷ đồng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại và hệ thống cách ly
an toàn sinh học, phòng nuôi cấy tảo gốc, nhà nuôi tảo sinh
khối, phòng vi khuẩn, sinh học phân tử… nhằm hỗ trợ tốt
nhất công tác kiểm tra giám sát quy trình nuôi nghiêm ngặt”.

Đặc biệt với cơ sở vật chất hiện đại và kết hợp ứng dụng
khoa học-công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, S.6 được Sở Khoa

học và Công nghệ chọn là doanh nghiệp đầu tiên thí điểm
ứng dụng tem điện tử thông minh trong truy xuất nguồn gốc
sản phẩm đặc thù của tỉnh (ở đây là tôm giống). Theo ông
Dư Ngọc Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh,
để được ứng dụng tem truy xuất thông minh đặc sản Ninh
Thuận nói trên, doanh nghiệp tôm giống phải đáp ứng đòi
hỏi rất khắt khe về các điều kiện sản xuất, nhất là về chất
lượng con giống. Cho đến nay, với những sản phẩm tôm
giống tốt nhất được sản xuất trên quy trình hiện đại, S.6 đã
cho thấy sự vượt trội về chất lượng con giống và không thua
bất cứ doanh nghiệp nào trong nước cũng như ngoài nước.

Là công ty khá trẻ trong ngành, S.6 thể hiện rõ sự năng
động, tâm huyết dành cho ngành tôm giống nước nhà. Đơn
vị đã có hướng đi cụ thể nhằm chuẩn bị tốt cho một quá
trình vươn mình ra biển khơi để khẳng định vị thế của mình.
Tuy nhiên cũng như các ngành sản xuất khác chịu ảnh
hưởng từ đại dịch Covid-19, sản xuất tôm giống cũng gặp
không ít lao đao. Trong bối cảnh đó, S.6 đã tự mình tìm được
đường đi riêng, đó là doanh nghiệp đã chủ động tạo nên
group, kênh thông tin kỹ thuật để hướng dẫn khách hàng
qua điện thoại, cũng như chủ động liên hệ với đối tác, bà con
thông qua các cuộc gọi. Ông Quê khẳng định: “Chúng tôi
cam kết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện đúng
chỉ thị của chính quyền địa phương và cả nước”.

tôn trọng môi trường biển
Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, ông Quê cũng

bày tỏ nỗi trăn trở về vấn đề nguồn tôm giống Việt Nam
phụ thuộc khá nhiều vào tôm bố mẹ của nước ngoài, chưa
làm chủ được nguồn gen tôm bố mẹ. Bên cạnh đó, theo
ông Quê cần truy xuất rõ ràng nguồn thuốc chuyên dụng
cho ngành, xử lý nguồn nước thải để đảm bảo nguồn nước
nuôi trồng. Đồng thời nên có dự án phần mềm để quản lý
ngành tôm giống, nhập dữ liệu truy xuất nguồn gốc mỗi
ngày, phần mềm này sẽ góp phần tạo mối liên kết tương

côNG Ty cổ phầN Đầu Tư S.6 

khẳng định giá trị từ hướng đầu tư bền vững 

Ông Lê Văn Quê, 
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư S.6

Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, thời tiết
ít mưa nhiều nắng, nhiệt độ và độ mặn nước
biển cao, ổn định quanh năm, nguồn nước
biển trong sạch… đây là điều kiện tự nhiên
hết sức thuận lợi cho phát triển sản xuất tôm
giống. Tọa lạc tại thôn Khánh Tường, xã Tri
Hải, huyện Ninh Hải, từ lâu Công ty CP Đầu
tư S.6 (gọi tắt là S.6) đã tạo được danh tiếng
và uy tín vững chắc bởi hoạt động sản xuất
hiệu quả, xuất phát từ chữ “Tâm”. 

duy anH

F



Quality seed is prerequisite
facilitated by the continuous development of the national shrimp breeding industry,

producers in Ninh Thuan province supply baby shrimps for the commercial shrimp
farming market. Amongst leading suppliers, S.6 is a reliable large supplier of shrimp
breeds. Mr. Le Van Que, General Director of S.6 Investment joint Stock Company, said:
“The quality of shrimp seed is a prerequisite criterion that S.6 always wants to aim for.

S.6 iNveSTmeNT JoiNT STock compaNy
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The coast of Ninh Thuan, stretching over 105 km, has high
and stable temperature, salinity all year round, and clean sea
water, a very favorable natural condition for shrimp seed
development. Located in Khanh Tuong village, Tri Hai
commune, Ninh Hai district, S.6 Investment joint Stock
Company (S.6) has built a time-honored reputation from
outstanding business operations.

duy anH

tác giữa cơ quan quản lý nhà
nước với doanh nghiệp vì một
thị trường tôm giống chân
chính. Mặt khác cần tạo điều
kiện để doanh nghiệp hợp tác
với các đơn vị có tiếng nước
ngoài để mua tôm bố mẹ chất
lượng, từ đó lưu giữ nguồn gen
tốt nhất để nhân giống. 

Cùng với tâm huyết của mình,
ông Quê cũng có cái nhìn thấu đáo
về công tác bảo vệ môi trường biển
đóng góp quan trọng đến ngành
tôm giống nước nhà nói riêng và
nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Ông Quê nói “Việt Nam có vùng
biển rộng hàng triệu km2, đóng vai
trò hết sức quan trọng đối với sự
tồn tại và phát triển của đất nước.
Trong thời gian qua, cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của các hoạt
động kinh tế liên quan đến biển thì
môi trường sinh thái biển cũng
đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm
trầm trọng nếu như không sớm có
những giải pháp quyết liệt. Từ lúc
sơ khai môi trường biển đã rất
trong sạch, không thể vì sự phát
triển mà lấy đi sự trong sạch đó.
Hãy tôn trọng môi trường biển,
hãy bảo vệ nó ngay từ bây giờ. Bảo
vệ biển là bảo vệ môi trường sống
trong hiện tại và cả tương lai. Do
đó, giữ gìn môi trường biển cần sự
vào cuộc tích cực, chủ động của
chính quyền địa phương, của mọi
tổ chức, cá nhân. Khi nào mỗi cá
nhân không chỉ giới hạn sự sạch sẽ
trong phạm vi gia đình, mà còn cả
ở môi trường công cộng, xác định
được trách nhiệm trước các vấn đề
cần giải quyết của xã hội, thì khi đó
nền tảng phát triển xã hội mới thật
sự bền vững. Có thể nói, sự trong
sạch của biển, sự phát triển của
ngành thủy sản chính là một mắt
xích quan trọng để Ninh Thuận
thành công trong việc phát triển
ngành du lịch”.

Là một doanh nghiệp có
“Tầm” và “Tâm”, S.6 đã tạo dựng
một thương hiệu tôm giống chất
lượng ưu việt và thân thiện. Chính
sự hợp lực giữa doanh nghiệp -
người dân - chính quyền sẽ tạo sức
mạnh để không chỉ tăng giá trị sản
xuất mà còn nâng cao uy tín của
ngành tôm giống Ninh Thuận
cũng như nước nhà. n

F
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d  By SUSTAINABle INVeSTmeNT

Therefore, from the first days of
operation, the company
leadership always tries its best
to seek a sustainable and
inclusive investment approach,
evidenced by its investment of
VND30 billion in a disease-free
hatchery project with an annual
output of 2.5 billion shrimp
seed in Tri Hai commune, Ninh
Hai district. The facility is
furnished with full modern
equipment, biosafety isolation
system, original algae culture
room, biomass algae culture house, bacteria room and
molecular biology room to best support strict inspection and
supervision of the farming process.”

Especially with modern facilities combined with the
application of science, technology and advanced techniques,
S.6 was selected by the Ninh Thuan Department of Science
and Technology as the first company to pilot smart electronic
stamps for product traceability (shrimp seeds). According to
Mr. Du Ngoc Tuan, Deputy Director of the Ninh Thuan
fisheries Department, to apply the smart traceability stamp for
Ninh Thuan specialties as mentioned above, shrimp hatcheries
must meet very strict requirements on production conditions,
especially seed quality. So far, with the best shrimp seed
produced by modern processes, S.6 has shown superiority in
seed quality to any domestic or foreign company.

As a relatively young company in the industry, S.6 has
clearly proven its dynamism and enthusiasm for the country's
shrimp seed industry. The company has specifically prepared
well for a globalization process to assert its position. But, like
other industries affected by the CoVID-19 epidemic, shrimp
seed production confronted numerous difficulties. In that
context, S.6 found out its own way by creating support groups
and technical information channels to guide customers by
phone. “We are committed to effectively controlling the
epidemic and strictly following instructions of the local and
national authorities," he said. 

respecting the marine environment
In the conversation with our reporter, Que also expressed

his concern that Vietnamese breeds depend a lot on foreign
broodstock and local producers have not mastered the
broodstock genetic resources. In addition, it is necessary to
clearly pronounce medicine origins for the shrimp industry
and treat wastewater for farming. At the same time, there

should be a software project for shrimp seed management and
import traceability data every day. This software will help
create an interactive link between authorities with businesses
to protect the shrimp breeding industry. on the other hand, it
is necessary to create conditions for local businesses to
cooperate with well-known foreign firms to buy high-quality
broodstock to store the best genetic resources for
multiplication.

With his dedication, Que thoroughly understands the
importance of marine environment protection to the country's
shrimp seed industry in particular and the Vietnamese
economy in general. He said, “Vietnam has vast sea waters,
very important to national existence and development. In the
past time, together with strong economic development, the
marine environment has also faced the risk of serious
pollution if there are no early drastic measures. n



nho Ba Mọi 
và câu chuyện xây dựng 
thương hiệu thời hội nhập
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Vườn nho Ba Mọi (Công ty TNHH Sản xuất thương
mại dịch vụ Ba Mọi) của người nông dân Nguyễn Văn
Mọi (Ba Mọi) ở thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận, Ninh
Phước có diện tích khoảng 15.000 m2, là nơi trồng và
cung cấp nho chủ yếu cho thị trường Thủ đô Hà Nội và
TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm du lịch sinh thái hấp
dẫn của nhiều du khách và là nơi nghiên cứu, học tập của
các bạn sinh viên ngành nông nghiệp.

Ông Ba Mọi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất
thương mại dịch vụ Ba Mọi

Từ cuối năm 2000 khi giống nho xanh NH01-48 của
Viện Nghiên cứu cây Bông Nha Hố đưa ra trồng
thử nghiệm và ông Ba Mọi đã không bỏ lỡ cơ hội
thử nghiệm ngay trên diện tích 1.000m2 trên vùng
ruộng gò. Cũng thời gian đó, ông được Viện Khoa

học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Trung tâm Khuyến nông
tỉnh “chọn mặt gửi vàng” đưa chế phẩm sinh học vào sản xuất
nho an toàn, không để lại dư lượng hoá chất sau thu hoạch.
Thấy hướng đi đúng, ông đưa ngay 1.000m2 nho xanh chuẩn
bị cắt cành thu hoạch làm nho an toàn. Bằng tất cả kinh
nghiệm của người trồng nho trên 20 năm, ông tuân thủ
nghiêm ngặt hướng dẫn kỹ thuật canh tác của cán bộ kỹ thuật.
Ông đã đưa các chế phẩm sinh học Pitarin, Aztron,
Matercoops trong việc phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón
vi sinh EM, oLICIBI để thay thế phân bón hoá học. Sau gần
bốn tháng dày công đầu tư, thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng thì
cây nho giống mới HN01-48 đã cho mùa quả chín đầu tiên với
kết quả vượt cả sự kỳ vọng. Ông Ba Mọi kể: 1 kg nho xanh
NH01-48 bán tại vườn hồi ấy được 13.000 – 15.000 đồng/kg,
cao gấp 3 lần giống nho đỏ địa phương. Với 1.000m2 qua vụ
đầu tiên ông thu hoạch được 0,7 tấn, vụ thứ 2 tăng lên 1,2 tấn
và đến vụ thứ ba năng suất đã đạt 1,5 tấn và ổn định từ đó.
Theo tính toán cứ 1.000m2 nho xanh NH01-48 sản xuất ra sản
phẩm, trừ chi phí ông có lãi ròng trên 10 triệu đồng. Từ kết quả
này, đến nay ông đã mở rộng diện tích trồng nho lên 2 ha,
trong đó nho HN01-48 lên 1,1 ha, ngôi sao đỏ là 0,4 ha và 0,5
ha là giống nho chuyên sản xuất rượu vang.

Sau khi thành công với 1,1 ha giống nho xanh NH01-48
cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2006 ông Ba Mọi tiếp tục
nghiên cứu trồng nho Red Star (Ngôi sao đỏ) trên diện tích
4.000m2. Trái nho “Ngôi sao đỏ” treo chi chít chật cành, cân
nặng 0,4 – 0,5kg/chùm.

Đến cuối năm 2003, ông Ba Mọi tiếp tục làm cuộc thử
sức mới trong nghề trồng nho là đưa các sản phẩm nho sạch

của vườn nhà mang thương hiệu Ba Mọi vào bày bán ở các
siêu thị ở TP.Hồ Chí Minh. Ông đã đưa sản phẩm đến các
cơ quan kiểm tra chất lượng nông sản để xin cấp giấy chứng
nhận chất lượng an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam. Theo
phân tích của Phân viện Công nghệ sau thu hoạch, Trung
tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp (Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận) chứng nhận sản phẩm nho
sạch của nông dân Nguyễn Văn Mọi có độ brix (độ ngọt)
đạt 18 - 20%, âm tính về dư lượng thuốc trừ sâu và không
nhiễm khuẩn vi sinh vật trên vỏ trái nho.

Thành công với thương hiệu nho sạch Ba Mọi, đến tháng
2/2004 ông Ba Mọi tiếp tục đầu tư công nghệ xử lý sau thu
hoạch và đưa nho sạch vào tiêu thụ ổn định tại các tỉnh phía
Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, nho Ba Mọi còn vươn ra các
siêu thị Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Giờ thì những bịch nho
mang thương hiệu “nho Ba Mọi” được xếp ngang hàng với
những bịch nho sản xuất tại Mỹ và Thái Lan nhưng giá cả lại
rất phù hợp mà chất lượng thì không hề thua kém.

“Thời buổi hội nhập kinh tế toàn cầu, mình cũng phải ứng
dụng nhanh công nghệ thông tin để nắm bắt chủ trương của
Nhà nước và công ăn chuyện làm của bà con nông dân, đồng
thời quảng bá sản phẩm của dân mình đến với thế giới. Các
phần mềm tiện ích giúp mình lưu trữ, phân tích dữ liệu và
hoạch định chiến lược làm ăn lâu bền”, ông Ba Mọi - chủ
thương hiệu “Nho Ba Mọi” chia sẻ. Qua mấy năm cung cấp
nho tươi cho siêu thị từ Bắc đến Nam cho thấy giá nho Việt
Nam chỉ bằng 1/3 so với giá nho nhập khẩu nhưng chất lượng
tương đương. Từ chứng chỉ Best food năm 2005 của Việt Nam,
“Nho Ba Mọi” đang phấn đấu xây dựng quy trình sản xuất trái
cây ngon theo tiêu chuẩn EurepGap của Thụy Sĩ. Nếu đạt được
tiêu chuẩn EurepGap thì trái nho Việt Nam sẽ “lội ngược
dòng” trở lại thị trường Âu-Mỹ. Tin rằng với tâm huyết, kinh
nghiệm của mình, ông Ba Mọi sẽ thực hiện được mong ước
này trong thời gian không xa.n
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trung tâm sản xuất tôm
giống chất lượng cao 

Việt - Úc Ninh Thuận đã tận
dụng tối đa những điều kiện thuận
lợi của vùng đất Ninh Thuận để sản
xuất giống thủy sản nói chung và sản
xuất tôm giống nói riêng. Thay vì tập
trung chế biến, xuất khẩu, Việt - Úc
phát triển lĩnh vực lõi là công nghệ
sản xuất ra tôm giống chất lượng cao
(hiện tôm giống Việt - Úc dẫn đầu và
nắm giữ hơn 30% thị phần tôm giống
trên cả nước). Trên cơ sở đó, doanh
nghiệp chú trọng đầu tư cơ sở vật
chất, công nghệ, con người để tìm ra
các giải pháp tối ưu phát triển bền
vững ngành tôm.

Ông Nguyễn Cảnh cho biết: “Hoạt
động tại địa phương hơn 9 năm (từ
năm 2011), cùng nền móng vững chắc
là sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn

Việt - Úc, đơn vị cung cấp tôm giống
chất lượng và dẫn đầu cả nước, đến
nay Việt - Úc Ninh Thuận đã trở
thành một thương hiệu sản xuất tôm
giống uy tín ở địa phương và trong
nước có tốc độ phát triển nhanh, bền
vững. Việc thành lập đơn vị tại Ninh
Thuận là một trong những bước ngoặt
lớn trong hành trình mở rộng quy mô
hoạt động tại nước nhà của Tập đoàn.
Hiện Công ty TNHH Việt - Úc tại
Ninh Thuận có diện tích 1,8 ha, công
suất đạt 2 tỷ post/năm, tạo nên công
ăn việc làm cho khoảng 70 lao động
tại địa phương”. 

tiếp tục mở rộng sản xuất 
Tập đoàn và doanh nghiệp đã có

những hướng đi rõ ràng là chú trọng
vào phân khúc tôm bố mẹ, đây là
phân khúc quan trọng và là nền móng

Tôm GiốNG việT - úc NiNh ThuậN

“Mục tiêu cuối cùng vẫn
là sự thành công của
người nuôi tôm”

“Để có con tôm giống chất
lượng tốt, đầu tiên phải có

nguồn tôm bố mẹ tốt. Việc
chủ động nguồn tôm bố mẹ
chất lượng sẽ góp phần phát

triển bền vững nghề nuôi
tôm” - ông Nguyễn Cảnh,
Giám đốc điều hành Tôm

giống Việt - Úc Ninh Thuận
nói. Cũng chính vì sớm

nhận thức điều này, đơn vị
đã có những bước đi khá

bài bản, từng bước siết chặt
chất lượng để “Nâng Tầm

Tôm Việt” đúng với slogan
Tập đoàn đề ra. F



High quality shrimp seed production center
Viet - Uc Ninh Thuan Co., Ltd has made every effort to utilize

local conditions to produce aquatic breeds in general and shrimp seed
in particular. Instead of focusing on processing and export, Viet - Uc
Seafood Corporation has developed a core technology to produce
high-quality shrimp seed (currently Viet - Uc shrimp seed leads the
industry with more than 30% of the market share in the country). on
that basis, the company has focused on investing in facilities,
technology and human resources to find optimal solutions for
sustainable development of the shrimp industry.

Canh said, “Having been present in the province for more than
nine years (since 2011), with a solid foundation built on the
outstanding development of Viet - Uc Seafood Corporation, a leading
supplier of high-quality shrimp seeds in the province and in the
country, Viet - Uc Ninh Thuan has become a prestigious producer of
shrimp seed with rapid and sustainable development. The
establishment of Ninh Thuan province-based unit is one of major
turning points of the group on the path to expand domestic
operations. Currently, Viet - Uc Ninh Thuan is running a 1.8-ha
facility with a yearly output capacity of 2 billion fries and employing
about 70 local workers.”

Expanding production
Viet - Uc Seafood Corporation and Viet - Uc Ninh Thuan Co.,

Ltd have a clear focused approach to broodstock segment - an
important foundation for sustainable development of the whole
industry. In fact, most companies now import broodstock from
abroad. This import is exposed to many potential risks. When the

vieT - uc NiNh ThuaN 
Shrimp SeedS

"The ultimate goal is
still the success of
shrimp farmers"
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“To have good quality shrimp fry, we must
have well-bred broodstock. Active ownership
of well-bred broodstock will enable
sustainable shrimp farming development,”
said Mr. Nguyen Canh, Managing Director
of Viet - Uc Ninh Thuan Co., Ltd. This very
early awareness has enabled the company to
take long strides in improving shrimp quality
and “transforming Vietnam’s shrimps” as it
states in the business slogan.

cho sự phát triển bền vững của toàn ngành.
Thực tế hiện nay đa phần các công ty đều nhập
tôm bố mẹ từ nước ngoài. Việc nhập tôm bố
mẹ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, một là nguồn cung
hạn chế, lúc cao điểm sẽ không đáp ứng đơn
hàng và thậm chí rủi ro cho cả ngành nếu
không còn nguồn nhập; thứ hai là giá cao; thứ
ba là chất lượng biến động, ảnh hưởng đến tôm
giống. Nhận thấy được sự rủi ro này, dưới sự
“đỡ đầu” của Cơ quan nghiên cứu khoa học và
kỹ nghệ quốc gia của Úc là Viện CSIRo, bắt
đầu từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn Việt - Úc
là đơn vị tiên phong  mạnh dạn đầu tư vào
phân khúc tôm bố mẹ. Sau nhiều năm tiến
hành di truyền và chọn giống dưới sự giám sát
nghiêm ngặt từ các cơ quan nhà nước cũng
như từ phía Viện CSIRo, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã chính thức cho phép
Việt - Úc đưa tôm thẻ chân trắng bố mẹ vào
thương mại hóa, đánh dấu bước đột phá mới
cho cả ngành tôm Việt Nam. 

Trung tâm di truyền và chọn giống Việt -
Úc đã chọn giống và cho ra đời nhiều thế hệ
tôm có sức khỏe tốt, tỷ lệ sống cao và tăng
trưởng tốt (có 2 trung tâm di truyền và chọn
giống đặt tại Bình Thuận có diện tích trên 2 ha
và Ninh Thuận 15 ha). Trải qua nhiều thế hệ di
truyền chọn giống, Trung tâm di truyền chọn
giống đã giúp cải thiện được nguồn gen đáng kể
thông qua cải thiện các tính trạng về tăng
trưởng, tỷ lệ sống, sức đề kháng, tính thích
nghi, khả năng sinh sản... Mỗi năm Trung tâm
giống đã lai tạo và cho ra đời 30.000 - 50.000
con tôm bố mẹ chất lượng cao theo quy trình
an toàn sinh học, đáp ứng các yêu cầu nghiêm
ngặt trong chọn giống. 

Để tiếp tục mở rộng sản xuất, khẳng định vị
thế trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng
cao của cả nước, Việt - Úc Ninh Thuận đang có
kế hoạch đầu tư trại tôm giống cung cấp 5 tỷ
post/ năm, trên cơ sở phối hợp cùng các ngành
chức năng tổ chức triển khai nghiêm túc việc
kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng
tôm giống. Đi liền với đó là thực hiện tốt việc
quản lý, giám sát chặt chẽ thời hạn sử dụng tôm
bố mẹ mục đích sinh sản đúng quy định để đảm
bảo chất lượng tôm giống trong quá trình sản
xuất và trước khi lưu thông đến với người nuôi. 

“Hiện nay, Tập đoàn Việt - Úc đang là đơn
vị sản xuất tôm giống dẫn đầu cả nước. Song
không dừng lại ở thành công này, Tập đoàn
liên tục đầu tư, phát triển với mục tiêu cuối
cùng hướng đến vẫn là sự thành công của người
nuôi tôm. Việt - Úc Ninh Thuận mong rằng
chính quyền địa phương có những chính sách
khuyến khích các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ liên
kết thành những doanh nghiệp lớn, ứng dụng
quy trình công nghệ tiên tiến tạo ra con giống
chất lượng tốt, nâng cao năng lực sản xuất và
cạnh tranh trên thị trường” - ông Cảnh nói.n

F
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demand is high, they cannot meet orders from customers.
This is a supply risk. The second risk is high price. The third
is changed quality that results in seed shrimp quality. Seeing
these risks, under the sponsorship of the Australian
Commonwealth Scientific and Industrial Research
organization (CSIRo), since 2010, Viet - Uc Seafood
Corporation boldly invested in the broodstock segment.
After many years of genetic development and selection
under strict supervision of State agencies and CSIRo, the
Ministry of Agriculture and Rural Development officially
allowed Viet - Uc to commercialize breeding whiteleg
shrimps, marking a new breakthrough for the whole shrimp
industry in Vietnam.

The Viet - Uc Genetics and Breeding Center selected and
produced many shrimp generations with good health, high
survival rate and good growth (there are two genetic breed
selection centers: a 2-ha facility in Binh Thuan province and
a 15-ha facility in Ninh Thuan province). After many
genetically selected generations, the center significantly
helped improve genetic resources by strengthening growth
traits, survival rate, resistance, adaptability and
reproductivity. Each year, the center breeds and produces
30,000 - 50,000 high-quality broodstock according to the
biosafety process that meets strict breeding requirements.

To keep on production expansion and affirm its position
as a center of high quality shrimp seed production
nationwide, Viet - Uc Ninh Thuan is planning to invest in a
hatchery capable of supplying 5 billion fry a year. In
addition, the company strictly manages and supervises the
shelf life of broodstock broodstock for proper breeding
purposes to ensure postlarvae quality in production and in
delivery to farmers.

“Currently, Viet - Uc Seafood Corporation is a leading
shrimp seed producer in Vietnam. However, never being
satisfied with this success, the group has kept ongoing
investment and development towards the ultimate goal of
success for shrimp farmers. Viet - Uc Ninh Thuan hopes that
the local government will have incentive policies to encourage
small and medium producers to join with large enterprises,
apply advanced technologies to produce good breeds, expand
production capacity and enhance competitiveness on the
marketplace,” Canh added.n



Cung ứng dịch vụ điện theo phương thức
giao diện điện tử

Theo ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực
Ninh Thuận, so với những năm đầu thành lập, quy mô lưới điện
của Công ty đã tăng vượt bậc, với hơn 2.575 km đường dây trung,
hạ áp, hơn 3.165 trạm biến áp phân phối. Sản lượng điện thương
phẩm năm 2020 hơn 730,434 triệu kWh tăng 5,02% so với năm
2019 và đạt 100,75% so với kế hoạch Tổng công ty giao. Theo đó,
năm 2020 phát triển được 7.364 khách hàng, đến nay tổng số khách
hàng sử dụng điện là 184.340 khách hàng. Đồng thời, PC Ninh
Thuận cũng thực hiện tốt tiết kiệm điện, thực hiện được 15.784.214
kWh, tương đương 2,16% sản lượng điện thương phẩm, tiết kiệm
vượt 0,06% so với kế hoạch. Độ tin cậy cung cấp điện ngày một cao;
chỉ số tiếp cận điện năng liên tục được cải thiện; chỉ số hài lòng của
khách hàng đối với ngành điện ngày càng tăng cao.

Xác định việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức
độ 4 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến việc
cung cấp dịch vụ điện ngày càng công khai, minh bạch, đơn vị đã
nhanh chóng triển khai các giải pháp để đảm bảo việc kết nối
Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Theo đó, PC Ninh
Thuận đang triển khai theo phương thức giao dịch điện tử cung
cấp 12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công
quốc gia. Với dịch vụ theo phương thức giao dịch điện tử, khách
hàng (KH) chỉ cần đăng ký trên địa chỉ website: cskh.evnspc.vn,
rồi vào phần dịch vụ trực tuyến để thực hiện giao dịch. Ngoài ra,
KH cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài chăm sóc KH
của EVN SPC qua số máy 19001006 hoặc 19009000, KH cũng có
thể tải App chăm sóc KH của EVN SPC (App CSKH) sau đó đăng
ký tài khoản là có thể sử dụng nhiều tiện ích, trong đó có dịch vụ
cấp điện theo phương thức điện tử. Việc PC Ninh Thuận đẩy
mạnh áp dụng phương thức điện tử trong cung cấp dịch vụ điện
không chỉ tăng cường sự minh bạch, thuận tiện trong giao dịch
dịch vụ điện mà còn đa dạng hóa phương thức giao tiếp giữa KH
và ngành điện, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang khuyến cáo
hạn chế tiếp xúc trực tiếp để ngăn ngừa dịch Covid-19.

tích cực hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo
Ông Nguyễn Hữu Tiên chia sẻ, từ chưa đầy 10 hộ lắp đặt điện

mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vào năm 2017, đến nay, con số này đã
tăng gấp hàng chục lần. Hiện ở Ninh Thuận, doanh nghiệp đang

triển khai tích cực việc lắp đặt ĐMTMN dưới 1MWp tại các hộ gia
đình. Theo triển khai chương trình của Tổng công ty Điện lực miền
Nam, trong vòng 3 ngày sau khi lắp đặt xong, ngành điện sẽ kiểm
tra các thông số kỹ thuật theo quy định về lắp đặt năng lượng mặt
trời đảm bảo cho việc mua bán điện giữa ngành điện và người dân
thuận lợi nhất. Tính đến hết ngày 31/7/2020, trên địa bàn tỉnh hiện
có 1.240 khách hàng đã đưa vào vận hành hệ thống ĐMTMN và đã
được chấp thuận đấu nối, với tổng công suất lắp đặt hơn 71,5
MWp. Trong đó 75 công trình ĐMTMN có công suất lắp đặt trên
100 kWp và 1.165 công trình ĐMTMN có công suất lắp đặt dưới
100 kWp. Ngoài ra, có 678 khách hàng đã thỏa thuận đấu nối, với
tổng công suất đăng ký trên 140,5 MWp.

Để góp phần vào thành công chung trong việc khuyến khích
phát triển ĐMTMN, thời gian tới, PC Ninh Thuận tiếp tục triển
khai các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
rộng rãi về quy trình lắp đặt cũng như yêu cầu kỹ thuật của các công
trình ĐMTMN vào hệ thống điện của Công ty. Hướng dẫn chi tiết
cho người dân có nhu cầu lắp đặt, các thủ tục đấu nối vào lưới điện.
Cùng với đó, PC Ninh Thuận cũng trực tiếp hướng dẫn khách hàng
lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng. Đồng thời, giải quyết
nhanh khi khách hàng có nhu cầu lắp đặt ĐMTMN. Đơn vị cũng
tích cực phát tờ rơi, đăng thông tin trên các báo, đài; tuyên truyền
tại các buổi sinh hoạt đoàn thể, lồng ghép trong chương trình phát
động "Gia đình tiết kiệm điện"; vận động khách hàng sử dụng điện
tiết kiệm và hiệu quả, tập trung hướng đến việc sử dụng ĐMTMN.
Đặc biệt, chương trình hỗ trợ tài chính đến các tư vấn viên khi tư
vấn thành công khách hàng lắp đặt điện mặt trời.n

Không chỉ thực hiện tốt vai trò cấp điện năng
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng địa
phương thực hiện chiến lược phát triển nguồn
năng lượng tái tạo, Công ty Điện lực Ninh Thuận
còn tích cực đồng hành cùng tỉnh trong cải thiện
môi trường kinh doanh, góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - văn hóa -
xã hội - an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

Hoàng oanH
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Ông Nguyễn Hữu Tiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận

hiện đại hóa 
ngành điện ninh thuận
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BIM ENERGY - NHÀ ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU
VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM
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Là tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, với hành trình 26 năm phát triển, BIM Group tự hào 

tạo ra những sản phẩm mang tính tiên phong, sánh tầm quốc tế. Việc đầu tư vào Năng lượng tái tạo chính 

là cách mà BIM Group và BIM Energy góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng khí thải nhà kính, 

lượng phế phẩm từ quá trình sinh nhiệt do sử dụng nhiên liệu hóa thạch, từ đó xây dựng nguồn năng lượng 

bền vững cho thế hệ mai sau.

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời BIM 2 Trạm biến áp 220KV


