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PCi - thước đo của cải cách 
một trong những thành công lớn

của vcci trong nhiệm kỳ qua là
việc  phối hợp với cơ quan Phát
triển Quốc tế hoa Kỳ (uSaiD) tiếp
tục thực hiện điều tra, khảo sát và
công bố chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (Pci) liên tục trong 16 năm
kể từ năm 2005.
Báo cáo Pci năm 2020 vừa qua

cho thấy không chỉ truyền tải tiếng
nói của cộng đồng doanh nghiệp về
những chuyển động của môi trường
kinh doanh trong nước giai đoạn
2016-2020, mà còn định vị sức hấp
dẫn của việt Nam trong con mắt của
các nhà đầu tư và phản ánh kỳ vọng
của cộng đồng doanh nghiệp đối với
nỗ lực cải cách của chính quyền các
cấp trong 5 năm tới. 
Thực tế cho thấy, thời gian qua,

loạt báo cáo Pci đã chuyển tải các
thông điệp quan trọng của cộng
đồng doanh nghiệp tới chính quyền
các cấp ở việt Nam về yêu cầu cải
thiện chất lượng điều hành, cải cách
thủ tục hành chính và tạo lập một
môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Đã có nhiều chuyển biến tích cực diễn ra ở việt Nam, từ
chỗ ít được để ý và xem trọng, công việc cải cách thủ tục
hành chính hiện nay đã là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
tại hầu hết các địa phương. Từ chỗ chiếm số lượng ít ỏi, vị
thế còn khiêm tốn, hiện nay số lượng doanh nghiệp tư
nhân đã tăng nhanh chóng, hướng đến con số 1 triệu
doanh nghiệp đăng ký chính thức và là khu vực được
Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích phát triển.
Từ chỗ xếp hạng thấp trong các bảng xếp hạng thế giới,
thứ hạng môi trường kinh doanh của việt Nam ngày càng
được nâng cao, hướng đến mục tiêu lọt vào nhóm 4 nước
đứng đầu aSEaN về mức độ thuận lợi của môi trường
kinh doanh. Pci đã đóng góp vào hành trình chuyển đổi
quan trọng này của việt Nam. 
Tuy nhiên, điều mà Pci tâm đắc nhất trong những

năm qua chính là đã trao quyền cho các doanh nghiệp nói
lên tiếng nói của mình, tạo ra được một kênh để chuyển
tải đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lên
các cấp có thẩm quyền liên quan và chủ động thúc đẩy
thay đổi. các chính quyền địa phương giờ đã có đầy đủ
thông tin, bằng chứng định lượng để nhận diện, hướng

các chương trình cải cách của mình
đúng trọng tâm, sát yêu cầu của thực
tế. Xây dựng, hoạch định chính sách,
thực hiện các chương trình cải cách
dựa trên bằng chứng, thông tin định
lượng đang dần trở thành một thói
quen của nhiều cơ quan nhà nước
địa phương tại việt Nam. 
Từ Pci, nhiều mô hình cải cách,

bài học thành công được tìm ra và
đã được nhân rộng ra toàn quốc. mô
hình café Doanh nhân, một mô
hình đối thoại gặp gỡ doanh nghiệp
bán chính thức, bắt đầu tại Đồng
Tháp đã hiện diện tại hơn 40 tỉnh,
thành phố trên cả nước. Điều tra
đánh giá DDci, một phiên bản Pci
cấp sở ngành quận huyện, được
Quảng Ninh tiên phong thực hiện
mạnh mẽ hiện đã nhân rộng ra tại
gần 50 tỉnh, thành phố khác. Tất cả
đều nhằm lắng nghe tiếng nói của
doanh nghiệp và giải quyết những
vấn đề thực tế đòi hỏi. 
Không chỉ xây dựng báo cáo Pci,

vcci cũng xây dựng các báo cáo
phân tích, đánh giá gửi riêng các

tỉnh, thành phố về môi trường kinh doanh, cũng như phân
tích những nét chính Pci của một số địa phương gồm: Sóc
Trăng, Kiên giang, cà mau, Bạc Liêu, hậu giang, cần
Thơ. vcci cũng tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn áp
dụng Bộ chỉ số “Đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, Ban,
ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDci)” cho các tỉnh,
thành phố. 

Cải thiện môi trường kinh doanh và 
phát triển doanh nghiệp
cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển doanh

nghiệp là một trong những trọng tâm chính sách của
chính phủ trong thời gian qua. Liên tục trong 8 năm qua,
mỗi năm chính phủ đã ban hành một Nghị quyết về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị
quyết số 19/NQ-cP các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
và Nghị quyết số 02/NQ-cP năm 2019, 2020 và 2021).
Loạt nghị quyết này tập trung vào những nội dung rất
quan trọng như cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt
giảm kiểm tra chuyên ngành hàng hóa, đơn giản hóa thủ
tục hành chính cho doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng
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VCCI tăng cường hợp tác cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

môi trường đầu tư, kinh
doanh tại việt Nam trong
những năm qua đã được
cải thiện đáng kể. Theo
đánh giá của các tổ chức
quốc tế, môi trường kinh
doanh đã trở nên an toàn
hơn, bình đẳng hơn giữa
các thành phần kinh tế,
thủ tục hành chính đã
được cải thiện, chi phí
không chính thức có

chiều hướng giảm… Kết
quả này có sự đóng góp
không nhỏ của vcci.

Quỳnh Chi
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PCi - measure of reform
one of vcci’s great successes in the past term is the

coordination with the united States agency for
international Development (uSaiD) to conduct surveys
and release the Provincial competitiveness index (Pci) in
16 consecutive years since 2005.
The latest edition of Pci 2020 not only conveys the

voice of the business community on movements of the
domestic business environment in the 2016-2020 period but
also positions vietnam's appeal to investors and reflects the
business community's expectations for reform efforts of all-
tier authorities in the next five years.
in fact, Pci reports have conveyed important messages

from the business community to authorities at all levels in
vietnam for the need to enhance governance quality and
reform administrative procedures and create a more
favorable business environment for enterprises. much of
progress has been witnessed in vietnam. administrative
procedure reform is now the most important task in most
localities. from a small community with a modest position,
the number of private enterprises has increased rapidly
towards 1 million soon. after being globally ranked low,
vietnam's ease of doing business ranking has been
increasingly advanced, aiming to enter Top 4 in aSEaN
countries in business facilitation. Pci has enabled this
important transition in vietnam.
however, what Pci is most liked is that it has

empowered businesses to voice their thinking, establish a
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công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước... chính
phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-cP năm
2016 đặt ra những nguyên tắc và mục tiêu quan trọng
cho việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân tại việt
Nam trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 cũng như các
năm tới.
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của

vcci thực hiện Nghị quyết 02/NQ-cP, trong năm
qua, vcci đã tổ chức hội thảo công bố Báo cáo
“chương trình cải cách môi trường kinh doanh việt
Nam - góc nhìn từ doanh nghiệp”. Đây là một trong
những sáng kiến của vcci nhằm tăng cường tiếng nói,
thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp
đồng hành với chính phủ để cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và
hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế
tư nhân việt Nam. Báo cáo phản ánh mức độ chuyển
biến của môi trường kinh doanh việt Nam qua cảm
nhận của các doanh nghiệp trong năm 2020 và giai
đoạn 05 năm qua, đồng thời đưa ra kiến nghị, giải
pháp cho giai đoạn sắp tới, hướng tới mục tiêu phát
triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia. 
Bên cạnh đó, vcci vẫn tiếp tục triển khai công tác

tập hợp, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng
mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết
35/NQ-cP của chính phủ. Tính từ đầu năm đến
30/11/2021, có 158 kiến nghị của các doanh nghiệp,
hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước được vcci tập
hợp, phân loại gửi tới các bộ ngành và địa phương liên
quan. Đến nay các cơ quan chức năng đã xử lý, giải
quyết, trả lời được gần 50% kiến nghị. hầu hết nội
dung kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp đề nghị đưa ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch
covid-19 và các kiến nghị hướng dẫn các quy định của
pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế,
hải quan, xây dựng… vcci cũng tiến hành điều tra,
khảo sát ý kiến của 600 doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp về chất lượng trả lời kiến nghị của các bộ
ngành, địa phương trong thời gian qua. Kết quả khảo
sát cho thấy, chỉ có 26,4% doanh nghiệp trả lời hài
lòng và rất hài lòng; 73,6% doanh nghiệp trả lời chưa
hài lòng, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 48,9% của năm
2020 và 50% của năm 2019. Kết quả khảo sát đã phản
ánh đúng thực trạng trong năm 2021, doanh nghiệp
gặp phải quá nhiều khó khăn do dịch bệnh đem lại
nhưng dường như họ cảm nhận việc hỗ trợ của các bộ,
ngành là hết sức chậm chạp; các kiến nghị, đề xuất với
các bộ, ngành không được giải quyết kịp thời…
với tầm nhìn mới “ Doanh nghiệp vững mạnh, quốc

gia hưng thịnh” cùng sứ mệnh liên kết, thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn
minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, trong thời gian tới,
vcci sẽ có những phương thức, hoạt động phù hợp và
hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, tổ chức nhằm
thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách, cải thiện môi trường
đầu tư- kinh doanh tại việt Nam.n
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The investment and business
environment in vietnam has improved
significantly in recent years. according
to international organizations, the
business environment has become
safer and fairer among all economic
sectors; administrative procedures
have been streamlined and informal
costs have tended to decrease. vcci
plays a big role in this progress.

Quynh Chi

channel to fully convey their difficulties to relevant authorities
and actively make changes. Local governments now have
enough information and quantitative evidence to identify and
direct their reform programs to the right focus and close to
actual requirements. Evidence-based policymaking and reform
programs, also based on quantitative information, are
gradually becoming a habit of many local government
agencies in vietnam.
from Pci, many reform models and success lessons have

been found and replicated nationwide. The Entrepreneur café
Talks, a semi-formal business meeting dialogue model, was
initiated in Dong Thap and has scaled to more than 40
provinces and cities across the country. The District and
Department competitiveness index (DDci), a localized
version of Pci, was strongly pioneered by Quang Ninh
province and has now been applied in nearly 50 other
provinces and cities. all are aimed at listening to the voice of
the business and solving real problems.
Not only making Pci reports, vcci also develops analysis

and evaluation reports to send to provinces and cities
separately on business environment as well as analyze main
Pci features of some localities including Soc Trang, Kien
giang, ca mau, Bac Lieu, hau giang and can Tho. vcci also
consults on DDci application for provinces and cities.

improving business environment and business
development
improving business environment and business

development is one of the government's policy focuses in
recent years. Debuted eight years ago, the government
annually issues a resolution on key tasks and solutions for
better business environment and stronger national
competitiveness (resolution No. 19/NQ-cP) in 2014, 2015,

2016, 2017 and 2018 and resolution No.
02/NQ-cP in 2019, 2020 and 2021). This
series of resolutions focuses on very
important contents such as slashing
business investment conditions,
streamlining specialized inspection of
goods, simplifying business administrative
procedures, and enhancing information
technology application in administration.
The government also issued resolution
No. 35/NQ-cP in 2016, setting out
important principles and goals for private
business development in vietnam in five
straight years from 2016 to 2020 and
beyond.
carrying out its action plans for

implementation of resolution 02/NQ-cP,
in the past year, vcci held a seminar to
announce the report on “vietnam
Business Environment reform Program -
from Business Perspectives”. This is one of
vcci’s initiatives to strengthen the voice,
promote the active role of the business
community to side with the government
for a better business environment, stronger

national competitiveness and more robust private sector
development in vietnam. The report illustrates the degree of
change of the business environment in vietnam as perceived
by businesses in 2020 and the past five years and puts forth
recommendations and solutions for the upcoming period
towards the goals of private economic development and
national competitiveness improvement.
furthermore, vcci will continue to collect

recommendations for solving business difficulties and
obstacles in the spirit of resolution 35/NQ-cP of the
government. as many as 158 recommendations of businesses
and associations were collected and classified by vcci and
sent to relevant agencies in the year to November 30, 2021. up
to now, competent authorities have handled, resolved and
answered nearly 50% of petitions, most of which suggested
business support solutions to remove difficulties caused by the
covid-19 pandemic as well as recommendations on
administrative procedures on tax, customs and construction.
vcci also inspected and surveyed 600 businesses and trade
associations on quality of recommendations put forth by
central and local agencies. accordingly, only 26.4% of
respondents were very satisfied while 73.6% were not satisfied,
much higher than 48.9% in 2020 and 50% in 2019. The survey
reflected what actually happened in 2021 when they faced
numerous difficulties caused by the epidemic but government
supports and solutions were very slow.
With a new vision of “Strong business, prosperous

nation” with the mission of connecting and boosting
sustainable business and association development, vcci
will have appropriate methods and actions and cooperate
more closely with relevant agencies and organizations to
strongly foster reforms and bolster the business and
investment environment in vietnam.n

Improving the business environment in Vietnam is one of the key tasks of VCCI



thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển
Phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp

công nghệ số việt Nam lần thứ iii được tổ chức mới đây, Thủ
tướng chính phủ Phạm minh chính khẳng định, chuyển đổi
số là xu thế tất yếu của thế giới, là yêu cầu khách quan của sự
phát triển. công nghệ số đang được ứng dụng mạnh mẽ, làm
thay đổi căn bản tổ chức, cách thức vận hành của đời sống xã
hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo ra
những giá trị mới, giá trị gia tăng. 
Tại việt Nam, chuyển đổi số đóng góp vào thúc đẩy phát

triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bền vững; tham gia cả vào
phòng, chống dịch covid-19 và cả giai đoạn phục hồi, phát
triển kinh tế. chuyển đổi số phục vụ cho chuyển đổi xanh,
năng lượng xanh, năng lượng sạch; phục vụ từ làm việc, học
tập... Năm 2022 - 2023, chuyển đổi số sẽ là trọng tâm trong
phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.
chia sẻ về công nghệ số trong quản lý và phát triển lĩnh vực

năng lượng, ông võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Điện lực việt Nam cho biết, EvN đã thực hiện cung cấp hóa
đơn điện tử, đến nay, đã áp dụng toàn bộ trên hệ thống. EvN
cũng đẩy mạnh kết nối với các ngân hàng, đơn vị thanh toán
nhằm phục vụ thanh toán ví điện tử, không tiền mặt... Tập đoàn
cũng đang tính toán việc áp dụng công nghệ Blockchain và ai
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.
Là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch

bệnh,  ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du
lịch cũng cho biết, việt Nam hiện đã số hóa  bảo tàng, nhà hát....
Nhiều địa phương đã đưa điểm đến của mình lên các nền tảng
số như hà Nội có hệ thống du lịch văn miếu Quốc Tử giám,
Đà Nẵng có ứng dụng Da Nang Toursism, huế có chương trình
tham quan hoàng Thành thực tế ảo... Dự kiến đến năm 2022 sẽ
số hóa khoảng 20 điểm du lịch của các tỉnh, rồi kết nối liên
thông các hệ thống đó. Nhiều doanh nghiệp đã có ứng dụng
quản lý, bán hàng trên môi trường số như vietravel, flamingo...
với các doanh nghiệp, công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp

chống dịch và bứt phá trong điều kiện bình thường mới.
chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động sản xuất
kinh doanh. hiện các doanh nghiệp lớn đã và trong quá trình
chuyển đổi số. Nền tảng công nghệ cũng giúp các doanh
nghiệp SmE quản lý tốt hơn, phát triển nhanh hơn. 

Phát triển cộng đồng doanh nghiệp 
công nghệ số 
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức

Long, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, và muốn chuyển đổi số
phải có doanh nghiệp công nghệ số. Đây sẽ là những hạt nhân, là
nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 
Theo thống kê, cả nước hiện có gần 64.000 doanh nghiệp

công nghệ số, tăng 9,7% so với năm 2020. mục tiêu phát triển
70.000 doanh nghiệp công nghệ số năm 2025 có thể đạt được
ngay trong năm tới. Doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ
số việt Nam hiện đạt gần 140 tỷ uSD, tăng 9,3%, cao hơn gần
1% so với tốc độ tăng trưởng chung của ngành icT toàn cầu.
Năm 2021, mặc dù đại dịch covid-19 bùng phát mạnh, số lượng
doanh nghiệp và doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số
việt Nam vẫn tăng trưởng gần 10%.  Nhiều doanh nghiệp việt
Nam cũng đã chuyển sang nghiên cứu, làm chủ các công nghệ
nghệ mới như 5g, ai, Big data. Đây là điều trước đây chưa có.
Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp số việt Nam, ông

Nguyễn văn Khoa, Tổng giám đốc fPT kêu gọi cộng đồng
doanh nghiệp  số việt Nam cùng nhau hợp lực để thúc đẩy
chuyển đổi số quốc gia, kiến tạo một quốc gia hùng cường và
đặc biệt xây dựng một chính quyền số dựa trên 3 trụ cột
vững chắc là chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. 
có thể thấy, việt Nam gần như đã sẵn sàng cho một sự

phát triển số mạnh mẽ. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ
TT&TT Nguyễn mạnh hùng vẫn cần thêm một cú huých là
chính phủ hoàn thiện thể chế số, hợp pháp hóa các tài sản
số, sản phẩm và dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ, mở ra
không gian đổi mới cho các doanh nghiệp công nghệ số, cho
phép họ thử nghiệm trước khi đưa vào quản lý, chính phủ
đầu tư nhiều hơn vào công nghệ số...n
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Chuyển đổi số

Động lực phục hồi và phát triển kinh tế

Fostering sectoral and field development
Speaking at the 3rd National forum on vietnam

Digital Technology Development, Prime minister Pham
minh chinh affirmed that digital transformation is an
inevitable trend of the world and an objective
requirement for development. Digital technology is being
strongly applied to make a fundamental shift in social life,
improve working quality and efficiency, and create new
and added values.
in vietnam, digital transformation helps boost

intensive and extensive sustainable development and
plays an effective role in the fight against the covid-19
epidemic and economic recovery and development.
Digital transformation serves green transformation, green
energy and clean energy and supports working and study.
in 2022 - 2023, it will be the focus of economic recovery
and development in the wake of the pandemic.
remarking on digital technology in the energy sector,

mr. vo Quang Lam, Deputy general Director of vietnam
Electricity, said that EvN has provided electronic
invoices across the system. The electric utility also
promotes connectivity with banks and payment
intermediaries to serve e-wallet and noncash payment.
The group is also considering applying blockchain and ai
technology to power production and business.
Tourism is one of the hardest-hit industries on

account of the covid-19 epidemic. mr. Nguyen Le Phuc,
Deputy Director of the vietnam National administration
of Tourism (vNaT), said that vietnam has now digitized
museums and theaters among others, followed by many
localities. hanoi digitalized the Temple of Literature; Da
Nang launched Da Nang Tourism application; and hue
introduced the vr-enabled imperial city tour program.
By 2022, about 20 tourist attractions across provinces and
cities will be digitized and connected with tourism
platforms. many businesses already introduced their own
tourism applications in the digital medium such as
vietravel and flamingo.
Technology helps companies to fight the epidemic and

step into the new normal. Digital transformation enables
them to optimize production and business activities.
currently, large-scale firms are advancing digital
transformation. Technology platform also assist SmEs to
better manage and grow faster.

developing digital business community
according to Deputy minister of information and

communications Pham Duc Long, digital transformation
is a megatrend which requires digital technology
enterprises to make this happen. They will be the nucleus
and the core of national digital transformation.
The country currently has nearly 64,000 digital

technology companies, 9.7% more than in 2020. The goal
of having 70,000 digital technology firms in 2025 can be
achieved right next year. Their revenue is now nearly
uS$140 billion, up 9.3% year on year, nearly 1% higher
than the icT growth. in 2021, despite the strong outbreak
of the covid-19 pandemic, their revenue growth was still
nearly 10%. many vietnamese companies have shifted to
research and master new technologies such as 5g, ai and
Bigdata. This is unprecedented.
mr. Nguyen van Khoa, general Director of fPT

corporation, called on the vietnamese digital business
community to work together for more robust national
digital transformation, establish a powerful nation and
particularly build a digital government based on three
solid pillars: digital government, digital society and
digital economy.
Needless to say, vietnam is almost ready for a strong

digital development. however, according to minister of
information and communications Nguyen manh hung,
one more catalyst is still needed: The government
completes the digital institution, legalizes digital assets,
digital products and services protected by law, opens up
the space for innovation for digital businesses to enable
them to test before being put into administration. The
government needs to invest more in digital technology.n

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan các
sản phẩm trưng bày tại Diễn đàn Quốc gia phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III

Năm 2021, đã có nhiều hơn các sản
phẩm số việt Nam tiêu biểu, thứ hạng
việt Nam về công nghệ cũng tăng lên.
Trong bối cảnh bình thường mới,
chuyển đổi số sẽ là động lực phục hồi
và phát triển kinh tế.

hà Linh

2021 witnessed more vietnamese digital products aimed at solving vietnamese problems,
more products exported to other countries, and higher technology rankings of vietnam.
in the context of the new normalcy, digital transformation will be the driving force for
economic recovery and development.

ha Linh



được chú trọng, an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông có thể cho biết mục tiêu phát
triển của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030
và tầm nhìn đến năm 2050?
Sau 25 năm tái lập, xây dựng và phát

triển, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc
tỉnh Bắc Kạn đã đoàn kết, thống nhất,
vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
vào thực tế phát triển kinh tế - xã hội.
Nhờ đó, Bắc Kạn đạt được nhiều thành
tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Những thành tựu đạt được sau 25 năm là
nền tảng vững chắc để Bắc Kạn hiện
thực hóa những mục tiêu xa hơn trong giai đoạn tới.
mục tiêu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển

trung bình khá của cả nước và là tỉnh phát triển khá của vùng
trung du và miền núi phía Bắc với hệ thống không gian hài hòa
giữa đô thị và nông thôn; đô thị phát triển theo hướng sinh thái,
hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt. Phát triển nông,
lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, từng bước
xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung ưu tiên
phát triển công nghiệp chế biến; xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và hạ tầng nông thôn.
Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển đa dạng
hoá và nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch. Từng bước nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông
thôn, chú trọng giảm nghèo bền vững. 
Tầm nhìn đến năm 2050: Tỉnh phấn đấu trở thành tỉnh có

nền kinh tế năng động; hệ thống không gian hài hòa giữa đô
thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền
vững, có môi trường sống tốt; mức phát triển khá so với các
địa phương trong cả nước.

Bắc Kạn cần phải làm gì, đặc biệt là những quyết sách như
thế nào để đạt được mục tiêu đề ra, thưa ông?
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Xii và Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng, Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần phát huy tính tự
lực, tự cường, đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp
đỡ của các cơ quan Trung ương và sự chia sẻ của các địa
phương, gắn với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều
hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân, tính tiên phong, gương mẫu của
cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng
đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Tập trung khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực về tài

nguyên, lao động, tiềm năng du lịch, đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. huy động tối đa và sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy
mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ công chức, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng
lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Thu
hút đầu tư phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, công nghiệp
chế biến, đặc biệt là chế biến nông - lâm sản. 
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng

hóa, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất
lượng công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội để
cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã

hội, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm
nghèo nhanh, bền vững, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội,
kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông.
Thực hiện tốt công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị,

trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho nhân dân. chăm lo xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhân tố quyết định thực hiện
thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhân sự kiện 25 năm tái lập tỉnh, ông có nhắn gửi gì
đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đầu tư
vào tỉnh Bắc Kạn?
Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện các

chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh Pci. chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
tăng đều qua các năm, những năm gần đây điểm số có xu
hướng sát lại gần hơn so với mức điểm trung bình của vùng
trung du miền núi phía Bắc và trung bình cả nước.
Ngoài ra, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi, thu hút

các nhà đầu tư, doanh nghiệp với các dự án phát triển nông,
lâm nghiệp và du lịch thông qua các nghị quyết của hĐND
tỉnh. Đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 148 dự án
đầu tư. các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các dự án
khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến nông, lâm sản; sản
xuất vật liệu xây dựng, du lịch, thủy điện…
với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, công tác quản lý

và thu hút đầu tư đã có những đổi mới, từ chỗ coi doanh nghiệp
là đối tượng quản lý đã trở thành khách hàng, là đối tượng phục
vụ. Đồng thời, tích cực mời gọi, tìm kiếm nhà đầu tư có năng
lực, trong đó ưu tiên những dự án tạo được nhiều việc làm cho
lao động, tăng thu nhập cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Tỉnh Bắc Kạn chân tình mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đầu
tư vào tỉnh. chính quyền tỉnh Bắc Kạn cam kết sẽ đồng hành
cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án với sự
hỗ trợ tốt nhất từ các cấp, các ngành.
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Ông có thể chia sẻ những thành tựu nổi bật đạt được
của tỉnh Bắc Kạn sau 25 năm tái lập?
Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập trên cơ sở chia

tách 4 huyện, thị xã của tỉnh Bắc Thái cũ và 2 huyện của tỉnh
cao Bằng; là tỉnh nông nghiệp thuần túy, cơ sở vật chất thiếu
thốn. với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
trong tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Kạn đã phấn đấu vượt qua khó
khăn và ngày một phát triển. 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, chính phủ;

sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và sự
chia sẻ của các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã phát huy truyền thống
đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, cần cù,
sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương. 
Qua 25 năm, từ một tỉnh rất khó khăn, tỉnh đã có sự đổi thay,

chuyển mình vươn lên, đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.
Tốc độ tăng trưởng grDP của tỉnh bình quân giai đoạn 1997-2021
ước đạt 7,7%/năm, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản
tăng bình quân 5,2%/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
bình quân 13,6%/năm (công nghiệp tăng trưởng 11,3%/năm và xây
dựng tăng 15,6%/năm); khu vực dịch vụ tăng 10,1%/năm.
Quy mô kinh tế của tỉnh (grDP theo giá hiện hành) sau 25

năm tăng lên gần 37 lần, từ 362 tỷ đồng năm 1997 tăng lên hơn
13.379 tỷ đồng năm 2021. Thu nhập bình quân trên đầu người được
cải thiện đáng kể, cụ thể: Năm 1997, grDP bình quân đầu người
chỉ đạt 1,25 triệu đồng/người, sau 10 năm tăng lên 5,16 triệu
đồng/người vào năm 2007, sau 20 năm tăng lên 32,41 triệu
đồng/người vào năm 2017 và sau 25 năm, đến năm 2021 ước đạt
41,9 triệu đồng/người, tăng gần 31 lần sau khi tái lập tỉnh.
cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực,

từ một tỉnh thuần túy phát triển nông, lâm nghiệp, Bắc Kạn đã
phát triển khá ở các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực dịch

vụ và bước đầu hình thành, tạo nền tảng phát triển cho khu
vực công nghiệp và xây dựng. cụ thể, tỷ trọng khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản đã giảm từ 60,9% năm 1997 xuống còn
29,8% năm 2021; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ
9,5% năm 1997 lên 14,7% năm 2021; khu vực dịch vụ tăng
mạnh từ 29,6% năm 1997 lên 52,4% năm 2021.
Quy mô dân số của tỉnh tăng dần qua các năm, từ 265,2 nghìn

người năm 1994 lên gần 319 nghìn người năm 2021; lực lượng lao
động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. cơ cấu lao động của
tỉnh đã có bước chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế, tuy nhiên, tốc độ
chuyển dịch chậm hơn, đến nay tỷ lệ lao động trong từng khu vực
nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ lần
lượt tương ứng là 66,7% - 7,7% - 25,6%.
Trên cơ sở tăng trưởng kinh tế khá, nhiệm vụ thu ngân

sách nhà nước của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
cụ thể, năm 1997 thu ngân sách 16,7 tỷ đồng, đến năm 2021
ước đạt 742,5 tỷ đồng, tăng 44,5 lần so với năm 1997 (số tăng
tuyệt đối 575,5 tỷ đồng).
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư,

nâng cấp. Nhiều dự án, công trình giao thông đã và đang được
đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hoá
thông suốt giữa các vùng miền và đi lại của nhân dân. Bên cạnh
đó, hạ tầng đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng,
làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn, tạo ra
năng lực mới phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân.
các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư, mạng

lưới giáo dục được mở rộng, chất lượng đào tạo được nâng cao.
công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được cải thiện đáng
kể. hoạt động văn học - nghệ thuật, báo chí, xuất bản, phát
thanh - truyền hình được quan tâm phát triển. Khoa học và
công nghệ được quan tâm, góp phần tích cực cho phát triển
kinh tế - xã hội. công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn
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POTENTIAL - BAC KAN PROVINCE

BắC KạN

Tỉnh Bắc Kạn đã khai trương Trung tâm điều hành thông minh vào tháng 3/2021

Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng 
trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030

Sau 25 năm tái lập tỉnh, với những cách làm sáng tạo,
đột phá, từ một tỉnh chậm phát triển, tỉnh Bắc Kạn đến
nay đã có sự đổi thay, chuyển mình vươn lên, đạt được
nhiều thành quả đáng khích lệ. Những thành tựu đạt
được là nền tảng vững chắc để Bắc Kạn hiện thực hóa
những mục tiêu xa hơn trong giai đoạn tới. Nhân kỷ
niệm 25 năm tái lập tỉnh, vietnam Business forum đã
phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, chủ tịch uBND tỉnh Bắc Kạn. duy Bình thực hiện.



The grDP value (current prices) increased by nearly 37
times, from vND362 billion in 1997 to more than vND13,379
billion in 2021. Per capita grDP improved significantly, from
vND1.25 million in 1997 to vND5.16 million in 2007, to
vND32.41 million in 2017 and after vND41.9 million in 2021,
equivalent to a nearly 31-time growth. 
The economy has been restructured towards a desired pattern.

from a purely underdeveloped agricultural province, Bac Kan
developed quite well in economic areas, especially the service sector
and initially formed a development foundation for industrial and
construction sectors. Specifically, the share of agriculture, forestry
and fishery sectors has shrank from 60.9% in 1997 to 29.8% in 2021;
the share of the industry and construction sectors rose from 9.5% in
1997 to 14.7% in 2021; and the share of service sector expanded
sharply from 29.6% in 1997 to 52.4% in 2021. 
The province's population size has enlarged gradually over

the years, from 265,200 people in 1994 to nearly 319,000 people
in 2021. The workforce has grown in number and quality. The
labor structure has changed for the economic structure, but the
pace of change is slower. up to now, the shares of workforce in
agriculture, forestry and fisheries - industry and construction -
services are 66.7% - 7.7% - 25.6%, respectively. 
Boosted by good economic growth, budget revenue has

increased, from vND16.7 billion in 1997 to vND742.5 billion in
2021, an increase of 44.5 times. 
Social and economic infrastructure has been invested and

upgraded. many projects and traffic works have been invested
and constructed to provide favorable conditions for smooth
distribution of goods and human mobility. in addition, urban
and rural infrastructure has been constructed and upgraded to
substantially change the face of urban and rural areas, enhance
production capacity and enrich people's life. 
culturally and socially, the province has invested in expanding

the educational network to enhance training quality. healthcare has
been significantly improved. Literature, arts, journalism, publishing,
radio and television have been developed. Science and technology
have largely contributed to socioeconomic development. Local
defense and military work have been upheld. Political security,
social order and safety have been maintained.

What are Bac Kan province's development goals to 2030
and vision to 2050? 
in the 25 years since its reestablishment, construction,

development and reform, the Party, the government and the people
of Bac Kan province have united and flexibly and creatively applied
Party and State policies to socioeconomic development. Therefore,
Bac Kan has obtained many important achievements in
socioeconomic development, defense, security, Party construction
and political system, which serve as a solid foundation for Bac Kan
to realize its further goals in the coming period.
By 2030, Bac Kan will become a moderately developed

province in the country and a fairly developed province in the
northern upland and mountainous region with a harmonious
spatial system of sustainable and modern urban and rural areas
and a good living environment. To develop commercial
agriculture and forestry, the province will gradually build a hi-
tech agricultural model; prioritize processing development; and
complete socioeconomic infrastructure, transport infrastructure
and rural infrastructure construction. To draw more investment
funds for tourism development, diversify and improve the quality
of tourism services, the province will further improve the material
and spiritual life of the people, especially in rural areas, and focus

on sustainable poverty reduction. 
vision to 2050: Bac Kan will strive to become a dynamic

economy; have a harmonious spatial system of sustainable and
modern urban and rural areas and a good living environment. its
development is quite good relative to other localities in the country.

What will Bac Kan province need to do to achieve these
goals?
To successfully realize goals and tasks stated in the resolution

of the 12th Provincial Party congress and the resolution of the
13th National Party congress, Bac Kan province needs to
promote self-reliance, make the most use of support from central
authorities and assistance from other localities, and uphold
creativity of all-tier administration. The province will foster the
strength of great unity of the masses, the pioneering and
exemplary character of Party members, and the sense of
responsibility of administrative agency leaders to their tasks.
The province will concentrate on rationally and effectively

utilizing natural resources, labor and tourism potential, accelerating
growth, actively advancing economic transformation; mobilize and
effectively use resources for socioeconomic development; speed up
administrative reform, digital transformation, raise personnel
quality, improve the investment environment, enhance
competitiveness and develop high-quality human resources; attract
investment to develop agriculture, services, tourism and processing
industry, especially agricultural processing.
Bac Kan will step up commercial agricultural development

coupled with the New rural Development Program; further
natural and social environment protection to improve the
people's material and spiritual life, and successfully achieve
industrialization and modernization.
it will pay attention to cultural development, ensure social

security, foster vocational training, job creation, rapid and
sustainable poverty reduction, crime and social evil prevention
and traffic accident prevention.
The province will ensure national defense, maintain political

security, social order and safety, uplift the people's material and
spiritual life; and strengthen great public unity - a decisive factor to
successfully realize all the tasks assigned by the Party and the people.

do you have any message to the business community and
investors seeking to do business in Bac Kan province?
The province has introduced incentive policies to attract

investment, improve the business investment environment, and
carry out solutions for higher the Provincial competitiveness
index (Pci). its Pci has steadily advanced over the years to
reach the median level of the northern upland and mountainous
region and the nation.
in addition, the province has applied many incentive

policies to woo investors and businesses to bring agricultural,
forestry and tourism development projects. By the end of 2021,
Bac Kan licensed more than 148 investment projects, largely
involved in mining, agricultural processing, construction
material production, tourism and hydropower.
Determined to improve the investment environment, Bac Kan

province has reformed investment attraction management, from
entities to be administered to customers to be served. at the same
time, the province has actively called for capable investors whose
projects will create many jobs and increase income for local
workers. The government of Bac Kan province is committed to
supporting investors when they carry out their projects.

thank you very much!
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Could you please briefly introduce the outstanding
achievements of Bac Kan province 25 years after reestablishment? 
on january 1, 1997, Bac Kan province was officially re-established

from the separation of four districts and towns of former Bac Thai
province and two districts of cao Bang province. it was a purely
agricultural province with inadequate facilities. With ongoing efforts of
the Party, government and people in the province, Bac Kan has
overcome all difficulties in the way to sustain its development. 
Supported and directed by the Party, the National assembly and

the government of vietnam as well as central agencies and assisted
by localities nationwide, Bac Kan province promoted its solidarity
tradition, overcame hardships and mulled joint efforts, consensus,
diligence and creativity of local people in the course of production
and homeland construction. 
over the past 25 years, from a very poor province, Bac Kan has

made forward progress and achieved many encouraging results. The
gross regional domestic product (grDP) growth was estimated at
7.7% annually in the 1997-2021 period. Specifically, agriculture,
forestry and fishery expanded by 5.2%; industry and construction
grew 13.6% (industry advanced 11.3% and construction climbed
15.6%); and service looked up 10.1%. 
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POTENTIAL - BAC KAN PROVINCE

Bac Kan Provincial People's Committee signs a cooperation agreement with Kim Nam Group to deploy an e-commerce platform in the
province 

in 25 years since reestablishment, with
creative and breakthrough approaches
and actions, from a slow-growing
province, Bac Kan has endeavored to
make progress and achieved many
encouraging results. The achievements
are a solid foundation for Bac Kan to
realize its further goals in the coming
period. on the occasion of the 25th
reestablishment anniversary of the
province, vietnam Business forum has
an interview with mr. Nguyen dang
Binh, Deputy Secretary of the Provincial
Party committee, chairman of the
Provincial People's committee of Bac
Kan. duy Binh reports. 

BaC Kan

Effort to Become Well-developed Province
of Northern Upland and Mountainous Area
by 2030 



thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong thời gian
tới?
Nhằm tiếp

tục tạo môi
trường đầu tư
kinh doanh
thông thoáng,
minh bạch, bình
đẳng cho doanh
nghiệp và nhà
đầu tư, tỉnh Bắc
Kạn sẽ tiếp tục
tập trung đẩy
mạnh cải cách
hành chính. Tỉnh
tiếp tục thực
hiện có hiệu quả
các hoạt động hỗ
trợ doanh
nghiệp; tăng
cường đối thoại
để kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp;
quan tâm xây
dựng hệ thống
hỗ trợ cho doanh
nghiệp khởi nghiệp;
nâng cao chất lượng
đào tạo nghề đáp ứng
kịp thời nhu cầu lao
động cho doanh
nghiệp, nhất là lao
động có tay nghề cao;
phát huy vai trò của
các hiệp hội doanh
nghiệp, các hội ngành
nghề; tăng cường
công tác hậu kiểm
sau cấp giấy chứng
nhận đầu tư và kiên
quyết xử lý các dự án
vi phạm tiến độ theo
quy định của pháp
luật.
có thể nói, bước

tiến trong cải thiện kết
cấu hạ tầng giao thông
được cho là nguyên nhân chính thu hút đầu tư vào Bắc Kạn
thời gian qua. hiện tại, Trung ương quyết định đầu tư xây
dựng đường cao tốc từ chợ mới tới TP.Bắc Kạn và đường du
lịch từ TP.Bắc Kạn đi hồ Ba Bể kết nối sang Na hang (tỉnh
Tuyên Quang) đã tạo những động lực rất lớn ngay từ khi mới
có chủ trương đầu tư những tuyến đường này. hiện tại, 2 tỉnh
cao Bằng và Bắc Kạn cũng đã cùng đề xuất Trung ương đầu
tư xây dựng cao tốc Bắc Kạn đi cao Bằng.
Do ảnh hưởng của dịch covid-19, số doanh nghiệp tạm

ngừng kinh doanh tăng so với năm 2020, tiến độ thực hiện
dự án, nghiên cứu, khảo sát đề xuất dự án bị ảnh hưởng.
Trước tình hình đó, tỉnh đã tích cực tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh,
nhất là
các dự
án
trọng
điểm.
Để

phát
triển
doanh
nghiệp,

từ

nay đến
cuối
năm,
tỉnh Bắc
Kạn
tiếp tục
thực
hiện các
giải
pháp cải
thiện,
nâng

cao chất
lượng
môi

trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-cP ngày 1/1/2021 của
chính phủ; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa trên địa bàn tỉnh.
cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác xúc tiến đầu tư;

hỗ trợ, giải quyết khó khăn của từng dự án đã được
cấp/chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đang thực
hiện nghiên cứu khảo sát; tăng cường phối hợp thực hiện
các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1767/QĐ-uBND ngày
30/9/2020 của uBND tỉnh. Tiếp tục triển khai chương
trình số 591/cTr-uBND ngày 6/10/2020 của uBND tỉnh về
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Ông đánh giá thế nào về kết quả thu hút đầu tư tại
tỉnh trong thời gian gần đây?
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt một trong những

nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
khóa Xi là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao
chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số năng lực canh tranh cấp
tỉnh (Pci), chỉ số cải cách hành chính (Par iNDEX); xây
dựng cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào nông -
lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ
công”, đến nay, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh đã
có những kết quả tích cực. Tính trong giai đoạn 2016-2020,
Bắc Kạn đã thu hút được 74 dự án với tổng vốn đăng ký trên
9.200 tỷ đồng. một số nhà đầu tư lớn cũng đã bắt đầu quan
tâm, đề xuất đầu tư thực hiện dự án vào địa phương như: Tập
đoàn vingroup, Tập đoàn fLc, công ty cổ phần Dịch vụ
onsen fuji, Tập đoàn Trường Thành…
Ngay từ đầu năm 2021, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các

ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định và phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội gắn với an ninh, chính trị,
trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh
doanh phù hợp với công tác phòng, chống dịch covid-19.
Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định, các
chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm sóc
sức khỏe, lao động, việc làm, giảm nghèo được quan tâm;
quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Tính đến tháng 12 năm 2021, tỉnh Bắc Kạn thu hút được

17 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 1.113 tỷ đồng. Lũy kế đến
nay, tỉnh Bắc Kạn có 147 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên
12.364 tỷ đồng, trong đó có 102 doanh nghiệp thành lập mới
(tăng 35 doanh nghiệp so với năm 2020) với tổng vốn đăng ký
2.169,9 tỷ đồng. hiện nay, có trên 1.100 doanh nghiệp đang
hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng. Đối với
việc phát triển các hợp tác xã (hTX) các cấp, các ngành trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thăm nắm tình hình phát triển
kinh tế tập thể, hỗ trợ các hTX thành lập mới và các hTX
hoạt động hiệu quả. Tổng số hợp tác xã trên địa bàn hiện nay
là 287 hTX (tăng 66 hTX so với cùng kỳ năm 2020) với tổng

vốn điều lệ là 302,4 tỷ đồng và 2.450 thành viên. các hTX của
tỉnh đã chủ động triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh
theo chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương;
một số hTX đã tích cực đưa các sản phẩm mới ra thị trường
hoặc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Là cơ quan tham mưu của UBNd tỉnh, sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã có những nỗ lực như thế nào
trong việc cải cách thủ tục hành chính (ttHC) nhằm tạo
thuận lợi nhất cho nhà đầu tư?
với mục tiêu đồng hành và hỗ trợ cho doanh nghiệp, trên

cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chính phủ đề ra, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã tham mưu cho uBND tỉnh xây dựng các chương
trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ
được giao, nhất là việc thực hiện các giải pháp nhằm đẩy
mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TThc).
Qua triển khai thực hiện, đến nay, nhiều TThc liên

quan đến doanh nghiệp đã được rút ngắn so với quy định,
như: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đã rút ngắn
xuống còn 01 ngày làm việc; thời gian cấp quyết định chủ
trương đầu tư thuộc thẩm quyền của uBND tỉnh từ 35 ngày
xuống còn 16 ngày; thời gian giải quyết TThc đăng ký cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày xuống trung
bình còn 22,5 ngày; thời gian cấp phép xây dựng từ 30 ngày
xuống còn 20 ngày…
hằng năm, tỉnh Bắc Kạn cũng tổ chức thu thập thông

tin từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đánh giá và xếp loại
công tác cải cách TThc của các sở, ban, ngành, góp phần
bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa cơ quan nhà
nước với doanh nghiệp, doanh nhân; ngăn ngừa, đẩy lùi
những hiện tượng tiêu cực trong quan hệ giữa doanh
nghiệp, doanh nhân với cán bộ công chức. 

thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đạt những kết quả
tích cực trong công tác thu hút đầu tư, vậy ông có thể
cho biết những giải pháp nào sẽ được triển khai để cải
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Bằng quyết tâm cao trong việc cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, Bắc Kạn
đang dần hoàn thiện để trở thành một trong
những điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu
tư trong và ngoài nước. Phóng viên vietnam
Business forum đã có cuộc trao đổi với ông

trần Công Hòa. giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bắc Kạn. mạnh dũng thực hiện.

Tạo thuận lợi tối đa cho 
doanh nghiệp và nhà đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại buổi Lễ  động thổ Dự án



Provincial People's
committee to work out
specific programs and plans
for implementation of
assigned tasks, especially
solutions to speed up
administrative procedure
reform.
To date, many business

administrative procedures
have been more streamlined
than regulations. for
example, business
registration procedures are
settled in a working day and
the time to obtain investment
certification under the
authority of the Provincial
People's committee is reduced from 35 days to 16 days;
the time for handling administrative procedures relating
to registration for land and land-attached property
certificates is slashed from 30 days to 22.5 days and the
time to obtain construction permits is shortened from 30
days to 20 days.
Every year, Bac Kan province also collects opinions of

businesses and investors about administrative procedures
provided by provincial and local agencies and prevents
bureaucracy in governmental apparatus.

Bac Kan province has achieved many results in
investment attraction. Could you please tell us what
solutions will be implemented to further improve the
investment environment and create favorable
conditions for businesses in the coming time?
in order to continue to create an open, transparent

and fair investment
environment for businesses
and investors, Bac Kan
province will focus further on
administrative reform. The
province will effectively
provide business support;
strengthen dialogues to
promptly remove difficulties
for enterprises; develop a
support system for start-ups;
improve the quality of
vocational training to
promptly meet their labor
needs, especially for skilled
workers; upgrade the role of
business associations and
professional associations;

intensify post-licensed inspection into investment
certificates; and resolutely handle violating projects.
Better transport infrastructure is the main magnet for

investment inflows in recent years. currently, the
government of vietnam's decision on investment in an
expressway construction from cho moi to Bac Kan city
and a tourist road from Bac Kan city to Ba Be Lake,
linked to Na hang (Tuyen Quang province) has generated
a strong appeal to investment flows. The two provinces of
cao Bang and Bac Kan also proposed the government
invest in building Bac Kan - cao Bang Expressway.
The coviD-19 epidemic caused more businesses to

halt their operations than in 2020 and stalled projects,
researches, surveys and licenses. in this context, the
province has actively removed difficulties and obstacles
for businesses and investment projects in the province,
especially key ones.
To develop businesses, from now until the end of the

year, Bac Kan province will implement solutions to
improve the quality of the business environment and the
provincial competitiveness index (Pci) according to
resolution 02/ NQ-cP dated january 1, 2021 of the
government and provide support for local small and
medium-sized enterprises (SmEs).
Last but not least, the province will strengthen

investment promotion; deal with difficulties against
licensed projects and studied projects; strengthen
coordination in investment promotion and business
support as per Decision 1767/QD-uBND dated
September 30, 2020 of the Provincial People's committee.
it will continue to implement Program 591/cTr-uBND
dated october 6, 2020 of the Provincial People's
committee on investment promotion in Bac Kan
province in 2021.

thank you very much!
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What do you think about recent investment
attraction outcomes of Bac Kan province?
Effectively fulfilling its key tasks stated in the

resolution of the 11th Bac Kan Provincial Party congress
"accelerating administrative procedure reform,
improving the quality of public services, raising the
Provincial competitiveness index (Pci) and the Public
administration reform index (Par index); developing
incentive policies for investment in agriculture - forestry,
tourism, public infrastructure and public services", Bac
Kan province has successfully achieved positive
investment promotion results. in the 2016-2020 period,
Bac Kan licensed 74 projects with a total registered fund
of over vND9,200 billion. Some large investors have
started to shift their focus to the province, including
vingroup group, fLc group, onsen fuji Service joint
Stock company and Truong Thanh group. 
right from the beginning of 2021, the province

directed all levels and sectors to carry out consistent
solutions to stabilize and develop the economy, ensure
social security, political stability, social order and safety,
boost business activity in the context of coviD-19
epidemic prevention and control hence, it has managed
to stabilize socioeconomic performance, ensured social
security, healthcare, labor, employment, poverty

reduction and national defense and security. 
in the year to December 2021, Bac Kan province

licensed 17 projects with over vND1,113 billion of
investment capital, bringing its investment projects to
147 with over vND12,364 billion of investment funds. in
the year, the province had 102 newly established
enterprises (35 more than in 2020) with vND2,169.9
billion. currently, Bac Kan is home to over 1,100
businesses with a total registered capital of nearly
vND16,000 billion. The locality has further developed
cooperatives by supporting new establishments. it now
has 287 cooperatives (66 more than in 2020) with
vND302.4 billion of registered funds and 2,450 members.
Local cooperatives have actively developed their
production and business along key value chains. Some
have actively introduced new products to the market or
expanded their product consumption markets.

as an advisory body to the Provincial People's
Committee, how has the department of Planning and
investment endeavored to reform administrative
procedures to create the most favorable conditions
for investors?
To support businesses as guided by the government,

the Department of Planning and investment advised the
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Creating Maximum Advantages  for Businesses and Investors

highly resolved to improve
its investment and business
environment, Bac Kan
province has gradually
become one of the most
attractive destinations to
domestic and foreign
investors. vietnam
Business forum's
reporter has an interview
with mr. tran Cong
Hoa, Director of
Department of Planning
and investment of Bac
Kan province. manh
dung reports.



Cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
một cửa liên thông

ÔNg trầN ĐìNH CHiếN
giám đốC Công ty tnhh huy hoàn

với nỗ lực và quyết tâm trong việc cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp phát triển của cấp uỷ, chính quyền và các cấp các
ngành tại địa phương, tôi tin rằng trong thời gian tới Bắc Kạn
sẽ là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo tôi
việc cần làm ngay bây giờ là cải cách thủ tục hành chính “một
cửa liên thông”, nâng cao hạ tầng giao thông, đồng thời phải
quan tâm, chia sẻ gần gũi hơn nữa với doanh nghiệp, doanh
nhân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kịp
thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh từ hoạt
động sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp phấn khởi, yên tâm
tin tưởng và mạnh dạn đầu tư.

Có nhiều chính sách ưu đãi các dự án 
nông nghiệp, nông thôn

ÔNg Vũ KHáNH CườNg
tổng giám đốC Công ty CP đầu tư govina 

Thời gian vừa qua, dịch bệnh covid-19 là thách thức
nhưng cũng đồng thời là phép thử đối với sức khoẻ của
doanh nghiệp. Dịch bệnh bùng phát bất ngờ khiến hầu hết
doanh nghiệp sản xuất lao đao, không kịp ứng phó. Tuy
nhiên, với chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua gói an
sinh xã hội; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan ban
ngành tại địa phương đã giúp các doanh
nghiệp như govina chia sẻ phần nào khó
khăn, vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Trong thời gian tới, với mục tiêu duy

trì chất lượng sản phẩm gỗ công nghiệp
sử dụng gỗ rừng trồng thay thế gỗ tự
nhiên, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm,
thân thiện với môi trường, đồng thời,
hướng đến phát triển bền vững, công ty
chúng tôi đã tiến hành khảo sát và đang
xúc tiến triển khai Dự án trồng rừng
nguyên liệu govina tại Bắc Kạn hướng
đến việc cung cấp nguyên liệu ổn định
cho Nhà máy trong tương lai. Khi Dự án
đi vào triển khai sẽ tạo được công ăn việc
làm cho người lao động địa phương.
chúng tôi hy vọng, Nhà nước và

chính quyền địa phương sẽ ngày càng có
nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt
đối với các doanh nghiệp đầu tư vào
phát triển nông nghiệp nông thôn như

govina để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, đáp ứng nhu
cầu việc làm và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cần chủ động nguồn vốn trong kinh doanh

ÔNg NgUYễN tiếN Ba
giám đốC Công ty tnhh mtv lâm sơn

hoạt động tại một địa bàn khó khăn, bởi vậy công ty
TNhh mTv Lâm Sơn luôn lựa chọn các giải pháp về nhân
lực và vốn để đảm bảo tăng trưởng bền vững. cùng với
những bước trưởng thành của doanh nghiệp, những công
trình xây dựng, thủy lợi được thực hiện đã góp phần đem lại
niềm vui cho người dân thôn bản vùng cao. 
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty TNhh mTv

Lâm Sơn là xây dựng giao thông, thủy lợi. Ở địa bàn khó
khăn, hầu hết các doanh nghiệp xây dựng đều dựa vào các dự
án sử dụng nguồn vốn ngân sách, do vậy nguồn vốn luôn là
áp lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo được ưu thế và
duy trì hoạt động ổn định, doanh nghiệp xác định luôn chú
trọng đến chất lượng, tiến độ công trình, đảm bảo hoàn
thành đúng tiến độ. Trong giai đoạn tới, công ty sẽ tranh thủ
mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh, khắc phục kịp thời
những tồn tại yếu kém, luôn quan tâm nâng cao đời sống cho
cán bộ nhân viên. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến
động, để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần nỗ
lực xây dựng thương hiệu: công trình đảm bảo tiến độ chất
lượng, yêu cầu kỹ thuật. giải pháp vượt khó bằng cách hạn
chế nguồn vốn vay ngân hàng, chủ động nguồn vốn dựa vào
nội lực là chính. Đồng thời phải linh hoạt trong sản xuất, chú
trọng đầu tư các phương tiện, máy móc, thiết bị cần thiết.n
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doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số

ÔNg NgUYễN Kim HùNg
Phó Chủ tịCh thường trựC, tổng thư Ký hiệP hội Doanh
nghiệP BắC Kạn, Chủ tịCh hđQt Của tậP đoàn Kim nam

“chuyển đổi số” đang được nhắc đến rất nhiều trên các
phương tiện thông tin đại chúng. chuyển đổi số đều nhằm
mục đích hợp lý hóa các hoạt động, tự động hóa quy trình

công việc, tăng hiệu quả và cải thiện trải nghiệm của khách
hàng. Điều quan trọng là tất cả các hệ thống phải được đảm
bảo liên lạc với nhau một cách liền mạch. các doanh nghiệp
vừa và nhỏ nên tích hợp các ứng dụng (quản lý tài chính,
dịch vụ khách hàng, quản lý nhân sự) vào cùng một hệ thống
nền tảng để tránh việc phân mảnh công việc và giúp các bộ
phận tương tác chặt chẽ với nhau hơn, tăng cường hợp tác
giữa các bộ phận và xây dựng một tổ chức lấy khách hàng
làm trung tâm.
chuyển đổi số, mô hình của doanh nghiệp không thể bỏ

lỡ. Đây là một trong những đặc điểm không thể bỏ qua trong
công cuộc chuyển đổi số với doanh nghiệp trong thời kỳ hiện
nay. Đây cũng là một trong những ưu điểm vượt trội cho
doanh nghiệp phát triển trong thời đại mới. Tập đoàn Kim
Nam tặng tỉnh Bắc Kạn một sàn thương mại điện tử đấu nối
với sàn thương mại điện tử Eu, tạo điều kiện thuận lợi cho
các sản phẩm ocoP Bắc Kạn vươn ra thị trường lớn. chính
vì vậy, tôi hy vọng doanh nghiệp Bắc Kạn sẽ được tập huấn
nhiều hơn nữa liên quan đến chuyển đổi số và phương pháp
quản trị vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt khó

ÔNg Đỗ ĐăNg HùNg
giám đốC agriBanK Chi nhánh tỉnh BắC Kạn

Để kịp thời hỗ trợ khách hàng
bị tác động bởi dịch covid-19,
agribank Bắc Kạn đã chỉ đạo tất
cả các chi nhánh trong hệ thống
phải thường xuyên theo dõi, rà
soát nắm bắt tình hình sản xuất,
kinh doanh, mức độ thiệt hại của
khách hàng đang vay vốn; đặc biệt
là khách hàng ở những ngành,
lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều như:
Du lịch, nhà hàng, khách sạn,
nông nghiệp, xuất khẩu và các
doanh nghiệp sử dụng nguồn
nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu
sang thị trường quốc tế... Ngay từ
những ngày đầu năm 2021, chi
nhánh đã làm việc trực tiếp với
khách hàng vay vốn để kịp thời
nắm bắt những khó khăn mà
khách hàng đang gặp phải. Triển
khai kịp thời các văn bản chỉ đạo
của agribank về các cơ chế chính
sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch covid- 19; cụ thể
như cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn giảm lãi phí, giải ngân lãi
suất ưu đãi.
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Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp
Bắc Kạn đã cảm nhận rõ sự thay đổi trong
môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, với
nhiều chính sách thông thoáng, hỗ trợ
doanh nghiệp, công tác cải cách hành
chính được đẩy mạnh. Tuy nhiên, vấn đề
này cần được tiếp tục đẩy mạnh trong
thời gian tới. vietnam Business forum
trích đăng ý kiến của một số tổ chức,
doanh nghiệp liên quan tới chủ đề này.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh



sản xuất và lưu thông hàng
hóa trong bối cảnh dịch
bệnh covid-19: chủ động
theo dõi, nắm bắt biến động
của thị trường để kịp thời
tham mưu, đề xuất các giải
pháp quản lý thị trường,
bình ổn thị trường, không
để xảy ra tình trạng khan
hiếm hàng hoá, tăng giá, sốt
giá đột biến; thường xuyên
thăm nắm, liên lạc với các
đơn vị phân phối để nắm
tình hình lượng dự trữ, tồn
kho hàng hóa trên địa bàn
để tham mưu xây dựng
phương án dự trữ, cung ứng
các mặt hàng thiết yếu phục
vụ đời sống sinh hoạt của
nhân dân. 
Tham mưu trình uBND

tỉnh ban hành và triển khai
phương án dự trữ và cung
ứng hàng hóa ứng phó diễn
biến của dịch bệnh covid-
19 trên địa bàn tỉnh; ban

hành các văn bản chỉ đạo triển khai tăng cường phòng, chống
dịch covid-19 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm
thương mại, siêu thị. Phối hợp với các sở, ban, ngành, uBND
các huyện, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo lưu
thông, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa kịp thời; hướng dẫn bố trí
địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm đóng cửa để
bảo đảm phòng chống dịch covid-19; phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu
thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh covid-19... 
công tác xúc tiến thương mại trong tình hình dịch bệnh

hiện nay thực sự khó khăn không chỉ đối với tỉnh Bắc Kạn mà
là thực trạng chung cả nước; kế hoạch tham gia các hội chợ
triển lãm ngoài tỉnh hầu như không thực hiện được; một số nội
dung khác cũng không được triển khai theo kế hoạch đề ra. Do
đó, để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm
hàng hóa của tỉnh, Sở đã thường xuyên thăm nắm, kết nối, hỗ
trợ cung cấp thông tin về các sản phẩm nông sản của tỉnh như
bí xanh thơm, miến dong, bún, phở kho, tới đây là sản phẩm
hồng không hạt, quýt… gửi Bộ công Thương, cục Xúc tiến
thương mại, Sở công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại
các tỉnh, thành phố trong cả nước để kết nối tiêu thụ; hướng
dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc vận
chuyển, lưu thông hàng hóa. Đồng thời thực hiện chuyển đổi
phương thức kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng

thương mại điện tử, mời doanh nghiệp tham gia các hội thảo
trực tuyến về xúc tiến thương mại do Bộ công Thương, cục
Xúc tiến thương mại, cục Thương mại điện tử và Kinh tế số,...
tổ chức. 
Tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng

thương mại, kết hợp hài hoà giữa thương mại truyền thống với
thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ phát
triển của thị trường trên từng địa bàn; hoàn thiện hệ thống chợ
truyền thống trên cơ sở nâng cấp các chợ ở khu vực nông thôn,
miền núi; khuyến khích phát triển các mô hình chợ bảo đảm
an toàn thực phẩm. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không
rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh
nghiệp cung ứng hàng hóa.

trên cơ sở những thành tựu đạt được, ông có thể cho
biết đâu là mục tiêu hàng đầu mà ngành sẽ tập trung phát
triển trong thời gian tới?
Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong thời gian vừa

qua, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ
Xii, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng
grDP khu vực công nghiệp bình quân đạt từ 12,8 - 13%/năm,
khu vực dịch vụ tăng 7%/năm; tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu
chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt
11,5%/năm; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm
trở lên. Ngành công Thương Bắc Kạn đã định hướng và sẽ thực
hiện: 
Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện

đại, tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm
năng, lợi thế như: công nghiệp khai thác và chế biến sâu khoáng
sản; công nghiệp chế biến nông, lâm sản thực phẩm, sản xuất vật
liệu xây dựng và một số ngành sản xuất công nghiệp sử dụng
nhiều lao động địa phương. 
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là

hạ tầng kết cấu khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Bố trí
nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống điện theo đúng quy
hoạch đã được phê duyệt nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Tham mưu cho uBND tỉnh rà soát, điều chỉnh bổ sung quy

hoạch ngành năng lượng phù hợp với tình hình thực tế để phát
huy tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. huy động các
nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương
mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị, du lịch và phù hợp với
chương trình nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất, xây
dựng mặt hàng chủ lực phục vụ xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt
động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị
trường tiêu thụ sản phẩm.

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông có thể chia sẻ một số chỉ tiêu nổi bật về công nghiệp
- thương mại tính đến hết tháng 9 năm 2021?
Năm 2021, nhờ tình hình dịch covid-19 tại Bắc Kạn được

kiểm soát tốt do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp công thương trên địa bàn tỉnh không bị ảnh
hưởng lớn. các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hiện đang
tập trung vào sản xuất theo kế hoạch đã đề ra. hoạt động thương
mại trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, hàng hoá được lưu thông
thuận lợi, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đầy
đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh và không có hiện
tượng găm hàng, tăng giá. 
Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9

tháng năm 2021 ước đạt 1.016,769 tỷ đồng, tăng 7,01% so với
cùng kỳ năm 2020, đạt 69,5% kế hoạch năm 2021; chỉ số sản xuất
công nghiệp 9 tháng đầu năm 2021 tăng 6,34% so với cùng kỳ
năm 2020. một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng
tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như: tinh quặng chì
ước đạt 5.457 tấn, tăng 26,76%; tinh quặng sắt ước đạt 49.600
tấn, tăng 200%; ván dán ước đạt 44.600m3, tăng 177%; giấy bìa
các loại ước đạt 1.892 tấn, tăng 10%;... Đến nay tỷ lệ số hộ sử
dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,44%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3.996,405 tỷ
đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước, đạt 63,13% kế hoạch

năm 2021; chỉ số giá bình quân 9 tháng đầu năm 2021 tăng
2,24% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập
khẩu đã có sự tăng trưởng vượt bậc; tổng kim ngạch xuất, nhập
khẩu của tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đầu năm 2021 đạt 23,8 triệu
uSD, tăng 269% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất
khẩu đạt 16,8 triệu uSD, gồm: ván dán xuất khẩu sang mỹ, châu
Âu là khoảng 13 triệu uSD; chì thỏi xuất khẩu sang Trung Quốc
khoảng 1 triệu uSD; ván bóc và các sản phẩm nông sản qua sơ
chế như kiệu muối, quả sơ chế, gừng xuất khẩu sang Trung
Quốc khoảng 1 triệu uSD; bột kẽm sunfát, bột oxít xuất khẩu
sang Trung Quốc là 1,68 triệu uSD. 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ngành Công
thương Bắc Kạn đã có những giải pháp ra sao để hỗ trợ,
thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn?
Trước hết, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có

liên quan tham mưu uBND tỉnh xây dựng, triển khai các kế
hoạch để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thương mại,
dịch vụ trên địa bàn tỉnh hàng năm, cũng như trong giai đoạn sắp
tới; đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước
gắn với cuộc vận động “Người việt Nam ưu tiên dùng hàng việt
Nam” trong tình hình mới; triển khai thực hiện tốt công tác bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa, bình ổn thị trường,
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Nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn  thành mục tiêu “kép”

POTENTIAL - BAC KAN PROVINCE

Nhà máy Chế biến gỗ Bắc Kạn thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Govina

Kiên định với mục tiêu kép vừa chống dịch
vừa phát triển kinh tế-xã hội, ngành công
Thương Bắc Kạn thực hiện nhiều giải pháp
ứng phó hiệu quả với dịch covid-19, thúc
đẩy sản xuất kinh doanh, đóng góp quan
trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Ông
Hoàng Hà Bắc, giám đốc Sở công Thương
Bắc Kạn đã có cuộc trò chuyện với vietnam
Business forum. duy Khang thực hiện.



whole country. Local companies hardly attended exhibitions
and fairs outside the province. Some plans were impossible
to implement. Therefore, to boost sales of agricultural
products and goods, the department has regularly visited,
connected, and supported relevant units to provide
information about local agricultural products such as
fragrant zucchini, vermicelli, noodle, seedless persimmon
and tangerines for the ministry of industry and Trade, the
vietnam Trade Promotion agency (vietrade), Departments
of industry and Trade and Trade Promotion centers of
other provinces and cities to sell local products. it has also
guided and supported enterprises and cooperatives to
transport and distribute goods, shift to e-commerce
platforms to sell agricultural products; invited businesses to
join online seminars on trade promotion organized by the
ministry of industry and Trade, the vietnam Trade
Promotion agency, the vietnam E-commerce and Digital
Economy agency (iDEa) and other agencies.
The Department of industry and Trade continued to

diversify commercial infrastructure, harmoniously
combined traditional trade with modern trade suitable to
the nature and development level of each local market;
completed the traditional market system by upgrading
markets in rural and mountainous areas; and encouraged
market development to ensure food safety.
it coordinated with related bodies to intensify market

inspection and control, fight against smuggling,
commercial fraud, counterfeits, knockdowns and goods of
unknown origin to protect the interests of consumers and
suppliers.

Based on what it has achieved, what are top goals
that the industry and trade sector will focus on for
development in the coming time?
Based on achievements in the past time, the resolution

of the 12th Bac Kan Party congress (2020-2025 term) sets
the following goals: average annual industrial growth of
12.8 - 13%, service growth of 7%, retail growth of 11.5%,
and export and import growth of 10%. The industry and
trade sector of Bac Kan province planned to carry out the
following solutions and actions.
Stepping up modern industrial production

development, with priority focused on expanding
potential advantages such as mining, agricultural
processing, forestry, food, building material and some
labor-intensive industries.
investing in social and economic infrastructure

construction, especially industrial zone infrastructure; and
allocating investment development resources for the grid
system to fully meet electricity demand for local
socioeconomic development.
advising the Provincial People's committee to review

and supplement the energy industry plan to match the
actual reality to maximize local potential advantages;
mobilizing capital sources for investment and
development of trade and service infrastructure systems
coupled with urban, rural and tourism development;
focusing on expanding production and creation of key
products for export; and fostering trade promotion,
branding and market expansion.

thank you very much!
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Could you please briefly
introduce some outstanding
industry and trade indicators by
the end of september 2021?
in 2021, as the coviD-19

epidemic has been well controlled in
Bac Kan province, business
operations of local industrial and
commercial enterprises have not been
greatly affected. industrial
manufacturers are currently focusing
on their planned production. Local
commercial activity is stable.
commodities are circulated smoothly
with a variety of designs and
guaranteed quality to meet all the
demand of local consumers to prevent
commodity hoarding and price hikes. 
accordingly, the province’s

industrial value was estimated at
vND1,016.77 billion (uS$50 million)
in the first nine months of 2021, up
7.01% year on year and equal to
69.5% of the 2021 plan. The industrial
Production index rose by 6.34% year
on year in the first nine months of
2021. Some key industrial products
had high output growth, featured by
lead concentrate (estimated at 5,457
tons, up 26.76%), iron ore
concentrate (49,600 tons, up 200%),
plywood (44,600 cubic meters, up 177%), and paperboard
(1,892 tons, up 10%). up to now, 97.44% of households
have access to the national grid.
Total retail revenue of consumer goods and services was

estimated at vND3,996.41 billion (uS$180 million) from
january to September 2021, up 6.8% year on year and equal
to 63.13% of the 2021 plan. The consumer price index
climbed 2.24% year on year in the nine-month period.
Notably, import and export staged remarkable growth. The
import and export value surged 269% year on year to
uS$23.8 million in the first nine months of 2021. The
export value was uS$16.8 million, boosted by plywood
shipments to the united States and Europe (uS$13
million), lead ingots to china (uS$1 million), agricultural
products such as salted palanquins, processed fruits and
ginger to china (uS$1 million), and zinc sulphate powder
and oxide powder to china (uS$1.68 million).

in the context of the CoVid-19 epidemic, what

solutions has the Bac Kan industry
and trade sector taken to support
and promote local commercial and
service activities?
first of all, the Department of

industry and Trade worked with
relevant agencies to advise the
Provincial People's committee to
develop and implement plans to well
perform State management of trade
and services across the province;
accelerate the implementation of
domestic market development
projects in line with the campaign
"vietnamese people give priority to
using vietnamese goods" in the new
context; and protect consumers'
interests in the province.
The department has well

managed goods, stabilized the
market, produced and circulated
goods amid the coviD-19 epidemic
outbreak. The agency has actively
monitored and grasped market
fluctuations to promptly advise and
propose solutions on market
management and stabilization to
prevent commodity shortages and
price hikes; regularly visited and
contacted distributors to learn about
their stockpiles and inventories to

advise on building stockpiling plans and supplying
essential items for daily life of the people.
The department advised the Provincial People's

committee to launch and carry out plans to store and
supply goods to cope with the coviD-19 epidemic
development in the province; and promulgated directions
on stronger prevention and control of the coviD-19
epidemic in production and business facilities, trade centers
and supermarkets. it coordinated with other bodies and
local authorities to implement measures to ensure timely
distribution, supply and consumption of goods; guide
arrangement of temporary supply locations and market
reopening to ensure effective coviD-19 epidemic
prevention. it worked with the Department of agriculture
and rural Development to review the plan for production
and consumption of agricultural products amid coviD-19
epidemic outbreak.
Trade promotion amid coviD-19 epidemic is really

difficult, not only for Bac Kan province but also for the
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Efforts to Overcome Difficulties,
Complete "Dual" Goals

POTENTIAL - BAC KAN PROVINCE

consistent with the dual
goals of fighting the
epidemic and boosting

socioeconomic
development, the industry
and trade sector of Bac Kan
province has adopted many
effective solutions to the
coviD-19 epidemic,

fostering production and
business, and playing an
important part in the

province’s development.
mr. Hoang Ha Bac,
Director of Bac Kan

Department of industry
and Trade, gives an
exclusive interview to

vietnam Business forum.
duy Khang reports.



tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội
Nhìn lại chặng đường gần 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh, phải

khẳng định những đóng góp to lớn của toàn ngành gTvT Bắc
Kạn để tạo ra hệ thống huyết mạch giao thông trên địa bàn như
ngày nay, góp phần tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình phát triển
kinh tế-xã hội của tỉnh. Năm 2005 toàn tỉnh mới chỉ có 88km
đường quốc lộ và 308km đường tỉnh, hơn 32.000 phương tiện;
đường vào trung tâm các xã có tỷ lệ được láng nhựa còn thấp,
chưa được kiên cố hóa; 16/122 xã chưa có đường ô tô đến trung
tâm, nhiều thôn bản cô lập với bên ngoài. Đến nay, hệ thống giao
thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được xây dựng, phát triển đồng
bộ, đều khắp từ thành thị đến nông thôn. mạng lưới giao thông
toàn tỉnh phát triển được trên 4.550km đường, gồm 5 tuyến quốc
lộ với tổng chiều dài hơn 459,12km; 14 tuyến đường tỉnh với tổng
chiều dài 480,75km; 1 tuyến đường thủy nội địa địa phương sông
Năng - hồ Ba Bể dài 29,2km; 49 tuyến đường huyện với tổng
chiều dài 462km; 3.120km đường xã, thôn bản; 100% số xã có
đường ô tô đến được trung tâm xã. Lĩnh vực vận tải hàng hoá,
hành khách phát triển mạnh với tổng trên 207.620 phương tiện.
các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn có vị trí chiến

lược hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, tuyến QL3 là trục xương
sống quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an
ninh, quốc phòng của tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh vùng Đông Bắc;
là trục hành lang kinh tế quan trọng cao Bằng - Bắc Kạn - Thái
Nguyên - hà Nội và là tuyến giao thông kết nối từ các tỉnh: Tứ
Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây (Trung Quốc) qua cao Bằng
về Bắc Kạn, Thái Nguyên, hà Nội.

Đầu tư các công trình mang tính chất trọng tâm,
trọng điểm 
Ông Dương Ngọc Thuyết - giám đốc Sở gTvT Bắc Kạn

cho biết: Sở sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được
về giao thông trong những năm qua, ý thức sâu sắc về trách
nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về sứ mệnh “đi
trước mở đường, phát triển mạch máu giao thông của Tổ
quốc”. Trên cơ sở những thành quả và bài học kinh nghiệm rút
ra trong quá trình phát triển, ngành gTvT Bắc Kạn tiếp tục
tham mưu cho tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm phát huy
hiệu quả nguồn lực, đầu tư các công trình mang tính chất trọng
tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối với các trung
tâm kinh tế, các tỉnh trong vùng kinh tế.
Trong những năm tới, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và

bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục đặt ra cho ngành
gTvT những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi ngành
gTvT Bắc Kạn phải nỗ lực phấn đấu, cùng các ngành, các cấp và
toàn xã hội vượt qua khó khăn, thử thách để tạo ra chuyển biến cơ
bản, toàn diện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục
đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo tuyến đường cao tốc hà Nội -
Thái Nguyên - Bắc Kạn - cao Bằng (cT.07) đã được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-
TTg ngày 01/9/2021. Tham mưu cho tỉnh kiến nghị Thủ tướng
chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ủng hộ chủ trương đầu tư
xây dựng tuyến đường tốc độ cao Bắc Kạn - cao Bằng, trong giai
đoạn 2021 – 2025, với tổng chiều dài khoảng 90km.
Để đa dạng hóa dòng vốn đầu tư, Sở sẽ chú trọng và đẩy

mạnh khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của
chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các nguồn vốn khác...
có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đầu
tư vào các công trình kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.
Phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, có chính sách phù hợp
theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự
án bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, dành quỹ đất hợp lý cho
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. n
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Để phát triển nông nghiệp và nông thôn bền
vững, Bắc Kạn đã tập trung chuyển dịch cơ
cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo
hướng hiệu quả, thông qua ứng dụng các
tiến bộ Kh&cN vào sản xuất. Những cơ

chế, chính sách về Kh&cN tiếp tục được tỉnh Bắc Kạn
tập trung hoàn thiện, đưa Kh&cN thực sự là động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. hoạt động nghiên
cứu, ứng dụng Kh&cN từng bước được đẩy mạnh, toàn
diện trên các lĩnh vực và được ứng dụng rộng rãi trong
sản xuất và đời sống. 
Năm 2021, Sở Kh&cN tỉnh Bắc Kạn quản lý 37 nhiệm

vụ Kh&cN. Đối với nhiệm vụ cấp tỉnh: về cơ bản các đề
tài, dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch
được phê duyệt. một số đề tài, dự án triển khai bước đầu đạt
kết quả tốt như Đề tài phục tráng giống bí thơm Ba Bể, phát
triển chè hàng hóa, phát triển vịt bầu cổ xanh... 9 tháng đầu
năm, Sở tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện 31 đề tài, dự án;
nghiệm thu cấp tỉnh 06 đề tài, dự án, kết quả xếp loại “Khá”,

trình uBND tỉnh công nhận 05 đề tài, dự án đã nghiệm thu.
Tham mưu trình uBND tỉnh xử lý dừng, không nghiệm thu
dự án “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu”. chỉ đạo xử lý,
tháo gỡ một số khó khăn đối với một số dự án đang triển
khai; thực hiện rà soát, đánh giá để dừng thực hiện đối với
Dự án chuối tây. Tổ chức xét duyệt, thẩm định, hoàn thiện
hồ sơ trình và được chủ tịch uBND tỉnh phê duyệt 08/08 đề
tài, dự án thực hiện từ năm 2020, đã ký hợp đồng và đang
triển khai thực hiện. 
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện Dự án ứng dụng

công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa
theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc, Đề tài nghiên cứu các
giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn
định tự nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương. Trình uBND tỉnh phê duyệt thực
hiện Đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm nông, lâm
nghiệp đặc thù theo chuỗi giá trị phục vụ khu vực hồ Ba Bể
và vùng phụ cận (nội dung đối ứng). Tham mưu điều chỉnh
tên, mục tiêu, sản phẩm đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu xây
dựng chỉ dẫn địa lý cho miến dong riềng đỏ tại tỉnh Bắc
Kạn” thuộc chương trình Kh&cN phục vụ xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tham mưu cho uBND tỉnh
xem xét, trình Bộ Kh&cN phê duyệt danh mục 01 nhiệm
vụ Kh&cN quỹ gen cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bắc Kạn lần thứ iX, nhiệm kỳ 2021-2025; Quyết định số
89/QĐ-uBND ngày 20/1/2020 của uBND tỉnh Bắc Kạn về
việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2021-2025, Sở Kh&cN Bắc Kạn  định hướng việc xây
dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và bảo hộ quyền sở hữu trí
tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, lợi thế
cạnh tranh của tỉnh như: Tập trung duy trì và phát triển
nhãn hiệu các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu trên cơ
sở ứng dụng các tiến bộ Kh&cN trong sản xuất sạch, sản
xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng trong nước và đặc biệt là hướng tới xuất
khẩu. Khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể gắn với chương trình
ocoP theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị.
Dù nguồn lực dành cho Kh&cN còn hạn chế, song

trong năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành Kh&cN
tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung vào hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt,
Sở sẽ ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công
nghệ sinh học, công nghệ số trong nông nghiệp để chọn,
tạo ra giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản mới có
năng suất chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo ra
sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, tuần hoàn; hình
thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm sản an toàn,
đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất
khẩu gắn với quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2025.n
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Những năm qua, ngành khoa học và công
nghệ (Kh&cN) tỉnh Bắc Kạn luôn bám
sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết của
tỉnh. Nhiều nhiệm vụ Kh&cN do ngành
triển khai ngày càng đi vào chiều sâu và có
tính ứng dụng cao, từ đó tạo động lực và
là cơ sở cho việc định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. 

Mạnh Dũng

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Nhận sự ủy thác của Sở GTVT, Ban quản lý dự án

(QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
Bắc Kạn đã thực hiện 5 dự án gồm: Xây dựng cầu dân
sinh và quản lý tài sản đường địa phương LRAM; Cải
tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã,
giai đoạn 2; Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn -
Hồ Ba Bể; Xây dựng hạ tầng khu vực xung quanh Hồ Ba
Bể. Ban QLDA đã phối hợp với các sở, ban, ngành, Hội
đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các huyện
thực hiện công tác GPMB đạt kết quả tốt theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Văn Hợi- Giám đốc Ban QLDA cho
biết: Các dự án mà Ban QLDA được giao làm nhiệm vụ
chủ đầu tư và nhận ủy thác từ Sở đều triển khai thực
hiện theo quy trình, quy phạm, hoàn thành theo tiến độ
(trừ các dự án vướng mắc công tác bồi thường, GPMB) và
đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế, trong đó có một
số dự án mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội. 

Xác định "giao thông phải đi trước một bước",
ngành giao thông vận tải (gTvT) Bắc Kạn đã
tham mưu các cấp lãnh đạo tỉnh đầu tư hệ
thống đường giao thông huyết mạch trên địa
bàn theo đúng quy hoạch, đúng trọng điểm.
Đến nay giao thông đã thực sự tạo nền tảng
vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

giao thông vận tải Khẳng định vai trò

“Đi trước mở đường”



Ông có thể cho biết một
số hoạt động nổi bật của
ngành Y tế Bắc Kạn trong
thời gian gần đây?

Năm 2021 là năm hết
sức khó khăn đối với
ngành y tế vì tình hình
dịch bệnh covid-19 trên
thế giới, trong nước diễn
biến hết sức phức tạp, khó
lường. Tuy nhiên, với sự
quan tâm chỉ đạo của các
cấp ủy, chính quyền từ
Trung ương tới cơ sở và sự
thống nhất đồng lòng của đội
ngũ công chức, viên chức người
lao động trong năm 2021, ngành y tế
tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng
khích lệ. Đến thời điểm hiện tại tỉnh Bắc Kạn
chưa phát hiện ca bệnh phát sinh tại cộng đồng. các
chương trình, dự án y tế đã và đang triển khai theo tiến
độ. hoạt động khám chữa bệnh nhân dân tại các tuyến
đang được quan tâm triển khai có hiệu quả. Trong đó,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được một số dịch vụ
kỹ thuật hiện đại như: chụp cộng hưởng từ (mri), phẫu
thuật thay khớp háng, tán sỏi tiết niệu ngược dòng qua
nội soi... Đến nay đã có 103/108 xã, phường, thị trấn đạt
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-
ByT ngày 07/11/2014 của Bộ y tế.

dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa
phương trên cả nước, vậy ngành Y tế Bắc Kạn đã và
đang tham mưu, thực hiện hướng đi, giải pháp nào

nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và doanh nghiệp?
Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, ngành y

tế Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, uBND
tỉnh triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban
chỉ đạo quốc gia với tinh thần quyết liệt, khẩn trương,
nghiêm túc. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống
dịch covid-19 tại tất cả các xã, phường, thị trấn, huyện,
thành phố. Ngành cũng đã tăng cường chỉ đạo Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm
y tế huyện, thành phố năng cao năng lực xét nghiệm
covid-19; chủ động phát hiện, truy vết kịp thời các
trường hợp có liên quan đến ca bệnh; thực hiện việc cách
ly y tế các trường hợp theo đúng quy định.
Ngành đã tham mưu cho uBND tỉnh Kế hoạch thực hiện

chiến dịch tiêm vaccine phòng covid-19 năm 2021-2022; chỉ
đạo các đơn vị tham mưu cho Ban chỉ đạo các huyện, thành
phố lập kế hoạch, có phương án cụ thể, chuẩn bị các điều
kiện cơ sở vật chất, lực lượng cho từng đợt được Bộ y tế
phân bố vaccine; nhận vaccine đến đâu tiêm đến đấy, không
để vaccine tồn, đảm bảo tiêm đúng đối tượng, an toàn,
không để xảy ra tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

phòng covid-19. Đến 12/11/2021, tổng số liều
vaccine đã được tiêm là 235.543/288.620, đạt

81,6% tổng số vaccine được phân bổ, (tiêm
1 mũi là: 180.573 liều; tiêm đủ 2 mũi là:
54.970 liều).

hiện nay, Sở y tế đang tham
mưu cho uBND tỉnh “Kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-cP ngày 11/10/2021
của chính phủ ban hành Quy
định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch covid-19” trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

Để phục vụ người dân tốt
hơn, ngành Y tế Bắc Kạn

triển khai công tác đơn giản
hóa thủ tục hành chính

(ttHC) ra sao, thưa ông?
hiện nay Sở y tế Bắc Kạn đang

thực hiện 126/156 (80,77%) TThc cung
cấp mức độ 4 trên các lĩnh vực Khám chữa

bệnh, y tế dự phòng, Dược-mỹ phẩm, an toàn
thực phẩm, giám định y khoa, Trang thiết bị y tế. 100%

các TThc của Sở y tế đều được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ
https://dichvucong.backan.gov.vn. 
Ngành đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết

quả giải quyết TThc qua dịch vụ bưu chính công ích, qua đó
mang lại nhiều kết quả tích cực, cung cấp thêm sự lựa chọn
cho tổ chức, cá nhân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.
công tác kiểm soát TThc tại Sở y tế đã mang lại kết

quả tích cực, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ngành
cũng đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý điều hành, sử dụng thông suốt
phần mềm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phần mềm quản
lý hành nghề khám, chữa bệnh của Bộ y tế; phần mềm một
cửa điện tử trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

trân trọng cảm ơn ông!

Nâng cao chất lượng
chăm sóc sức khỏe 
người dân

www.vccinews.com  27

Phát triển nguồn nhân lực có 
tay nghề, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH 
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hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giáo
dục nghề nghiệp (gDNN), gồm: 01 Trường
cao đẳng Bắc Kạn; 7 Trung tâm gDNN -
giáo dục thường xuyên (gDTX) cấp huyện;
03 trung tâm gDNN tư thục; 8 đơn vị,

doanh nghiệp có đăng ký hoạt động gDNN. 
Để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, Sở Lao

động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tuyên truyền,
hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
đủ năng lực trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia đào tạo các
ngành nghề mà doanh nghiệp cần, qua đó giúp doanh
nghiệp lựa chọn được nguồn nhân lực ngay từ đầu vào và
kiểm soát chương trình, nội dung đào tạo đảm bảo chất
lượng theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp.
các nhà trường, các cơ sở gDNN đã xây dựng kế hoạch

công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh,
trong đó tập trung vào đối tượng học sinh các trường trung
học cơ sở (ThcS) và trung học phổ thông (ThPT). các hoạt
động truyền thông, tư vấn định hướng nghề nghiệp qua nhiều
hình thức khác nhau như tư vấn trực tiếp học sinh, qua phụ
huynh học sinh, phát thông báo tuyển sinh trên Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh... mỗi năm, tỉnh đã tuyên truyền,
tư vấn việc làm cho 3.000 học sinh tại các trường ThPT,
ThcS trên địa bàn và trên 500 lượt phụ huynh, giáo viên các
trường ThPT, ThcS được nghe tư vấn. cùng với việc đổi mới
phương thức truyền thông gDNN, đa dạng hóa hình thức tư
vấn, tuyển sinh thu hút học nghề, tỉnh quan tâm đẩy mạnh
đào tạo gắn kết gDNN với doanh nghiệp, bước đầu thay đổi
được nhận thức về học nghề, từ đó tăng số lượng học viên học
nghề, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, đáp
ứng yêu cầu đẩy mạnh cNh-hĐh của tỉnh.
giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo

được 31.051 người, đạt 103,5% kế hoạch; trong đó, trình độ
cao đẳng 468 người, trình độ trung cấp 2.242 người, hệ sơ cấp
và đào tạo dưới 3 tháng 28.625 người. Tỷ lệ học sinh, sinh viên
tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có việc làm ngay sau khi ra
trường đạt trên 85%, trong đó nhiều nghề đạt 100%.
Bên cạnh đó. để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề,

giải quyết việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã
đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết
chuyên đề về “công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc

làm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn” nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có
kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng
năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; tăng cường
gắn kết chặt chẽ “3 Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà
Doanh nghiệp trong các hoạt động gDNN. 
Thường xuyên tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh -

hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề - tuyển dụng lao động.
Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho
học sinh các trường phổ thông, xây dựng trang thông tin về
giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh,
cơ sở dữ liệu về gDNN, thông tin về việc làm thị trường lao
động trên website của từng ngành góp phần đẩy mạnh phân
luồng, tăng tỷ lệ học sinh tham gia học nghề, tham gia thị
trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo, chú trọng liên kết đào

tạo giữa các cơ sở gDNN trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng
đào tạo. chỉ đạo các cơ sở gDNN thực hiện đúng quy định về
liên kết đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã
đầu tư, tăng cường mối liên hệ hỗ trợ đào tạo giữa các cơ sở
gDNN trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cho phép các cơ sở giáo dục
ngoài tỉnh tham gia liên kết ở những ngành nghề tỉnh có nhu
cầu. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở gDNN và doanh nghiệp, ký
kết các hợp đồng đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, kết nối tốt
thông tin thị trường lao động để cung ứng lao động đi làm việc
ngoài tỉnh, tăng cường xuất khẩu lao động đã qua đào tạo.n

Thời gian qua
ngành y tế Bắc Kạn đã

từng bước lớn mạnh về mọi
mặt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đặc

biệt, ngành đã chuẩn bị các phương án,
kịch bản ứng phó trước diễn biến phức
tạp của đại dịch covid-19. vietnam
Business forum đã có cuộc trao đổi
với ông tạc Văn Nam - giám
đốc Sở y tế Bắc Kạn xung
quanh nội dung này.

công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh
Bắc Kạn có những chuyển biến tích cực với nhiều mô hình
và hình thức dạy nghề đa dạng, góp phần nâng cao nhận
thức và trình độ tay nghề cho người lao động, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa (cNh-hĐh).

Ông Nguyễn Tiến Cương,
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Ông có thể cho biết một
số hoạt động nổi bật của
ngành trong 9 tháng đầu
năm 2021?
Trong 9 tháng đầu năm

2021, ngành TT&TT cơ bản
hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ được giao theo kế
hoạch, có nhiều đóng góp tích
cực góp phần quan trọng thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an ninh quốc phòng, trật
tự an toàn xã hội của địa phương.
Ngành đã chủ động tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền địa phương ban hành cơ
chế, chính sách, văn bản quản lý, chỉ đạo điều
hành về lĩnh vực TT&TT như: Tham mưu xây dựng dự thảo
chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng đối với quá trình chuyển đổi số đến năm
2025, định hướng đến năm 2030; chỉ thị của của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối
ngoại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025. Đề xuất nội dung về
xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tại Nghị quyết số
08-NQ/Tu ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách
hành chính (cchc), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
giai đoạn 2021- 2025. Tham mưu uBND tỉnh ban hành danh
mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền
giải quyết của các sở, ban, ngành, uBND cấp huyện, xã…
công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt

động truyền thông phòng, chống dịch bệnh covid-19;
tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá Xv và
bầu cử đại biểu hĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…
được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoạt động đúng
tôn chỉ mục đích, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực và sự
đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. 
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin (cNTT), Sở đã tham

mưu đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng các

hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh
giai đoạn 2021 - 2025. Tích cực tham mưu triển khai các giải
pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19
trong tình hình mới như: giải pháp quét mã Qr code ghi
nhận việc đi, đến các địa điểm công cộng của người dân; đề
xuất triển khai phần mềm hỗ trợ quản lý dịch bệnh covid-19
tỉnh Bắc Kạn; triển khai ứng dụng Bản đồ thông tin dịch tễ
covid-19 (covidmaps); triển khai, vận động, tuyên truyền cài
đặt Bluezone (đến nay đã có 50.897 lượt thuê bao di động của
tỉnh cài đặt và sử dụng Bluezone, đạt 16,21% dân số). Tham

mưu xây dựng hệ thống quản lý kho dữ liệu điện tử kết
quả giải quyết thủ tục hành chính (TThc) theo
Nghị định số 45/2020/NĐ-cP của chính phủ. 

Việc triển khai ứng dụng CNtt
trong quản lý hành chính nhà nước

trên địa bàn đến nay đã đạt được
những kết quả nào, thưa ông?

Ứng dụng cNTT trong hoạt
động của các cơ quan nhà nước
tỉnh Bắc Kạn những năm gần đây
đã có chuyển biến vượt bậc, góp
phần quan trọng nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm
vụ chính trị, thúc đẩy tiến trình
cchc, xây dựng chính quyền điện
tử tỉnh. Phần mềm Quản lý văn bản
và hồ sơ công việc (TDoffice) được
triển khai đến 100% cơ quan quản lý

nhà nước cả 3 cấp. 
Bên cạnh đó, phần mềm một cửa điện tử,

một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực
tuyến (DvcTT) mức độ cao đã triển khai cho 100%

cơ quan nhà nước có cung cấp dịch vụ công từ cấp tỉnh đến
cấp xã; kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống
thanh toán trực tuyến Paygov đảm bảo việc thực hiện thanh
toán điện tử cho các DvcTT, đồng thời kết nối với hệ
thống dịch vụ Bcci của Tổng công ty Bưu điện việt Nam
phục vụ nhu cầu tiếp nhận và trả hồ sơ TThc qua dịch vụ
Bcci cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ cung cấp DvcTT
mức độ 4 đạt 73,6%. 
Trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho

cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, bổ sung nhân lực,
tài lực để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TT&TT.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình
chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công
tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương;
tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid-19.
chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hệ thống hội nghị
truyền hình trực tuyến đến cấp xã sau khi được uBND tỉnh
phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chỉ thị số
03/cT-uBND ngày 21/5/2020 của uBND tỉnh về đẩy mạnh sử
dụng DvcTT, từng bước hình thành “công dân điện tử”. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Bà hoàng Thị hằng, giám đốc Sở Tài chính tỉnh
Bắc Kạn cho biết: “Ngay từ đầu năm, các nhiệm vụ,
chính sách, chế độ trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được
phân bổ và giao chi tiết đến các đơn vị, địa phương.
Trong 10 tháng năm 2021, việc quản lý, điều hành

ngân sách đã đảm bảo chủ động, chặt chẽ, linh hoạt, triệt để
tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, chống lãng phí, trong phạm
vi dự toán được giao. Đảm bảo ưu tiên cân đối kinh phí thực
hiện các nhiệm vụ quan trọng, các chương trình, đề án, chính
sách phát triển KT-Xh địa phương; đồng thời, sử dụng linh
hoạt các nguồn kinh phí để giải quyết kịp thời đầy đủ các chính
sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho
người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2021 là

625.380 triệu đồng, đạt 85,4% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu
nội địa là 599.425 triệu đồng, đạt 83% dự toán tỉnh giao; thu xuất
nhập khẩu là 24.955 triệu đồng, đạt 249% dự toán tỉnh giao; thu
huy động, đóng góp: 1.000 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2021 là:

4.236.085 triệu đồng, đạt 73,2% dự toán tỉnh giao. Trong đó,
chi đầu tư phát triển 1.694.008 triệu đồng, đạt 73,6% dự toán
tỉnh giao; chi thường xuyên 2.540.233 triệu đồng, đạt 74,8%
dự toán tỉnh giao.
Xác định trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức

tạp, nhiệm vụ thu các tháng cuối năm là hết sức khó khăn đòi
hỏi tỉnh phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đó ngành Tài
chính đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như:
chỉ đạo các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy

phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, đặc biệt đối với các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị
gia tăng cao và phát sinh nghĩa vụ thuế như: công nghiệp, xây
dựng, dịch vụ.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thực

hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu ngân
sách nhà nước năm 2021 tại Kế hoạch số 173/Kh-uBND ngày
29/3/2021 của uBND tỉnh. Tăng cường các biện pháp, giải pháp
quản lý thu đối với hoạt động khoáng sản tại Đề án quản lý thuế

số 1006/QĐ-uBND ngày 29/6/2021, trong đó cần kiên quyết xử lý
các trường hợp được cấp mỏ mà không hoạt động, hoặc không
chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế để nợ đọng thuế kéo dài, có
biện pháp đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cung
cấp các thông tin phục vụ quản lý thuế theo các nội dung đề án
như: thuế xây dựng cơ bản mỏ, thuế vận tải khoáng sản, thuế nhà
thầu, thuế phát sinh từ hoạt động thăm dò đánh giá trữ lượng,
hoạt động đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường …
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc tiến

độ thực hiện các dự án đã khởi công để sớm có khối lượng thanh
toán, gắn chặt giải ngân vốn đầu tư công với đôn đốc thu ngân
sách các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, thực hiện tốt Quy chế
phối hợp kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-uBND ngày
16/7/2020 của uBND tỉnh, tháo gỡ vướng mắc trong công tác
đấu giá thu tiền sử dụng đất đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm
như TP.Bắc Kạn, huyện Ba Bể.
Tăng cường các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ

thu NSNN các tháng cuối năm; thực hiện tốt các chỉ thị, Kế
hoạch của uBND tỉnh như: chỉ thị số 12/cT-uBND ngày
05/10/2021 của uBND tỉnh về tăng cường quản lý các cơ sở
chế biến gỗ; Kế hoạch số 626/Kh-uBND ngày 20/10/2021 của
uBND tỉnh về thực hiện chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy về quản lý
khoáng sản; Quyết định số 59/2017/QĐ-uBND ngày
29/12/2017 của uBND tỉnh về quản lý thuế hoạt động kinh
doanh vận tải trên địa bàn tỉnh…
Tiếp tục tham mưu cho uBND tỉnh quản lý, điều hành ngân

sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, chủ động
tham mưu sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh để phòng,
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ
quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Theo dõi
kịp thời tiến độ thu, chi ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách
địa phương. Tập trung thực hiện công tác quản lý giá, bình ổn
giá những tháng cuối năm.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra,

kiểm tra trong lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2021 đã phê
duyệt; đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các kết
luận thanh tra, kiểm toán và xử lý sau thanh tra, kiểm toán.n

Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính 
với sự quyết

tâm, nỗ lực phấn đấu,
ngành Thông tin và Truyền

thông (TT&TT) tỉnh Bắc Kạn đã
đạt được những kết quả nổi bật,
đưa TT&TT trở thành một trong
những nguồn lực to lớn góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. Phóng viên đã có cuộc
trao đổi với ông Hà Văn tiến -
giám đốc Sở TT&TT tỉnh
Bắc Kạn. diệu thảo

thực hiện.

Đảm bảo cân đối 
các nguồn lực tài chính 
với nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán
bộ, công chức ngành Tài chính Bắc Kạn, nhiệm vụ tài
chính năm 2021 đã đạt được kết quả tích cực, góp phần
thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội (KT-Xh) của tỉnh.



Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, 
hiệu quả 
về mạng lưới hoạt động, hiện nay Ngân hàng tỉnh Bắc

Kạn gồm 04 chi nhánh Ngân hàng thương mại (NhTm)
tỉnh; 01 chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (cSXh)
tỉnh; 07 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện; 34 Phòng giao dịch (bao gồm cả 07 Phòng
giao dịch NhcSXh huyện); 108 điểm giao dịch của Ngân
hàng cSXh tại trụ sở uBND xã, phường, thị trấn; 05
chương trình, dự án tài chính vi mô. Ngoài ra có hoạt động
của 01 Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc
Kạn - Thái Nguyên. các ngân hàng luôn đảm bảo khả năng
thanh khoản, chấp hành các quy định của NhNN việt Nam
về lãi suất huy động, thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy
động, lãi suất cho vay bằng đồng việt Nam. cơ sở hạ tầng
cho thanh toán tiếp tục được mở rộng, đến 31/12/2020, có
31 aTm, (tăng 14 aTm so với cuối năm 2011), 81 PoS
(tăng 71 PoS so với cuối năm 2011). Ngành tăng cường
quảng bá các sản phẩm ngân hàng trực tuyến, khuyến khích
người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
các chi nhánh TcTD thực hiện các giải pháp mở rộng

tín dụng hiệu quả, bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao
chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu hàng năm dưới 3%); tập
trung cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu
tiên theo chỉ đạo của chính phủ; bố trí nguồn vốn cho vay
phục vụ đời sống, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chính đáng
của người dân. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối
với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro, công
tác kiểm soát nội bộ, đảm bảo an toàn hoạt động. 
Tổng huy động vốn thực hiện đến 30/9/2021 là 10.123 tỷ

đồng, tăng 10,7% so với 31/12/2020, tăng 12,4% so với cùng
kỳ năm 2020. Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 30/9/2021 đạt
10.332 tỷ đồng, tăng 5,95% so với 31/12/2020, tăng 9,7% so
với cùng kỳ năm 2020. 
Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của

các chi nhánh NhTm đến 30/9/2021 đạt 3.082 tỷ đồng,
chiếm 37,9% trong tổng dư nợ của các chi nhánh NhTm
trên địa bàn, giảm 1,9% so với 31/12/2020, tăng 3,15% so với
cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
đến 30/9/2021 đạt 1.037 tỷ đồng, chiếm 12,7% trong tổng dư

nợ của các chi nhánh NhTm trên địa bàn, tăng 6,6% so với
31/12/2020, tăng 14,3% so với cùng kỳ.
các chi nhánh TcTD trên địa bàn tiếp tục triển khai

thực hiện kế hoạch tín dụng được cấp trên phê duyệt; tích
cực cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của
chính phủ; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do
ảnh hưởng của dịch covid-19, dịch tả lợn châu Phi. 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn
tín dụng
NhNN chi nhánh tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chương

trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. các chi nhánh
NhTm thực hiện công khai phí, lãi suất; niêm yết công khai,
minh bạch các thủ tục, quy trình cho vay; tuyên truyền
hướng dẫn để khách hàng hiểu và nắm được đầy đủ các
thông tin liên quan đến khoản vay. chủ động tiếp cận các
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tìm biện pháp
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo đúng quy
định pháp luật; tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện
các thủ tục vay; nâng cao năng lực thẩm định để rút ngắn
thời gian giải quyết cho vay. Thường xuyên nắm bắt tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có
quan hệ tín dụng với ngân hàng. 
Bà Đoàn Thị hạnh - giám đốc NhNN chi nhánh tỉnh

Bắc Kạn cho biết: “với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà
nước về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa
bàn, trong những năm qua NhNN chi nhánh tỉnh đã tổ
chức phổ biến, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương,
chính sách của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà
nước, chỉ đạo của ngành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,
kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; nghiên cứu, phân
tích, xây dựng kế hoạch hoạt động ngân hàng hằng năm và 5
năm với những mục tiêu, định hướng và giải pháp sát với
thực tiễn. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công
nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng. 3 năm liên tiếp
(từ 2018-2020), chi nhánh dẫn đầu khối các đơn vị Trung
ương đóng trên địa bàn về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
huyện, thành phố, sở, ban, ngành và năm 2020 được xếp
hạng dẫn đầu toàn tỉnh”.n
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Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận
vốn đi đôi với đảm bảo 
chất lượng tín dụng 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu
quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp, ngành Tư pháp Bắc Kạn đã tham
mưu cho uBND tỉnh ban hành các chương
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo

giai đoạn. Từ năm 2016 đến nay, uBND tỉnh đã ban hành
03 Quyết định: Quyết định số 475/QĐ-uBND ngày
05/04/2016 phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-
2020; Quyết định số 1807/QĐ-uBND ngày 06/10/2020 về
phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-
2025; Quyết định số 30/2019/QĐ-uBND ngày 11/12/2019
Ban hành Quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Theo đó, để triển khai các nội dung của chương trình

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Sở Tư pháp đã đẩy
mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh
nghiệp trên cổng thông tin điện tử tổng hợp của Sở
(chuyên trang về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp),
Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc
Kạn; đăng tải các tài liệu hỏi - Đáp các chính sách pháp
luật dành cho doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực
đất đai, thuế. Bên cạnh đó hàng năm xây dựng hệ dữ liệu

văn bản pháp luật trong lĩnh vực xác định trọng tâm hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp gắn với công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
(chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật) như: lĩnh vực về bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho
người lao động, lĩnh vực bảo vệ môi trường, lĩnh vực đất
đai; các văn bản Luật được Quốc hội khóa Xiv thông qua
tại các kỳ họp; các Nghị định quy định có liên quan đến
hoạt động của doanh nghiệp; các chính sách hỗ trợ cho
doanh nghiệp do hĐND-uBND tỉnh ban hành. 
Ngành Tư pháp tỉnh cũng tổ chức các hội thảo kết hợp

với phổ biến văn bản pháp luật mới cho hơn 300 đại biểu
là các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong
đó trao đổi, thảo luận về các quy định pháp luật, những
khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong
quá trình áp dụng pháp luật. Ngoài ra, biên soạn hơn 350
cuốn tài liệu để cung cấp, trang bị thêm kiến thức pháp
luật cho công chức làm công tác pháp chế của các sở,
ngành và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường
xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; tổ
chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,
khó khăn bất cập của pháp luật liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh để xây dựng chương trình hỗ trợ
pháp lý và kiến nghị hoàn thiện pháp luật, giảm chi phí
tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 
Trên cơ sở Nghị quyết chính phủ về tiếp tục thực hiện

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Sở Tư
pháp tham mưu uBND tỉnh ban hành văn bản, kế hoạch
chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, uBND cấp huyện về
cải thiện điểm số và nâng xếp hạng chỉ số B1. Trong đó,
Sở thực hiện các hoạt động như: rà soát và lập danh mục
các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật liên quan

đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh (bao gồm quy
định trong các văn bản quy phạm pháp luật của
Trung ương và địa phương) có nội dung mâu
thuẫn, chồng chéo hoặc thiếu tính khả thi, khó
tuân thủ, báo cáo và tham mưu uBND tỉnh
hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy định của pháp
luật. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối
thoại với doanh nghiệp, đại diện các doanh
nghiệp, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp để
tiếp nhận, thu thập thông tin, kịp thời giải
quyết các khó khăn, vướng mắc. Thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp nêu tại chỉ thị
số 10/cT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng
chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có
hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà
cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết
công việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, dịch vụ bưu chính trong tiếp nhận,
giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tiết
kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh
nghiệp và đảm bảo công tác phòng, chống dịch
bệnh covid - 19 trong tình hình mới. n
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với quan điểm luôn đồng hành, sát cánh
cùng doanh nghiệp, tỉnh Bắc Kạn xác định
tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu
tư kinh doanh, trong đó công tác hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp được chú trọng. 

Ngân hàng Nhà nước (NhNN) chi nhánh
tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chỉ đạo các tổ chức
tín dụng (TcTD) trên địa bàn quan tâm, chú
trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn

đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng.

Cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

Bà Đoàn Thị Hạnh, 
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
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Ông có thể chia sẻ một số
chỉ tiêu của ngành thuế tỉnh
Bắc Kạn trong thời gian qua?
Những giải pháp để tiếp tục
phấn đấu hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ năm 2021?
Năm 2021, cục Thuế Bắc Kạn

được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu
713,2 tỷ đồng và uBND tỉnh giao
là 722 tỷ đồng (thu nội địa). Tính
đến 26/10/2021, cục đã thu được
được 585 tỷ đồng; đạt 82,0% dự
toán của Bộ Tài chính, đạt 81,0%
dự toán của tỉnh, bằng 115,2% so
với cùng kỳ
Trong bối cảnh diễn biến dịch

bệnh còn nhiều phức tạp, nguồn
thu giảm do sản xuất kinh doanh
kém phát triển và thực hiện các
chính sách miễn, giảm thuế của
Nhà nước, nhiệm vụ thu các
tháng cuối năm là hết sức khó
khăn. Do đó, cục Thuế Bắc Kạn
đề xuất tham mưu một số giải
pháp thu ngân sách như sau:
Tăng cường phối hợp với các

ngành, các cấp ủy chính quyền địa
phương kịp thời tháo gỡ khó
khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất
kinh doanh cho các doanh nghiệp
(DN), hộ kinh doanh, đặc biệt đối
với các lĩnh vực có khả năng tạo
ra giá trị gia tăng cao và phát sinh
nghĩa vụ thuế như: công nghiệp,
xây dựng, dịch vụ.
Triển khai đồng bộ có hiệu

quả các giải pháp thu và chống
thất thu ngân sách nhà nước
(NSNN) năm 2021 tại Kế hoạch
số 173/Kh-uBND ngày
29/3/2021 của uBND tỉnh. Tổ
chức quản lý thu triệt để đối với
lĩnh vực khai thác khoáng sản
theo Đề án số 1006/QĐ-uBND
ngày 29/6/2021, trong đó cần kiên
quyết xử lý các trường hợp được
cấp mỏ mà không hoạt động,
hoặc không chấp hành thực hiện
nghĩa vụ thuế để nợ đọng thuế
kéo dài, có biện pháp đôn đốc các

DN khai thác khoáng sản cung
cấp các thông tin phục vụ quản lý
thuế theo các nội dung đề án như:
thuế xây dựng cơ bản (XDcB)
mỏ, thuế vận tải khoáng sản, thuế
nhà thầu, thuế phát sinh từ hoạt
động thăm dò đánh giá trữ lượng,
hoạt động đóng cửa mỏ, phục hồi
môi trường, đôn đốc thu dứt
điểm tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản hàng năm theo quy
định của Bộ Tài nguyên và môi
trường, uBND tỉnh ...
Đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải

ngân vốn đầu tư công, đôn đốc
tiến độ thực hiện các dự án đã khởi
công để sớm có khối lượng thanh
toán, gắn chặt giải ngân vốn đầu tư
công với đôn đốc thu ngân sách
các DN XDcB.

Việc tổ chức triển khai chỉ
đạo của Chính phủ, Bộ tài
chính và UBNd tỉnh về hỗ trợ
dN, triển khai đồng bộ các giải
pháp quản lý thuế gắn với cải
cách thủ tục hành chính
(ttHC), cải thiện môi trường
kinh doanh được Cục triển khai
như thế nào, thưa ông?
Để triển khai thực hiện chỉ

đạo của chính phủ, Bộ Tài chính,
uBND tỉnh về hỗ trợ DN, cải cách
TThc, cải thiện môi trường kinh
doanh, cục Thuế đã triển khai
một số giải pháp:
Đẩy mạnh công tác thông tin

tuyên truyền các chính sách pháp
luật thuế và các chủ trương, định
hướng của Tổng cục Thuế về quản
lý thuế kịp thời thông qua nhiều
kênh tuyên truyền phù hợp, công
khai, minh bạch các TThc thuế,
các quy trình thanh tra, kiểm tra
thuế. Tiếp tục duy trì bộ phận “một
cửa” để tiếp nhận các TThc, hỗ
trợ, giải đáp các vướng mắc của
DN, người nộp thuế (NNT) khi
thực hiện các TThc thuế và chính
sách thuế; tăng cường tập huấn, đối

CụC thuế BắC Kạn 

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
mục tiêu thu ngân sách

Triển khai nhiệm vụ thu
ngân sách năm 2021 trong
bối cảnh nhiều khó khăn do
dịch covid-19, song được sự
chỉ đạo quyết liệt của chính
phủ, Bộ Tài chính - Tổng
cục Thuế và Tỉnh ủy -
uBND tỉnh, cục Thuế tỉnh
Bắc Kạn đã và đang nỗ lực
phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ. Phóng viên
vietNam Business forum đã
có cuộc trao đổi với ông
Nguyễn duy thể - cục
trưởng cục thuế tỉnh Bắc
Kạn. mạnh dũng thực hiện.

thoại, hỗ trợ DN. Đẩy mạnh cải cách TThc thuế, cắt giảm số
giờ tuân thủ về thuế, đảm bảo các hồ sơ, TThc thuế được giải
quyết đúng và trước thời gian quy định của pháp luật thuế.
hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thực hiện cơ chế một cửa
điện tử trong giải quyết TThc thuế như hoàn thuế điện tử,
nộp thuế điện tử, đăng ký thuế điện tử, hóa đơn điện tử, giải
đáp chính sách thuế qua kênh thông tin thuế điện tử...

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-
UBtVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ
Quốc hội khóa 15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ dN,
người dân chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 được Cục triển khai ra sao, thưa ông?
Nhằm hỗ trợ người dân và DN bị ảnh hưởng bởi dịch

covid-19, cục Thuế đã thực hiện tuyên truyền nội dung Nghị
quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 ban
hành ngày 19/10/2021 trên 3 kênh tuyên truyền là Trang
thông tin điện tử cục Thuế, trang Zalo của cục Thuế và Báo
Bắc Kạn. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận có liên quan, các chi
cục Thuế nghiên cứu nội dung của Nghị quyết và thực hiện
hướng dẫn, giải quyết miễn, giảm thuế cho các tổ chức, DN,
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đúng tiêu chí, đúng đối

tượng đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho NNT, người dân được
hưởng các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước do chịu tác động của
dịch covid-19 theo đúng nội dung của Nghị quyết số 406.
Dự kiến trong năm 2021 cơ quan thuế thực hiện giãn

nợ cho khoảng 150 tổ chức và cá nhân với số tiền khoảng
17 tỷ đồng; hỗ trợ NNT gặp khó khăn trong đại dịch
covid-19 khoảng 71 hộ, đã thẩm định trình uBND tỉnh
30 hộ số tiền 90 triệu đồng.
Để tiếp tục triển khai tốt các giải pháp của chính phủ về

hỗ trợ người dân và DN, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn
thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu phát
sinh vào NSNN, ngành Thuế Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 ở mức cao nhất
theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, uBND tỉnh.
Thời gian tới, trên cơ sở đánh giá tình hình thuận lợi, khó

khăn ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trong công
tác quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế. Phối
hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong
công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kiểm
tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu thuế điện tử nhằm
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

trân trọng cảm ơn ông!

huyện Na rì đã triển khai thực
hiện hiệu quả công tác
phòng, chống dịch bệnh
covid-19. huyện đã chủ
động triển khai sớm các biện

pháp chống dịch xuyên suốt qua các giai
đoạn, đó là: "Ngăn chặn - Phát hiện - cách ly
- Khoanh vùng - Dập dịch" và nguyên tắc 4
tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ,
phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). công
tác truyền thông sâu rộng, tạo được sự tham
gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của
người dân trong phòng, chống dịch.
Bên cạnh thực hiện tốt mục tiêu chống

dịch covid-19, huyện cũng đã thực hiện
nhiều giải pháp về phát triển KT - Xh.
huyện đã tập trung vào chuyển dịch cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; tăng
cường công tác chỉ đạo sản xuất; công tác dự
báo, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện
theo đúng kế hoạch thời vụ; áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Từ đầu
năm đến nay, diện tích nhiều loại cây trồng
trên địa bàn huyện Na rì cơ bản hoàn thành
và vượt kế hoạch như: cây lúa gieo cấy được
3.852,21ha, đạt 100,06% kế hoạch; rau các
loại trồng được 562,34ha, đạt 112,4% kế
hoạch… Ngoài ra, huyện thực hiện chủ
trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng
lúa sang trồng các loại cây trồng khác có giá
trị kinh tế cao hơn như cây dong riềng, rau
các loại, cây thạch đen, dược liệu. Đặc biệt,

cây dược liệu đang trở thành hướng đi mới
trong phát triển kinh tế nông nghiệp của
huyện. Trồng rừng cũng là một trong những
lợi thế của huyện Na rì, hiện người dân trên
địa bàn đã trồng được gần 522,92ha rừng,
đạt 104,58% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi
được duy trì ổn định với tổng đàn gia súc
hiện có 9.039 con, đạt 94,6% kế hoạch, tăng
85 con so với cùng kỳ năm 2020.
Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm

(ocoP) được huyện triển khai hiệu quả.
Đến nay, huyện có 22 sản phẩm ocoP,
trong đó 21 sản phẩm đạt chứng nhận
ocoP 3 sao, riêng sản phẩm miến dong của
hợp tác xã Tài hoan được chứng nhận 5
sao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện
đã trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao,
được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, thị
trường nước ngoài tin tưởng lựa chọn. 
với mục tiêu phấn đấu xây dựng ngành

Nông nghiệp phát triển toàn diện theo từng
lĩnh vực, phát huy lợi thế của địa phương,
trong đó chú trọng tổ chức sản xuất theo mô
hình kinh tế tập thể, huyện Na rì đã chủ
động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương. Trên địa
bàn huyện hiện có 40 hợp tác xã và 105 tổ
hợp tác đang hoạt động, đây trở thành nhân
tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế nông, lâm
nghiệp của huyện ngày càng phát triển theo
hướng sản xuất hàng hóa tập trung, cung cấp
ra thị trường sản phẩm có chất lượng tốt.n

huyện na rì

Chung sức thực hiện "mục tiêu kép"
Năm 2021, mặc dù
gặp rất nhiều khó
khăn, song với sự
hỗ trợ kịp thời của
tỉnh và phát huy
tinh thần đoàn kết,
chủ động, tích cực,
huyện Na rì đã tập
trung lãnh đạo, chỉ
đạo điều hành thực
hiện tốt nhiệm vụ
phòng chống
covid-19 và phát
triển kinh tế - xã
hội (KT- Xh). 
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với thế mạnh về đất đai, huyện chợ mới đã
khai thác để phát triển nông - lâm nghiệp
theo hướng hàng hóa. Tổng sản lượng lương
thực có hạt ước đạt trên 21.800 tấn, đạt 101%
kế hoạch; trong đó, diện tích sử dụng giống

lúa chất lượng thực hiện đạt 111,3% kế hoạch.
cây chè được coi là cây trồng thế mạnh của huyện, diện

tích hiện có 680ha, diện tích cải tạo, thâm canh chè thực
hiện 57,3ha, đạt 114,6% kế hoạch; diện tích chè được chứng
nhận vietgaP thực hiện 60ha, đạt 100% kế hoạch.
Trồng rừng cũng là một trong những lợi thế của huyện

chợ mới, hiện người dân trên địa bàn đã trồng được gần
1.200ha, đạt 126% kế hoạch. 
mặc dù chịu ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh covid-19,

song hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
trên địa bàn huyện vẫn ổn định. giá trị sản xuất ước đạt
142.475 triệu đồng, bằng 125,7% so với cùng kỳ. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa thương mại, dịch vụ ước đạt 643.563 triệu
đồng, bằng 62% so với kế hoạch và tăng 32,6% so với cùng kỳ.
huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương nâng

cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư công và đẩy
nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Tuy nhiên, công tác giải
ngân nguồn vốn đầu tư còn chậm tiến độ. Tổng kế hoạch
vốn tính đến nay là trên 40.700 triệu đồng, đã giải ngân đạt
49,5%. Bên cạnh đó, uBND huyện chỉ đạo các cấp, các
ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
thu ngân sách; kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
đến nay đạt 63,2%.
chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được

các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực

hiện. uBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện các
danh mục dự án trong năm 2021 được phê duyệt theo
Nghị quyết của hĐND huyện, kết quả đã có 2 dự án thực
hiện tại hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như cố,
hợp tác xã Đoàn Kết cao Kỳ; đăng ký danh mục dự án
thực hiện năm 2022 với 6 dự án. huyện đang dồn lực đưa
xã Thanh Thịnh về đích nông thôn mới năm 2021.
Đối với công tác giảm nghèo, huyện đã triển khai đầy đủ,

kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế,
vươn lên giảm nghèo bền vững; dự kiến năm 2021 giảm
2,5% số hộ nghèo, tương đương 258 hộ. 
Song song với phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã chủ

động trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp,
các ngành trong huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ
thể; kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, phân
công nhiệm vụ và tổ chức họp triển khai công tác phòng
chống dịch; chuẩn bị và đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực,
trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất, thuốc… theo các phương
án, cấp độ diễn biến của tình hình dịch bệnh.
Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội năm 2021, huyện tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh
cho cây trồng vụ mùa, trồng các cây trồng vụ Đông đảm bảo
kế hoạch về tiến độ thời vụ. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu,
quyết toán dự án; rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để
kịp thời có phương án xử lý đối với những dự án giải ngân
chậm để bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. cùng với đó là tập
trung rà soát các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, khai thác
các nguồn thu phát sinh để quản lý chặt chẽ, bảo đảm thu
đúng, thu đủ, nộp kịp thời ngân sách nhà nước.n

huyện Chợ mới 

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, 
kế hoạch năm 2021

Từ đầu năm đến nay, huyện chợ mới
đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch
covid-19 và phát triển kinh tế - xã
hội. hiện nay, huyện đang tập trung
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm
2021 với quyết tâm cao nhất.

Cây chè được tập trung phát triển ở huyện Chợ Mới

Những năm qua, thành phố luôn xác định công
tác quy hoạch có vai trò quan trọng, làm cơ sở
cho đầu tư xây dựng các công trình, dự án
phát triển kinh tế, khu đô thị, thương mại
dịch vụ. Theo đó, thành phố tập trung rà soát

quy hoạch, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch
chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số khu dân cư đảm
bảo phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Đặc biệt, điều
chỉnh quy hoạch để tạo quỹ đất, kêu gọi các doanh nghiệp
đầu tư xây dựng như: Điều chỉnh khu trụ sở (cũ) Thành ủy -
hĐND - uBND thành phố; phê duyệt quy hoạch chi tiết khu
dân cư Đức Xuân 4, khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn
Thị minh Khai, khu đô thị Bắc sông cầu,... Qua đó, thu hút
được các nhà đầu tư xây dựng một số công trình tiêu biểu
như Tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn
do công ty cổ phần vincom retail (thuộc Tập đoàn
vingroup) làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành đi vào hoạt
động, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.
Đây là kết quả của sự nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư trong
lĩnh vực phát triển thương mại, đô thị của thành phố.
Kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Bắc Kạn được tập trung

đầu tư nâng cấp, đường phố được mở rộng, nhiều công trình
lớn, trọng điểm được xây dựng đồng bộ, góp phần thay đổi
diện mạo đô thị theo hướng khang trang, hiện đại. Trong giai
đoạn 2015 - 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn

thành phố ước đạt trên 2.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân
sách nhà nước trên 765 tỷ đồng; nguồn vốn hỗ trợ của các
doanh nghiệp 30 tỷ đồng; nguồn vốn oDa 781 tỷ đồng...
cùng với đó, thành phố đã đầu tư xây dựng được 22,5km

đường giao thông với tổng vốn trên 700 tỷ đồng; cải tạo,
nâng cấp và xây mới 11 trường học với tổng số vốn gần 120
tỷ đồng; xây dựng 04 khu tái định cư phục vụ cho việc giải
phóng mặt bằng 03 dự án với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ
đồng... Qua đó, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân
đầu người tăng dần qua các năm; chất lượng đời sống nhân
dân được cải thiện, từng bước phát triển xứng tầm là trung
tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Bắc Kạn

vẫn còn những khó khăn như: Kinh tế chưa có bước phát
triển rõ nét; vị trí địa lý có khoảng cách khá xa với các đô
thị trung tâm trong vùng, chỉ có 01 tuyến đường giao thông
chủ đạo là quốc lộ 3 nên chưa có điểm nhấn để huy động
nguồn lực đầu tư. Thành phố không có sẵn mặt bằng sạch
cho các dự án; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó
khăn, vướng mắc; việc giao đất cho nhà đầu tư còn vướng
mắc về cơ chế chính sách. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ
đạt ở mức trung bình, số lượng các dự án lớn phát huy thế
mạnh của thành phố chưa nhiều. công tác huy động đầu tư
trong nước, triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư
còn hạn chế. chất lượng các dự án đầu tư chưa cao, thiếu
những dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, công nghiệp
phụ trợ, đầu tư theo chuỗi sản xuất...
Xác định rõ những hạn chế đó, trong giai đoạn tiếp theo,

thành phố Bắc Kạn tiếp tục định hướng tốt công tác quy
hoạch, có tầm nhìn dài hạn; tạo nguồn lực tài chính để đầu
tư, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế; tập trung cải cách
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp,
tăng cường thu hút đầu tư.n

thành Phố BắC Kạn

Phát triển hạ tầng 
theo hướng đồng bộ, hiện đại
Thành phố Bắc Kạn xác định nhiệm vụ
trọng tâm là đẩy mạnh phát triển hạ
tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại,
xứng đáng với vị trí là trung tâm kinh
tế, văn hóa, chính trị của tỉnh.
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gian trưng bày sản phẩm ocoP, sản phẩm đặc sản trên địa
bàn huyện gắn với các sự kiện chính trị, xã hội…
công tác thu ngân sách được quan tâm triển khai thực

hiện, theo đó đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương triển
khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm thu ngân sách
đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách
đến ngày 09/11 như sau: thu ngân sách trên địa bàn (thu
nội địa): 99.801 triệu đồng/112.800 triệu đồng, đạt 88,48%
so với kế hoạch giao; thu ngân sách huyện hưởng theo phân
cấp: 92.520 triệu đồng/110.350 triệu đồng, đạt 83,84% so
với kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách địa phương: 297.592
triệu đồng/363.798 triệu đồng, đạt 81,80% kế hoạch; trong
đó chi đầu tư phát triển: 42.862 triệu đồng, chi thường
xuyên: 254.730 triệu đồng.
công tác xây dựng nông thôn mới, các chương trình

mục tiêu quốc gia được các cấp, các ngành khẩn trương
triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, thông tin được
tăng cường. huyện chỉ đạo phòng chuyên môn đôn đốc các
địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa

bàn đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2021 (yên Thịnh, Phương
viên) và xã xây dựng nông thôn mới nâng
cao giai đoạn 2021-2025 (Đồng Thắng, yên
Thượng). hiện nay, huyện đang hoàn thiện
các thủ tục đề nghị công nhận thôn nông
thôn mới với 02 thôn là thôn Nà Pài, xã Bằng
Phúc; thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng.

Nhiều chính sách hỗ trợ nhà đầu tư
Thời gian qua, huyện chợ Đồn chủ động

thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp
tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
như đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành
chính trên địa bàn theo hướng công khai,
minh bạch; thực hiện có hiệu quả cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, tiết kiệm thời gian,
chi phí làm việc cho các tổ chức, doanh
nghiệp và người dân.
Tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản,

quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý
đơn giản, thông thoáng; ứng dụng rộng rãi
công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động trong nhiều lĩnh vực,
nhất là tài chính - ngân hàng, viễn thông,
thông tin, quản lý hành chính nhà nước...
Ông Triệu huy chung - chủ tịch uBND

huyện cho biết: “với phương châm thành
công của các nhà đầu tư khi đến chợ Đồn
cũng là thành công của huyện, huyện chợ
Đồn cam kết luôn sát cánh, đồng hành với
các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực
hiện dự án. với những tiềm năng lợi thế
cũng như chính sách mời gọi thông thoáng
của huyện, tôi tin tưởng rằng trong các năm
tiếp theo huyện chợ Đồn sẽ tiếp tục phát
triển mạnh mẽ và là điểm đến tin cậy của các
nhà đầu tư”.n

Những thành tựu khởi sắc
Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch

covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính
quyền huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch
covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội. huyện đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác sản
xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi; đôn đốc sát sao và kịp thời có giải pháp
trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, giải ngân
các nguồn vốn xây dựng cơ bản, các nguồn vốn chương
trình mục tiêu quốc gia… Bên cạnh đó, trong cơ cấu kinh
tế tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm
tỷ trọng nông nghiệp.
Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, diện

tích gieo cấy cây lúa cả năm đạt 4.228,15ha/4.210,0ha, đạt
100,43% diện tích kế hoạch. vụ Xuân diện tích gieo cấy
được 1.771,58ha, đạt 100,09% so kế hoạch, diện tích trồng
ngô đạt 1.436,22ha/1.370ha, đạt 104,83% diện tích kế
hoạch, các loại cây hoa màu khác đều thực hiện đạt và
vượt kế hoạch.
công tác phát triển chăn nuôi dần ổn định, tình hình

dịch bệnh trên đàn lợn, trâu, bò cơ bản được khống chế,
người chăn nuôi đã đầu tư trở lại; công tác kiểm soát, giết
mổ, vận chuyển gia súc được ngành chức năng quan tâm
kiểm tra, giám sát. Tổng đàn đại gia súc ước tính có 10.556
con; tổng đàn lợn 21.980 con (đạt 91,58% kế hoạch); tổng
đàn gia cầm 334.870 con (đạt 119,6% kế hoạch).
huyện chợ Đồn cũng tập trung thực hiện công tác

phát triển rừng với diện tích rừng đã trồng được
771,59ha/550ha, đạt 140,30% kế hoạch, trong đó trồng lại
rừng sau khai thác đạt diện tích 382,08ha (mỡ tái sinh
chồi 235,02ha). Dân tự bỏ vốn trồng 127,26ha rừng
(trồng phân tán 44,22ha, tập trung 83,04ha). hưởng ứng
chương trình trồng một tỷ cây xanh - vì một việt Nam
xanh (sử dụng ngân sách nhà nước), huyện đã trồng được
2.000 cây (1,0ha). Trồng phân tán tại 10 xã có diện tích
cung ứng dịch vụ môi trường rừng là: 261,25ha (cây mỡ
217,45ha, quế 43,80ha). về công tác khoán khoanh nuôi,
bảo vệ rừng: tổng diện tích khoán bảo vệ rừng chu kỳ
2019-2023 là 13.463,86 ha/15 xã, thị trấn. huyện cũng
thực hiện chăm sóc rừng trồng các năm từ 2017-2019 đạt
86,69ha (rừng phòng hộ là 5,95ha; rừng sản xuất là
80,74ha). về công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, trên
địa bàn huyện có 21 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây
lâm nghiệp; các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định
trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.
Đồng thời, huyện chợ Đồn triển khai có hiệu quả Đề

án “mỗi xã, phường một sản phẩm”, duy trì 14 sản phẩm
đạt 3 sao ocoP cấp tỉnh; năm 2020 đánh giá, phân hạng
sản phẩm ocoP được 7 sản phẩm đạt 3 sao. huyện cũng
thành lập mới 9 hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch, các hợp
tác xã chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm
nghiệp, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng. Tích cực
quảng bá, xúc tiến thương mại như tham gia Tuần lễ giới
thiệu, quảng bá gạo japonica và bí xanh thơm tại Thủ đô
hà Nội; xây dựng và đưa vào hoạt động gian hàng ocoP
của huyện; tham gia Ngày hội nông sản và kết nối cung
cầu tại thành phố Bắc Kạn… Đặc biệt huyện đã tổ chức
và duy trì hoạt động chợ đêm mỗi tháng 1 lần, tạo không

huyện Chợ đồn

Nhờ những chủ trương, chính
sách và giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội đúng hướng, phù hợp
với thực tế địa phương, bên cạnh
đó là sự nỗ lực, đồng lòng của các
cấp ủy Đảng, chính quyền và
nhân dân các dân tộc, kinh tế
huyện chợ Đồn tiếp tục giữ được
tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ
cấu kinh tế được chuyển dịch
theo hướng tích cực.

Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Đồn triển khai có hiệu quả chương trình OCOP

Chè hoa vàng tại huyện Chợ Đồn

Kinh tế tiếp tục
tăng trưởng 
ổn định



safety amid CoVid-19
epidemic
Speaking of coviD-19 pandemic

prevention and control, Doctor Tran
van Tuyen, Director of Bac Kan
general hospital, said, "Since its
outbreak, disease prevention and
treatment has been seriously and
consistently applied by the hospital. all
people coming to the hospital are
classified and screened. The hospital
also enhances treatment effectiveness to
reduce hospitalization time and keep
safety distances. in addition, the
hospital requires patients’ caregivers to
register and record contact information;
and canteens not to serve dine-in but
only takeaway. Quick hand sanitizers
are placed at convenient locations for
patients and medical staff.
The hospital has developed and

adopted many disease prevention and
treatment plans and scenarios at
different levels; organized professional training in coviD-
19 epidemic diagnosis and treatment; and applied infection
prevention measures in health facilities and readily
supported lower facilities.
To date, the hospital has gradually formed a suitable

lifestyle and behaviors when the epidemic is spreading:
regularly washing hands with soap or antiseptic solution;
restricting mass gatherings; keeping a safe distance in contact
and communicating on personal preventive measures
(facemask, disinfection, distance, no gathering and medical
declaration) among all patients and caregivers.
"The management always closely directs and advocates a

green, clean, beautiful and safe hospital development in
order to repel the epidemic," he said.

improving disease prevention and 
treatment quality

Bac Kan general hospital currently has 33
departments, including five back-office departments and
20 clinical departments (one neonatal department, five
paraclinical departments and three service support
departments), staffed by 450 employees. The hospital has
500 beds, and is expected to scale up to 600-800 beds. it
serves 500-580 inpatients a day.
With modern equipment, the hospital can provide 63%

of techniques within its assigned competency and nearly
300 techniques beyond its assigned competency. many
new techniques have been applied, including combined
surgery for condylar fractures of the jawbone, surgical
treatment of inguinal hernia using Lichtenstein operation;
ca 72-4 quantification; cyfra 21-1 quantification and
hbsag auto-immunization.

in 2020, the hospital received new
modern equipment such as endoscopic
surgery system; radiofrequency ablation
system; and vessel sealer with integrated
electric scalpel. Therefore, in addition to
maintaining basic technical services, it
continues to deploy many new high-
tech ones such as laparoscopic surgery
and endocrine urinary surgery;
laparoscopic surgery in obstetrics;
orthopedic trauma surgery; endoscopic
interventions and specialties: Phaco
surgery; surgery of condylar fractures of
the jawbone; tonsillitis surgery;
endoscopic sinus surgery; vocal cord
granulomas surgery; and benign larynx
tumor resection. it also provides four
more clinical techniques (continuous
hemodialysis; hemodialysis for
plasmapheresis; cervical polypectomy;
and laparoscopic percutaneous renal
lithotripsy) and seven subclinical
techniques (Papanicolaou cytoskeleton
stains, cell block, magnetic resonance
imaging, gut microbiota, rapid hP test,

rapid rotavirus test, and rapid influenza a and B virus test).
according to Director Tuyen, by gradually improving the

quality of professional services, deploying more high-tech
specialized techniques, fewer patients are transferred to
higher hospitals for treatment year by year.
in particular, Bac Kan general hospital has focused on

innovating service quality and staff attitude, reforming
administrative procedures relating to medical examination
and treatment process. receptions and instructions are
focused to help patients reduce waiting time. inpatients are
provided with the most essential services. all employees are
urged to strictly follow professional processes. improper
staff behaviour is rectified in a timely manner. as a result,
the hospital has built a strong force of responsible,
communicative, professional and ethical staff who
absolutely satisfy all patients.n
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an toàn trong dịch Covid -19
Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng, chống dịch (PcD)

covid-19, bác sĩ Trần văn Tuyến - giám đốc Bệnh viện Đa khoa
tỉnh cho biết: “Ngay từ khi dịch covid-19 bùng phát, công tác PcD
được Bệnh viện triển khai chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc. 100% số
người đến khám được phân luồng, sàng lọc. Bệnh viện cũng tăng
cường hiệu quả điều trị để rút ngắn thời gian điều trị nội trú, giữ
khoảng cách giữa các giường bệnh bảo đảm cách nhau 2 mét. Bên
cạnh đó, Bệnh viện yêu cầu người chăm sóc bệnh nhân phải đăng
ký và ghi lại thông tin liên lạc; căng tin không phục vụ ăn tại chỗ, chỉ
bán mang đi. Dung dịch sát khuẩn rửa tay nhanh được đặt tại các vị
trí thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế.
Bệnh viện đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kịch bản

PcD ở nhiều cấp độ; tổ chức tập huấn chuyên môn chẩn đoán, điều
trị covid-19; kỹ thuật sử dụng máy thở; các biện pháp dự phòng lây
nhiễm trong cơ sở y tế và sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ cho tuyến dưới. 
Đến nay, Bệnh viện đã dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp

trong điều kiện có dịch bệnh như: thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người; giữ
khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và truyền đi thông điệp 5K (khẩu
trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) đến tất cả
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
“Ban giám đốc Bệnh viện luôn chỉ đạo sát sao và định hướng

phát triển bệnh viện xanh-sạch-đẹp-an toàn nhằm đẩy lùi các dịch
bệnh”- ông Tuyến khẳng định. 

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn hiện có 33 khoa phòng với 5

phòng chức năng, 20 khoa lâm sàng trong đó có 01 đơn nguyên sơ
sinh, 05 khoa cận lâm sàng và 03 khoa hỗ trợ phục vụ; tổng số cán
bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện là 450 người. Bệnh
viện có quy mô 500 giường nhưng khả năng sử dụng mở rộng 600
đến 800 giường bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại các khoa
lâm sàng từ trung bình 500-580 người bệnh/ngày.
với những trang thiết bị được đầu tư, Bệnh viện đã thực hiện

được 63% danh mục kỹ thuật thuộc phân tuyến và gần 300 kỹ
thuật vượt tuyến. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai áp dụng
như: phẫu thuật kết hợp gãy lồi cầu xương hàm, phẫu thuật điều
trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein; định lượng ca
72-4; Định lượng cyfra 21-1; hbsag miễn dịch tự động,…
Năm 2020, Bệnh viện được tiếp nhận thêm một số trang thiết

bị mới hiện đại như: hệ thống phẫu thuật nội soi; máy đốt u gan
bằng sóng cao tần; máy hàn mạch có tích hợp dao mổ điện... Nhờ
đó, ngoài việc duy trì những dịch vụ kỹ thuật cơ bản, Bệnh viện
tiếp tục triển khai được nhiều kỹ thuật cao mới như: các phẫu
thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu; các phẫu thuật nội soi trong sản
khoa; Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; Nội soi can thiệp và
các chuyên khoa: Phẫu thuật Phaco; Phẫu thuật gẫy lồi cầu xương
hàm; phẫu thuật cắt amydal; Phẫu thuật nội soi mũi xoang; Phẫu
thuật cắt hạt xơ dây thanh; cắt u lành tính thanh quản. Bệnh viện
còn triển khai thêm được 04 kỹ thuật lâm sàng (Lọc máu liên tục;
Lọc máu thay huyết tương; Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung; Nội
soi tán sỏi thận qua da) và 07 kỹ thuật cận lâm sàng (Nhuộm
phiến đồ tế bào theo Papanicolaou, cell bloc, Kỹ thuật chụp
cộng hưởng từ, vi hệ đường ruột, hP test nhanh, rotavirus test
nhanh, virus cúm a, B test nhanh).
Theo ông Tuyến - giám đốc Bệnh viện, với việc từng bước nâng

cao chất lượng dịch vụ chuyên môn, triển khai thêm nhiều kỹ thuật
mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, tỷ lệ bệnh nhân của Bệnh viện
phải chuyển tuyến trên giảm qua từng năm.
Đặc biệt, Bệnh viện chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục

vụ của cán bộ y tế, cải cách thủ tục hành chính trong quy trình khám,
chữa bệnh. các khâu đón tiếp, hướng dẫn được chú trọng nhằm giúp
người bệnh giảm thời gian chờ đợi. Đối với bệnh nhân nội trú, Bệnh
viện chú trọng tới các dịch vụ thiết yếu nhất. Bệnh viện cũng luôn đôn
đốc đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ đúng quy
trình chuyên môn, quy chế bệnh viện và chấn chỉnh kịp thời những
hạn chế, yếu kém; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực
chuyên môn, quản lý, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm
và kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.n
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Là bệnh viện hạng ii, tuyến cuối cùng tại địa phương nên Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng đầu tư về nguồn nhân lực lẫn
trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa và điều trị. với sự nỗ lực
không ngừng của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế, Bệnh viện
ngày càng khẳng định uy tín trong công tác khám, chữa bệnh.

as a second-tier hospital,
the highest level of local
hospitals, Bac Kan

general hospital always
focuses investment on
human resources and

equipment for
examination and
treatment. With the

continuous efforts of all
employees, the hospital
has increasingly affirmed
its prestige in medical
examination and

treatment.

Ông Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện



Nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Trung tâm y tế huyện Bạch Thông là đơn vị sự nghiệp y tế

hạng iii trực thuộc Sở y tế tỉnh Bắc Kạn có chức năng cung cấp
dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh,
chữa bệnh, phục hồi chức năng, triển khai thực hiện các nhiệm

vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế
hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của
pháp luật. Tổng số cán bộ y bác sĩ của Trung tâm có 36 bác sĩ,
34 y sĩ đều được đào tạo bài bản. Trung tâm luôn chú trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên tâm huyết với nghề,
có tinh thần đoàn kết phối hợp trong việc thực hiện chức trách
nhiệm vụ; có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thực hiện
tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ y tế.,
Trong thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ cấp có thẩm quyền giao; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn,
các ca bệnh truyền nhiễm được phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp
thời không để lây thành dịch. Trung tâm đã triển khai các dịch vụ
kỹ thuật mới và phác đồ chẩn đoán, điều trị để nâng cao chất
lượng KcB. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán
bộ y tế trên cơ sở lấy người bệnh làm trung tâm nhằm nâng cao sự
hài lòng của người bệnh. Trung tâm cũng triển khai đồng bộ các
chương trình y tế - dân số, thực hiện quản lý bệnh không lây
nhiễm trên địa bàn, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. 
Bên cạnh những thuận lợi, Trung tâm cũng có những khó khăn

như: cơ sở hạ tầng tại Trung tâm đã được xây dựng và đưa vào sử
dụng từ năm 2010 nên một số hạng mục công trình chưa phù hợp
với công tác chuyên môn; số lượng nhân lực còn thiếu.

Hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân
Thực hiện chủ trương của Bộ y tế cũng như Sở y tế tỉnh Bắc

Kạn về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, Trung tâm đã luôn
lắng nghe thông tin từ dư luận, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
và cán bộ, nhân viên để kịp thời điều chỉnh tác phong làm việc
phù hợp. với quan điểm chủ đạo: “Lấy người bệnh làm trung tâm
phục vụ”, Trung tâm y tế Bạch Thông chú trọng cải cách thủ tục
hành chính, rút gọn các bước trong quy trình KcB, đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi
đến KcB; coi bệnh nhân là khách hàng của mình, cần được chăm
sóc bằng cả tình yêu thương, sự thấu hiểu. hiện nay tại đơn vị
triển khai các phầm mềm KcB của viETTEL hiS trong KcB.
Bác sĩ hoàng Thị hà - giám đốc Trung tâm y tế huyện

Bạch Thông cho biết: Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của
nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh chính là
chấn chỉnh thái độ của bác sĩ, nhân viên y tế. Đây không phải là
việc làm một sớm, một chiều mà phải thường xuyên, liên tục,
đòi hỏi có sự quyết tâm và quyết liệt của Ban giám đốc. hàng
tháng, Trung tâm đều họp hội đồng người bệnh để thu thập ý
kiến bệnh nhân, đồng thời phát phiếu thăm dò đánh giá thái
độ, chất lượng phục vụ khi bệnh nhân ra viện. Lãnh đạo Trung
tâm cũng công bố số điện thoại đường dây nóng và hòm thư tại
các khoa, phòng, trạm y tế để bệnh nhân cũng như người nhà
phản ánh, góp ý đến lãnh đạo Trung tâm.
Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn cải tiến quy trình KcB bảo đảm

hợp lý, thuận tiện như tăng thêm bàn khám, nhân lực để đáp
ứng nhu cầu KcB trong giờ hành chính và những ngày cao
điểm; bố trí khu chờ có đủ ghế ngồi, điều hòa, nước uống…
phục vụ chu đáo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng KcB, Trung tâm y tế huyện

Bạch Thông sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ theo hướng
chuyên sâu, chuyên khoa; đầu tư bổ sung giường bệnh, sửa chữa các
buồng bệnh đảm bảo phục vụ tốt người bệnh; nâng cao thái độ
phục vụ người bệnh, nhất là tại các khoa khám bệnh. Tiếp nhận kỹ
thuật mới từ các bệnh viện tuyến trên, quản lý, sử dụng trang thiết
bị hiệu quả, đáp ứng tốt nhất việc chẩn đoán, điều trị cho bệnh
nhân. Trung tâm cũng đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần có chính sách ưu
tiên thu hút nguồn nhân lực và đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các
đơn vị tuyến cơ sở ở vùng sâu, vùng xa để nhân dân được chăm sóc
sức khỏe có chất lượng tại cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên
và tạo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân.n
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Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả
Bác sĩ Nông văn Quân - giám đốc Trung tâm y tế

huyện chợ Đồn cho biết: Trong tình hình dịch bệnh
covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chúng tôi đã
nâng mức cảnh báo nguy cơ dịch covid-19 cao nhất tại
đơn vị để chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống.
Ngay từ khu vực cổng vào Trung tâm, người ra, vào đều
được đo nhiệt độ, yêu cầu sát khuẩn tay và khai báo y tế.
Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện phân luồng người
bệnh, người nhà người bệnh thành 3 khu vực gồm: khu
vực dành cho người bệnh có tiền sử đi từ vùng dịch; khu
dành cho người có dấu hiệu bệnh hô hấp (ho, sốt, chảy
mũi, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người); khu
dành cho người bệnh bình thường. Những trường hợp
nghi ngờ có yếu tố nguy cơ cao tổ chức cách ly, điều tra
và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Trung tâm kiểm soát bệnh
tật tỉnh Bắc Kạn xét nghiệm... Tại các tòa nhà của Trung
tâm, nhất là khoa khám bệnh đều được bố trí dung dịch
sát khuẩn tay và thực hiện phun khử khuẩn hằng ngày.
công tác tuyên truyền cho người dân về dịch covid-19 và
các biện pháp phòng bệnh, cũng như cách thức tự theo
dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc
bệnh, đặc biệt cho những người đến từ vùng có dịch được
tăng cường; thực hiện nghiêm thông điệp 5 K.
Trung tâm đã tổ chức tập huấn cập nhật về công tác

xét nghiệm, điều trị, sử dụng trang thiết bị máy thở và các
thiết bị khác phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19. rà soát
cơ số hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết
bị phòng chống dịch theo các tình huống có thể xảy ra.
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nên theo kết

quả đánh giá Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống
dịch covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”
của Bộ y tế, Trung tâm y tế chợ Đồn đạt tiêu chí bệnh
viện an toàn.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe
người dân
Song song với việc thực hiện tốt công tác phòng,

chống dịch bệnh, Trung tâm y tế huyện chợ Đồn chú

trọng nâng cao chất lượng KcB, đáp ứng nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của nhân dân.
Ông Nông văn Quân khẳng định: cùng với việc tập

trung chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân,
Trung tâm còn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng,
trang thiết bị máy móc hiện đại; chú trọng cải tiến quy
trình, thủ tục KcB; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin, tạo thuận lợi cho người dân từ khâu đăng ký,
khám, điều trị cho đến làm thủ tục ra viện. Tính đến nay
đã có 16/20 xã có trạm y tế đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc
gia về y tế xã. Trung tâm cũng chú trọng thu hút nguồn
nhân lực y tế chất lượng cao đồng thời tổ chức cho cán bộ
y tế tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ. Trung tâm đã cử nhiều cán bộ tham gia
các khóa đào tạo tại các trung tâm y khoa lớn trong cả
nước cũng như tiếp nhận các đợt chuyển giao kỹ thuật từ
tuyến trung ương, tuyến tỉnh. Đến nay, Trung tâm có 77
cán bộ có trình độ đại học và trên đại học trở lên. Trung
tâm đã thực hiện được nhiều kỹ thuật y tế ở tuyến trên
như: Nội soi chẩn đoán viêm loét dạ dày, tá tràng, trào
ngược thực quản; phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, u
buồng trứng... Đặc biệt, Trung tâm thường xuyên kiểm
tra, giám sát kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế để
mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Thời gian tới Trung tâm y tế chợ Đồn sẽ tiếp tục đẩy

mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao
nhận thức của người dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.
chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa
bàn và xây dựng các kế hoạch, phương án bố trí nhân lực
một cách hợp lý, vừa bảo đảm công tác KcB, chăm sóc
sức khỏe cho nhân dân, vừa làm tốt công tác phòng chống
dịch bệnh covid-19 và các dịch bệnh khác.  Phối hợp với
các cơ quan, đơn vị, uBND các xã nâng cao công tác
phòng chống dịch. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng
cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến; thực
hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn; cung ứng đủ thuốc
thiết yếu, vật tư, hóa chất và trang thiết bị cần thiết phục
vụ cho công tác KcB và phòng, chống dịch bệnh. n
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Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn

trung tâm y tế huyện Chợ đồn

Đảm bảo mục tiêu kép
trong khám, chữa bệnh
Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KcB) của
nhân dân trên địa bàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch
bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp thì vai trò
của y tế cơ sở là rất quan trọng. Do vậy, Trung tâm y
tế huyện chợ Đồn đã triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa hoàn thành tốt
công tác KcB vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

POTENTIAL - BAC KAN PROVINCE

trung tâm y tế 
huyện BạCh thông

Lấy người bệnh
là trung tâm
phục vụ
cùng với nỗ lực nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh (KcB),
Trung tâm y tế huyện Bạch Thông
còn thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính với phương châm lấy
người bệnh làm trung tâm, tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho người bệnh.

Bác sĩ Hoàng Thị Hà,
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông 



cao đẳng Bắc Kạn cũng xác định bên cạnh việc nâng cao
chất lượng công tác đào tạo nghề, việc liên kết chặt chẽ
giữa Nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, để công tác đào tạo nguồn nhân lực thực sự
đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhà trường đã tập trung đẩy
mạnh công tác điều tra nhu cầu sử dụng lao động của các
doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các
tỉnh lân cận. Tập trung đào tạo các ngành nghề mà doanh
nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, thuộc các lĩnh vực công
nghệ ô tô, kỹ thuật công nghệ cơ khí…
việc gắn công tác đào tạo nghề của Nhà trường với

nhu cầu của các doanh nghiệp đã tạo ra lợi ích kép. một
mặt, chất lượng đào tạo của Nhà trường được nâng cao
do doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo, tạo
điều kiện cho các học sinh, sinh viên có môi trường thực
hành tốt nhất đồng thời giám sát quá trình đào tạo và
chất lượng của học sinh, sinh viên sau khi ra trường. mặt
khác, thông qua việc phối hợp này, các doanh nghiệp sẽ
được cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng
được nhu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…”
Bên cạnh đó, Trường đã xây dựng cơ chế phối hợp 3

bên: Nhà trường - Doanh nghiệp - Người học để các
doanh nghiệp tham gia đóng góp những nội dung cần
thiết, phù hợp với thực tiễn của sản xuất, kinh doanh.
Trường cũng thường xuyên cử cán bộ theo dõi nắm bắt
nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và làm cầu nối để
giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.
Những năm qua, Trường đã ký hợp tác đào tạo với trên

20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có các công
ty sử dụng lao động kỹ thuật cao như: công ty cP Lilama
69-1, công ty cP Kết cấu thép Sóc Sơn, công ty Điện tử
Towada, công ty TNhh Thiên Sơn, công ty cP Xây lắp
điện 1, công ty TNhh cơ khí việt Trung, công ty TNhh
chăn nuôi hoà Phát Bắc giang, công ty cP Phát triển
chăn nuôi Dabaco… các doanh nghiệp trước khi ký kết
hợp tác, Trường đều đã tìm hiểu kỹ về năng lực, chế độ
đãi ngộ, môi trường làm việc nên khi giới thiệu các học
sinh, sinh viên đều được sắp xếp làm việc ở vị trí phù hợp
với ngành nghề đào tạo và có thu nhập ổn định.
Ông Trịnh Tiến Long cho biết thêm: “Nâng cao chất

lượng đào tạo, nhà trường gắn kết với doanh nghiệp và ra
trường có việc làm ngay… là những mục tiêu quan trọng
nhất mà Nhà trường đặt ra cho những năm học tới”.n
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Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất
lượng đào tạo
Trường cao đẳng Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở

sáp nhập Trường cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn vào
Trường cao đẳng Nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn. hiện
nay, Trường cao đẳng Bắc Kạn triển khai đào tạo đa
ngành, nghề theo 3 cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và
sơ cấp. Đồng thời, tổ chức dạy và học hệ giáo dục thường
xuyên cấp trung học phổ thông (ThPT), bồi dưỡng giáo
viên mầm non theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào
tạo. Trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của cả
nước do tác động của đại dịch covid-19, nhiều hoạt động
của Trường cũng chịu ảnh hưởng, tiến độ, hiệu quả công
việc có phần bị giảm sút, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
gặp khó khăn khi thực hiện. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo,
điều hành thống nhất của Ban giám hiệu, sự cố gắng của
toàn thể viên chức, người lao động, Trường cơ bản hoàn
thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo các hoạt động
không bị gián đoạn.
Ông Trịnh Tiến Long - hiệu trưởng Trường cao đẳng

Bắc Kạn chia sẻ: “Trong những năm qua, Nhà trường tập
trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước
mở rộng quy mô đào tạo. mặc dù vẫn còn những khó
khăn cần phải khắc phục để đáp ứng được yêu cầu hiện
tại và tương lai song Nhà trường tự hào vì đã đào tạo,
cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh nhà. Đặc
biệt, Trường mang đến cho thanh niên trong vùng có cơ
hội được học tập, rèn luyện kỹ năng nghề vững vàng; sẵn
sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh
bằng sự tự tin, sáng tạo; tạo lập giá trị cho bản thân với

tinh thần làm chủ, góp phần vào việc phát triển bền vững,
mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, địa phương, cộng
đồng…”
Xác định rõ sự tồn tại, phát triển của Trường phụ

thuộc căn bản vào chất lượng người thầy, có thầy giỏi mới
có trò giỏi, Nhà trường tăng cường triển khai các chương
trình hướng vào đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhất là bồi
dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn
quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng giáo viên,
đáp ứng một trong các tiêu chí của trường dạy nghề chất
lượng cao. cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng
dạy luôn được Nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng,
mua sắm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ đào tạo, phù
hợp với quy mô đào tạo hiện tại như: Phòng học lý
thuyết, phòng học chuyên môn hoá, xưởng thực hành,
thư viện, ký túc xá, nhà ăn tập thể, nhà giáo dục thể chất,
sân vận động, sân thể dục thể thao với trang thiết bị hiện
đại phục vụ công tác đào tạo, giáo dục thể chất, các hoạt
động thể dục thể thao. Đến nay Nhà trường đã có một cơ
sở khang trang, rộng rãi, khuôn viên xanh - sạch - đẹp cả
về nội dung và hình thức, đầy đủ các trang thiết bị dạy
nghề hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu đào tạo và học
nghề ngày càng cao, trở thành một trong những ngôi
trường hiện đại nhất trong các tỉnh miền Bắc...

Lợi ích kép từ liên kết chặt chẽ giữa nhà
trường và doanh nghiệp 
Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề trên địa

bàn tỉnh Bắc Kạn đã tạo ra những chuyển biến tích cực,
góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Trường
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Ông Trịnh Tiến Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

trường Cao đẳng BắC Kạn

Đào tạo
gắn với nhu cầu 
thị trường lao động
Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn
nhân lực ngày càng cao, Trường cao
đẳng Bắc Kạn đã chủ động đổi mới,
nâng cao chất lượng dạy và học,
tập trung đào tạo theo hướng linh
hoạt, gắn với nhu cầu sử dụng lao
động của doanh nghiệp. 



Hiệp hội dN đã phát huy
vai trò tập hợp, “cầu nối” giữa
dN với dN, dN với chính
quyền và bảo vệ quyền lợi hội
viên như thế nào, thưa ông?
với mục tiêu là cầu nối giữa

cộng đồng DN với các cơ quan
quản lý nhà nước, cầu nối cho sự
hợp tác giữa các DN hội viên
thuộc mọi thành phần kinh tế
nhằm mục đích nâng cao khả
năng kinh doanh và năng lực
cạnh tranh của các DN trong nền
kinh tế hội nhập, hiệp hội DN
tỉnh đã kịp thời nắm bắt các ý
kiến phản ánh, đề xuất của các
hội viên qua các kênh thông tin
như: email, điện thoại; chuyển
các ý kiến, kiến nghị của các DN
trên địa bàn tỉnh đến Thường
trực hĐND, uBND tỉnh xem xét
giải quyết.
Trước những khó khăn của

DN do đại dịch covid-19, hiệp
hội DN tỉnh đã chủ động kết nối với các hội viên để nắm
bắt tình hình của DN. Nhiều khó khăn của DN đã được
hiệp hội kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất đến lãnh
đạo tỉnh và sở, ngành liên quan. Trong đó, hiệp hội đã
báo cáo với uBND tỉnh hỗ trợ giải quyết một số nội dung
liên quan đến giảm giá thuê đất, giá điện cho khách sạn,
thuế khoán cho các hộ kinh doanh tàu du lịch; ưu tiên xây
dựng sản phẩm du lịch phù hợp; cơ cấu lại khoản nợ, giãn
thời gian trả nợ, hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng...

Ngày 31/10, tại Đại hội Hiệp hội dN tỉnh Bắc Kạn

khóa iV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, lãnh đạo tỉnh Bắc
Kạn cùng các quan khách đã bấm nút khởi động,
chính thức đưa vào vận hành sàn thương mại điện tử
(tmĐt) tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ backanmarket.vn.
Ông có thể chia sẻ thông tin cụ thể hơn về sàn tmĐt
này?
Để giúp các DN của tỉnh có cơ hội tìm kiếm, mở rộng

thị trường tiêu thụ cũng như quảng bá sản phẩm, thương
hiệu của mình đến với đông đảo người tiêu dùng trong và
ngoài nước đồng thời góp phần thúc đẩy cộng đồng DN
trên địa bàn tỉnh phát triển, ngày 31/10/2021, hiệp hội
DN tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cùng các quan
khách đã bấm nút khởi động, chính thức đưa vào vận
hành sàn TmĐT tỉnh Bắc Kạn.
hệ thống Sàn TmĐT tỉnh Bắc Kạn (backanmarket.vn)

là một trung tâm tích hợp thông tin TmĐT giữa các DN,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói riêng và
các DN toàn quốc nói chung. Tích hợp các thông tin trao
đổi, buôn bán sản phẩm, dịch vụ giữa các DN theo quy

chế hoạt động của Sàn, cho phép
thực hiện khối lượng giao dịch
TmĐT lớn mà vẫn đảm bảo khả
năng an toàn, bảo mật thông tin.
Sàn TmĐT tỉnh Bắc Kạn được

triển khai nhằm quảng bá và
phân phối các sản phẩm ocoP
của Bắc Kạn đến với khách hàng
trong cả nước và châu Âu trên
môi trường số; giúp đơn vị sản
xuất quản lý thông tin sản phẩm
dịch vụ; giúp khách hàng có thể
dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản
phẩm thông qua việc tích hợp
giải pháp truy xuất nguồn gốc
xuất xứ. Đồng thời giúp DN
thuận lợi tối đa trong việc phân
phối sản phẩm với chi phí thấp
nhất thông qua việc tích hợp các
giải pháp về thanh toán, logistics;
cung cấp cổng thông tin dịch vụ
kết nối các hệ thống hỗ trợ thủ
tục hành chính về thuế quan, hải
quan và vận tải, giúp cho việc

giao thương hàng hóa trong và ngoài nước đơn giản và
đảm bảo được tính pháp lý. Từ đó, đưa nền kinh tế tỉnh
Bắc Kạn phát triển bứt phá và bền vững, mang lại nhiều
lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy thương mại dịch vụ
của tỉnh Bắc Kạn phát triển.

theo ông để thu hút đầu tư hiệu quả, Bắc Kạn cần
thực hiện những giải pháp nào?
Tỉnh cần xác định không mời gọi đầu tư “tràn lan”,

chú trọng chọn lọc nhà đầu tư có đủ tiềm lực cũng những
dự án có quy mô, chất lượng, tạo được hiệu quả cho sự
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hiệP hội Doanh nghiệP tỉnh BắC Kạn

Nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp

ENTERPRISE

hiệp hội Doanh nghiệp (DN)
Bắc Kạn đã phát huy tốt vai trò
cầu nối giữa các cơ quan quản
lý nhà nước và DN trên địa
bàn, góp phần cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh
của DN. Phóng viên đã có
cuộc phỏng vấn ông Nguyễn
Kim Hùng - Phó chủ tịch
thường trực, Tổng Thư ký
hiệp hội DN Bắc Kạn, chủ
tịch hĐQT của Tập đoàn Kim
Nam. duy Bình thực hiện.

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, Bắc Kạn tập

trung vào các ngành, lĩnh vực lợi thế của tỉnh như các dự
án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệt may, da giày,
điện tử, du lịch sinh thái, kết cấu hạ tầng công
nghiệp...Tỉnh cần làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng

trong và ngoài nước, theo dõi, vận động và hỗ trợ các đối
tác trọng điểm, dự án của các tập đoàn lớn đang trong quá
trình xúc tiến đầu tư. Đồng thời kêu gọi các nhà khoa học,
doanh nghiệp “đầu đàn” đến với Bắc Kạn, mở rộng sản
xuất kinh doanh qua chuyển đổi số, sàn TmĐT.

trân trọng cảm ơn ông!

How has the Bac Kan Business association
promoted its role of gathering and bridging businesses
and the government and protecting its members'
interests?
created to bridge the business community and

governmental agencies and enable cooperation among its
member companies of all economic sectors in order to
improve business capabilities and competitiveness in the
integrated economy, the association promptly captures
opinions and suggestions from its members through
information channels such as email and phone; transfer
them to the Provincial People's council and the Provincial
People's committee for consideration and settlement.
Before hardships against enterprises caused by the

coviD-19 pandemic, the Bac Kan Business association
has actively contacted its members to learn about their
situations. a lot of difficulties have been reported to
relevant bodies and many solutions to such problems have
been recommended and proposed by the association. The
association reported to the Provincial People's committee
to assist in solving matters in connection with reduction of
land rental prices, electricity prices for hotels, and lump-
sum tax for cruise ships; building suitable tourism
products; advocating debt restructuring, delayed debt

repayment and interest subsidy for bank loans.

on october 31, at the Congress of Bac Kan
Business association (4th term, 2021 - 2026), leaders
of Bac Kan province and other attendants pressed the
start button to officially put the Bac Kan e-commerce
platform, backanmarket.vn, into operation. Would
you mind telling us more about this e-commerce
platform?
To help local businesses access opportunities to find

and expand consumption markets and bring their products
and brands to more domestic and foreign consumers, and
help develop the local business community, on october 31,
2021, the Bac Kan Business association and provincial
officials pressed the start button to officially put the Bac
Kan e-commerce platform into operation.
The Bac Kan e-commerce platform (backanmarket.vn)

is an electronic trading center for businesses,
cooperatives, business households in Bac Kan and other
provinces nationwide. The system is integrated with
exchanged information, products and services for sale,
enabling high-value e-commerce transactions in a safe
and secure manner. 
Bac Kan e-commerce exchange is designed to promote

and distribute Bac Kan province's ocoP products to
customers in vietnam and Europe in the digital
environment; help producers manage product and service
information; and help buyers easily trace product origins
with integrated traceability solutions. at the same time, it
helps businesses distribute products at the lowest cost by
integrating payment and logistics solutions; provides an
information service portal that connects support systems
for settlement of administrative procedures on tariffs,
customs and transportation, making domestic and foreign
trade in merchandise simple and lawful. Since then, the
platform leads Bac Kan economy to groundbreaking and
sustainable development and boosts the service trade
development of Bac Kan.

What solutions should Bac Kan take to attract
investment flows more effectively? 
The province advocates selectively attracting investors

with sufficient potential and quality projects to create
ripple effects on local socioeconomic development. 
To attract more investors, Bac Kan will promote locally

advantageous industries and fields such as agricultural
processing, apparel and textile, footwear, electronics, and
eco-tourism. The province needs to work with potential
domestic and foreign investors, monitor, mobilize and
support key partners and ongoing projects of large
corporations. at the same time, it needs to call on
scientists and leading businesses to Bac Kan to expand
business through digital transformation and e-commerce. 

thank you very much!

BaC Kan Business assoCiation

Many Practical
Business Support
Solutions
Bac Kan Business association has
promoted its bridging role for
governmental agencies and local
businesses, helped improve the business
investment environment, and enhance
corporate competitiveness. our reporter
has an interview with mr. Nguyen Kim
Hung, Standing vice chairman, general
Secretary of Bac Kan Business association,
chairman of the Board of Directors of
Kim Nam group. duy Binh reports.



Năm 2021, dịch bệnh
covid-19 trên thế giới
và trong nước vẫn còn
diễn biến phức tạp,
mức độ lây lan trên

diện rộng, ảnh hưởng đến tiến độ
cung ứng các vật tư phục vụ sản xuất;
giá vật tư, nguyên liệu trên thị trường
tăng, đặc biệt là sắt thép tăng cao.
Điều kiện khai thác xuống sâu, biến
động công trường nhanh; hầu hết tất
cả các khu vực sản xuất tài nguyên
đều giảm về sản lượng và hàm lượng.
Bên cạnh đó tồn tại tình trạng một số
các đối tượng khai thác quặng trái
phép trong và ngoài khu vực đơn vị
được giao quản lý.
Đứng trước tình hình đó, công ty

đã kiện toàn lại tổ chức, chủ động xây
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
phù hợp. cùng với đó, công ty đã
nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt của
các cấp chính quyền địa phương, nhất là trong công tác
giữ gìn an ninh trật, ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển
quặng trái phép trong khu vực công ty quản lý, vì vậy các
chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 10 tháng đầu năm tương đối
khả quan. cụ thể, doanh thu thực hiện: 182.303 triệu
đồng/185.708 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch năm; tiền
lương bình quân (bao gồm cả bổ sung lễ, tết): 10,7 triệu
đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước: 61.470 triệu
đồng/64.855 triệu đồng, đạt 94,7% kế hoạch năm.
Trong thời gian tới, trên cơ sở định hướng triển khai

các giải pháp cơ giới hóa, đảm bảo liên tục nâng cao công
suất khai thác nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao
mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc của người
lao động, công ty sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ khí hóa
có chọn lọc cho khâu vận tải và khâu xúc bốc trong khai
thác hầm lò, đảm bảo ổn định sản xuất và phấn đấu thu
nhập người lao động ít nhất ngang bằng với mức trung
bình của ngành mỏ.
Trong công tác khai thác mỏ, đơn vị đã chủ động bám

sát kế hoạch và công trường sản xuất để điều hành, xây
dựng, ban hành đầy đủ hộ chiếu thi công đối với từng
khu vực khai thác. Tập trung công tác cập nhật mới các
khối quặng, các đường lò mới bằng cách lấy mẫu, vẽ thiết
đồ để điều hành quyết liệt ngay từ đầu năm, nâng cao
chất lượng công tác khoan nổ mìn, thử nghiệm và ứng

dụng thành công công tác khoan sâu
đối với choòng 2,5m, tăng cường
quản lý tổn thất và hệ số làm nghèo.
Kết thúc 10 tháng và dự kiến cả năm,
đơn vị thực hiện đạt và vượt kế hoạch
đề ra.
Trong công tác tuyển khoáng, tiếp

tục triển khai các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng sản xuất tuyển
như thay thế máy phân cấp ruột xoắn
fg12 bằng fg15 đồng bộ với công
nghệ nhằm ổn định độ mịn nghiền;
lắp đặt hệ thống nghiền sàng; điều
chỉnh bổ sung hệ thống bơm tách
khâu tuyển tinh kẽm, chì; tiếp tục
nghiên cứu tối ưu các điểm cấp thuốc
(Thuốc đen) - (c7h7o)2PSSh;
(Thuốc trắng) - (c4h9o)2PSSNh4).
Kết thúc 10 tháng, các chỉ tiêu sản
xuất tuyển như chất lượng tinh
quặng, thực thu, độ lẫn đều đạt cao
hơn so với năm 2020.

Bên cạnh đó, công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ
công tác huấn luyện an toàn theo quy định. Tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, xử lý
nghiêm và giảm trừ tiền lương đối với các trường hợp vi
phạm về công tác an toàn môi trường; thực hiện quan
trắc định kỳ hàng quý đối với công tác môi trường. 
Đặc biệt, công ty TNhh mTv Kim loại màu Bắc Kạn

luôn xác định phòng, chống dịch covid-19 là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm đảm bảo sản
xuất ổn định. công ty luôn chấp hành nghiêm các quy
định về công tác phòng dịch của Nhà nước, địa phương
và của cấp trên, kiểm soát chặt chẽ người lao động di
chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Bắc Kạn và người ngoài đơn
vị đến liên hệ công tác. Kết thúc 10 tháng đầu năm, tổng
số lao động của đơn vị được tiêm vaccine 446/448 người,
trong đó có 13 người được tiêm 02 mũi.
Ông Tạ văn Bình - giám đốc công ty TNhh mTv

Kim loại màu cho biết: "Thời gian tới, công ty tiếp tục
duy trì, cải thiện môi trường làm việc, chi trả kịp thời và
đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. chú
trọng đào tạo nâng cao tay nghề và tuyển dụng lao động
đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng vào làm việc tại đơn vị. Tiếp
tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt
động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.n
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KcN Thanh Bình nằm trên địa bàn huyện chợ
mới, có quy mô 153,8ha, chia làm 2 giai đoạn
thực hiện. giai đoạn i diện tích 73,5ha đã
hoàn thành xây dựng hạ tầng, đưa vào sử
dụng năm 2012 trên diện tích 63ha, trong đó

có 45ha đất công nghiệp cho thuê và 18ha đất công trình
kỹ thuật hạ tầng, khu tái định cư. giai đoạn i được đầu tư
đồng bộ, hoàn chỉnh gồm: Trạm xử lý nước thải công suất
2.500 m3/ngày đêm, hệ thống giao thông, cây xanh, cấp
điện, điện chiếu sáng... 
Định hướng của KcN Thanh Bình là tập trung thu hút

đầu tư trong những lĩnh vực chế biến những sản phẩm mà
Bắc Kạn có nguyên liệu như: gỗ, khoáng sản, nông sản;
tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, chia sẻ
những thông tin về KcN, nguồn nguyên liệu chế biến…
cho đến nay, đã có 13 nhà đầu tư đang triển khai dự án tại
khu công nghiệp Thanh Bình với tổng số vốn đăng ký là
5.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê là 42,5ha, bằng
100% diện tích đất quy hoạch để xây dựng nhà máy. các
dự án trong KcN đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm
cho gần 2.000 lao động, dự tính tổng nộp ngân sách hàng
năm đạt khoảng 300 - 500 tỷ đồng. Trong đó dự án nhà
máy chế biến gỗ Bắc Kạn công suất 120.000m3 ván dán
các loại/năm của công ty cổ phần Đầu tư govina; dự án
chế biến gỗ của công ty TNhh Lechenwood việt Nam
công suất 30.000m3 ván dán/năm, 200.000m3 ván
sàn/năm; dự án đầu tư sản xuất chế biến gỗ công suất
12.000m3 sản phẩm ván dán/năm; 3.000m3 sản phẩm ván
ghép thanh/năm của công ty TNhh Sản xuất và Thương
mại hồng Ngọc; dự án chế biến nông sản công suất 2.000
tấn/năm (mơ, kiệu, gừng, măng) của công ty TNhh việt
Nam misaki... các dự án đi vào hoạt động sản xuất tương
đối ổn định, đã tạo ra một số sản phẩm công nghiệp chủ
yếu, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
Ông La Đình chính, giám đốc Trung tâm Phát triển

hạ tầng và Dịch vụ KcN (thuộc Ban quản lý KcN tỉnh Bắc

Kạn) cho biết: Được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án
giai đoạn i, những năm qua Trung tâm đã luôn cố gắng
thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng hạ tầng KcN Thanh
Bình giai đoạn i cũng như quản lý, vận hành các công
trình kết cấu hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Ngày 25/12/2017, uBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết
định số 2196/QĐ-uBND về việc phê duyệt dự án Xây
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KcN Thanh Bình, tỉnh
Bắc Kạn - giai đoạn ii của KcN với mục tiêu hình thành
một khu công nghiệp mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật
đồng bộ, tạo ra quỹ đất với các điều kiện hạ tầng kỹ thuật
phù hợp để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp; tạo môi
trường thuận lợi và có bước đột phá trong thu hút đầu tư
phát triển ngành công nghiệp, phát huy được lợi thế và
nguồn lực của tỉnh, nâng cao tốc độ tăng trưởng của
ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực,
tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 
Do đặc điểm tình hình của tỉnh Bắc Kạn hạn chế về

kinh phí đầu tư xây dựng, mở rộng xây dựng mới KcN,
hiện uBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định dừng Dự án xây
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KcN Thanh Bình, tỉnh
Bắc Kạn giai đoạn ii đã được phê duyệt tại Quyết định số
2196/QĐ-uBND ngày 25/12/2017 (từ nguồn ngân sách)
để báo cáo Thủ tướng chính phủ điều chỉnh chủ trương
đầu tư cho nhà đầu tư (nguồn vốn doanh nghiệp) thực
hiện thủ tục đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật KcN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn ii theo
quy định hiện hành.
mặc dù với điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó

khăn song với với tinh thần đoàn kết, vượt khó cùng đội
ngũ cán bộ, viên chức đảm bảo về chất lượng, năng lực,
Trung tâm cũng đã đảm bảo vận hành các công trình hạ
tầng của KcN Thanh Bình hoạt động tốt trong những
năm qua. Trung tâm luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ
được giao, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư.n

trung tâm Phát triển hạ tầng và DịCh vụ KCn tỉnh BắC Kạn

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Công ty TNHH Việt Nam MISAKI chế biến nông sản tại KCN Thanh Bình

Trong bối cảnh chịu ảnh
hưởng của dịch bệnh
covid-19, tập thể ban
điều hành, cán bộ công
nhân viên công ty
TNhh mTv Kim loại
màu Bắc Kạn luôn đoàn
kết, phát huy tinh thần
lao động khẩn trương,
quyết tâm cao vượt mọi
khó khăn để hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, đóng góp ổn định
vào ngân sách nhà nước.

Công ty tnhh mtv Kim loại màu BắC Kạn

Đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Khu công nghiệp (KcN) Thanh Bình là trọng
điểm phát triển công nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn có
vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương. việc phát triển KcN góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng
nguồn thu cho ngân sách của tỉnh. 

Mạnh Dũng



NhNN tỉnh triển khai các chương trình thúc đẩy kinh tế - xã hội như:
chương trình kết nối Ngân hàng - DN; chương trình bình ổn giá;
chương trình dành cho 5 lĩnh vực ưu tiên của chính phủ... Qua đó đưa
nguồn tín dụng của vietinBank trở thành động lực phát triển kinh tế
địa phương. 
vietinBank cũng triển khai các gói tín dụng với mục đích tạo

nguồn vốn dồi dào với chi phí hợp lý giúp DN, hợp tác xã (hTX), hộ
kinh doanh phát triển và đặc biệt là cùng đồng hành với các DN chịu
ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19. vietinBank Bắc Kạn còn tận dụng
linh hoạt các nguồn vốn ưu đãi để có chính sách ưu tiên đối với các
ngành nghề đặc thù, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng
đồng DN, hTX, hộ kinh doanh tại địa phương. vietinBank đã phát
triển các chương trình và gói sản phẩm, dịch vụ toàn diện hướng tới các
ngành như: chương trình cho vay ưu đãi nông nghiệp nông thôn,
chương trình ưu đãi đối với khách hàng DN vừa và nhỏ Ngành
Thương mại phân phối; chương trình vay ưu đãi, lãi tri ân đối với các
hộ kinh doanh, hTX, cá nhân…

Xây dựng Văn hóa VietinBank tới toàn thể cán bộ nhân viên
và người lao động tạo bản sắc riêng của VietinBank nói chung và
VietinBank Bắc Kạn nói riêng. Vậy vấn đề xây dựng và phát triển
bản sắc văn hóa VietinBank Bắc Kạn đã được đơn vị chú trọng
như thế nào? 
vietinBank là ngân hàng thương mại quốc gia, đóng vai trò trụ cột

và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của
đất nước, với sứ mệnh mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông
và người lao động. Xây dựng và triển khai chiến lược gắn với củng cố
văn hóa DN mang bản sắc riêng của vietinBank sẽ trở thành nền tảng,
sức mạnh cốt lõi để phát triển vietinBank mạnh mẽ, bền vững và thực
hiện thành công chiến lược đề ra. 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng là:
“Khách hàng là trung tâm”; “Đổi mới sáng tạo”, “chính trực”, “Tôn
trọng” và “Trách nhiệm”, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ
chương trình “6 hóa”: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự
động hóa (chuyển đổi số mạnh mẽ), cá nhân hóa trách nhiệm và
hợp tác hóa. 
Những giá trị cốt lõi này đã và đang được truyền tải vào tư tưởng,

thái độ và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động, xuyên suốt của
các cấp, các bộ phận và từng cán bộ, trở thành năng lực cốt lõi của mỗi
cán bộ nhân viên và đại diện cho các giá trị văn hóa tiêu biểu của
vietinBank. 
Trên tinh thần đó, vietinBank Bắc Kạn cũng quán triệt, xây dựng

và lan tỏa văn hóa DN vietinBank tại chính chi nhánh. Ban lãnh đạo
chi nhánh luôn xác định từ đội ngũ giám đốc, các lãnh đạo phòng, ban
trước tiên phải là những hình mẫu, tiên phong và truyền cảm hứng cho
đội ngũ cán bộ bằng tư duy, thái độ và hành động tích cực vì mục tiêu
chung của vietinBank, để vietinBank Bắc Kạn trở thành điểm đến tin
cậy của khách hàng, là môi trường DN lành mạnh, bền vững cho người
lao động. 
chi nhánh đã tổ chức và tham gia nhiều hội thảo giao lưu, chia

sẻ, lắng nghe giữa Khách hàng - Ngân hàng, thường xuyên tổ chức
các buổi học tập nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ cán bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, tổ chức
các buổi học tập lồng ghép với các buổi Team Building, ngoại khóa,
tổ chức gặp mặt gia đình hàng năm, phát huy tinh thần đoàn kết
giữa cán bộ - Ngân hàng - gia đình xây dựng văn hóa - Lãnh đạo
nêu gương. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết nội bộ, đạo đức nghề nghiệp
luôn được coi trọng để giữ vững và phát triển uy tín vietinBank tại
địa phương. 
Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, vietinBank Bắc

Kạn luôn được xem là điểm sáng trong việc thực hiện công tác
aSXh tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay vietinBank và
vietinBank Bắc Kạn đã thực hiện nhiều đợt ủng hộ bằng tiền và hiện
vật cho các chương trình y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo của địa
phương, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của vietinBank về
trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2021, vietinBank tiếp tục làm tốt
công tác aSXh như: trao quà Tết Nguyên đán cho người nghèo trên
địa bàn Thành phố Bắc Kạn ước tính giá trị 110 triệu đồng, tài trợ 2,5
tỷ đồng xây dựng trường mầm non xã cao Thượng huyện Ba Bể, tài
trợ 1 xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn số tiền 1,15
tỷ đồng, 130 bộ quần áo đặc chủng phòng chống dịch cho y bác sĩ đi
tham gia đoàn hỗ trợ miền Nam góp phần chung tay đẩy lùi dịch
bệnh covid-19. việc làm tình nghĩa này của vietinBank Bắc Kạn đã
ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân địa phương.

Bà nhận định như thế nào về môi trường đầu tư của tỉnh Bắc
Kạn và một số đề xuất từ phía đơn vị?
Những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, có

nhiều giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động
xúc tiến đầu tư (XTĐT), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu
hút được nhiều dự án đầu tư. Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư tỉnh
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công tác
XTĐT chưa thực sự hiệu quả, số lượng dự án còn thấp, khi triển khai
đưa vào hoat động chưa chất lượng.
Để tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, đơn vị có một số đề

xuất như sau: 
Tập trung định hướng ưu tiên thu hút nguồn vốn đầu tư trong và

ngoài nước đối với các dự án phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh
Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch phát triển bền vững.
Tăng cường công tác XTĐT, quảng bá về tiềm năng, thế

mạnh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực có lợi thế như nông - lâm
nghiệp và du lịch; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, triển lãm
nông - lâm nghiệp và văn hóa du lịch. Đặc biệt, cần ưu tiên tiếp
xúc với những đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự,
tập đoàn kinh tế lớn nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư,
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả
đầu tư.
Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với cải cách
hành chính; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng
công nghệ thông tin. Đẩy mạnh cải cách thể chế, rà soát sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các cơ chế, chính sách ưu đãi
thu hút đầu tư, phát triển các loại thị trường như thị trường hàng
hóa, thị trường lao động, tài chính.
Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án; hồ

sơ thủ tục; kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án không
hiệu quả, các dự án vi phạm quy định của Luật Đầu tư và các quy định
liên quan khác, quan tâm các dự án xây dựng cải tạo nâng cấp cơ sở hạ
tầng giao thông, các dự án bất động sản thương mại, cụm công nghiệp,
đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
khác tiếp cận và đầu tư.

trân trọng cảm ơn bà!
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Bà có thể cho biết một số kết quả
hoạt động nổi bật của VietinBank Bắc
Kạn trong 9 tháng đầu năm 2021?
Tính đến hết tháng 10/2021, quy

mô hoạt động kinh doanh của
vietinBank Bắc Kạn tăng trưởng về
lượng và chuyển dịch tích cực về chất,
các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Dư nợ cho vay
bình quân nền kinh tế tại chi nhánh
đến ngày 31/10/2021 đạt 103% kế
hoạch năm, tăng trưởng 11% so với
cùng kỳ năm 2020; nguồn vốn huy
động bình quân 31/10/2021 hoàn
thành 93%, casa đạt 100% kế hoạch
vietinBank giao; lợi nhuận tăng
trưởng ổn định. 
vietinBank Bắc Kạn luôn chú

trọng đảm bảo tốt chất lượng nợ, đẩy
mạnh công tác thu nợ ngoại bảng
không để phát sinh nợ xấu; phát triển
bền vững, nâng cao chất lượng tín
dụng; tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 ở
mức thấp 0,27% và tỷ lệ này ở thời
điểm 31/10/2021 giảm còn 0,2%.
vietinBank Bắc Kạn hiện có 1 trụ sở
chính và 2 Phòng giao dịch tại Ba Bể,
huyện chợ Đồn. Trong thời gian tới,
chi nhánh sẽ tiếp tục tăng trưởng quy
mô, mạng lưới mở rộng phục vụ người
dân và các doanh nghiệp (DN) trên địa
bàn tỉnh.

Với định hướng phát triển bám
sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh, VietinBank Bắc Kạn đã
cung cấp các dịch vụ tài chính ưu việt
nào để phục vụ các cá nhân, tổ chức,
thưa bà? Đặc biệt, Chi nhánh đã có
những hỗ trợ tích cực như thế nào cho
cộng đồng dN tỉnh?
Ngay từ trước khi dịch bệnh bùng

phát, diễn biến phức tạp, vietinBank đã
liên tục nâng cấp, hoàn thiện, gia tăng
tiện ích và tăng cường các giải pháp
ngân hàng trên kênh điện tử để cung
cấp một cách nhanh chóng, thuận tiện,
đa tiện ích và bảo đảm an toàn, bảo mật
cho các khách hàng, tăng mức độ tiếp

cận và bao phủ về dịch vụ tài chính ngân
hàng cho người dân, DN. Ngoài ra,
vietinBank là ngân hàng tiên phong cải
cách mạnh các quy trình, thủ tục, hồ sơ
trên cơ sở chuyển đổi số mạnh mẽ; cung
cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến
trên cổng dịch vụ công Quốc gia với
mục tiêu cung cấp đa dạng các dịch vụ
công không dùng tiền mặt cho người
dân, giảm thời gian, chi phí và hỗ trợ
người dân, DN thực hiện các thủ tục
hành chính thuận tiện, nhanh chóng:
thanh toán bằng mã Qr, thanh toán qua
PoS; dịch vụ ngân hàng đối với khách
hàng cá nhân qua ứng dụng vietinBank
iPay nhận diện khách hàng giao dịch
bằng hệ thống sinh trắc học, rút tiền
bằng mã Qr không cần thẻ vật lý, dịch
vụ ngân hàng đối với các DN
vietinBank efaST, mua bán ngoại tệ
với phần mềm vision fX,...
với vai trò là ngân hàng trụ cột, chủ

lực trong hệ thống ngân hàng và cung
ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế tỉnh
Bắc Kạn, vietinBank Bắc Kạn luôn chủ
động bám sát những chủ trương phát
triển kinh tế của tỉnh. Qua đó, chi nhánh
luôn coi thị trường các DN nhỏ và vừa,
hợp tác xã, hộ kinh doanh là một thị
trường tín dụng tiềm năng. 
Luôn chủ động bám sát chỉ đạo của

chính phủ, Ngân hàng Nhà nước
(NhNN) và vietinBank, vietinBank Bắc
Kạn nghiêm túc triển khai kịp thời các
Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hỗ trợ
hiệu quả khách hàng; rà soát danh mục
khách hàng, thực hiện cơ cấu lại thời gian
trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho một
số khách hàng DN bị ảnh hưởng vì dịch
bệnh covid-19; hỗ trợ các DN tập trung
phục hồi kinh doanh, đáp ứng nhu cầu
của nền kinh tế, tạo điều kiện giảm lãi
suất cho vay và luôn duy trì mặt bằng lãi
suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị
trường, hỗ trợ DN, người dân trên địa
bàn tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi
phí hợp lý nhất. 
Nhiều năm qua, vietinBank Bắc Kạn

luôn phối hợp cùng chính quyền và
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Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 
tạo nền tảng phát triển bền vững

ENTERPRISE

Là một trong những “cánh chim
đầu đàn” trong hệ thống ngân
hàng thương mại đóng chân
trên địa bàn một tỉnh khó khăn
như Bắc Kạn, trong những năm
qua cùng với hoạt động kinh
doanh hiệu quả, vietinBank Bắc
Kạn còn là đơn vị có bề dày
truyền thống trong công tác từ
thiện, an sinh xã hội (aSXh).
Truyền thống tốt đẹp ấy vun
đắp cho niềm tin, những giá trị
cốt lõi xuyên suốt trong thực
hiện văn hóa doanh nghiệp của
toàn hệ thống vietinBank việt
Nam. Bà dương Hương duyên
- giám đốc vietinBank Bắc Kạn
đã có cuộc trò chuyện với
vietnam Business forum. 
duy Bình thực hiện.

Bà Dương Hương Duyên,
Giám đốc VietinBank Bắc Kạn 

Hoạt động kinh doanh của VietinBank Bắc Kạn tăng trưởng tích cực,
hỗ trợ tối đa người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế



hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh thực hiện
những hướng đi, giải pháp chuyển đổi sản xuất
nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng
hoá; từng bước hình thành các vùng chuyên
canh lớn, các khu vực rừng nguyên liệu, đồng

thời với nhiều cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư phát triển công
nghiệp chế biến, năm 2017, công ty cP Đầu tư govina đã đầu
tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ công suất 120.000m3/năm với
tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 160 tỷ đồng tại Khu công nghiệp
Thanh Bình. Đến cuối tháng 5/2018, giai đoạn 1 của dự án đã
cơ bản hoàn thành và đi vào vận hành thử, cho ra những sản
phẩm đầu tiên xuất khẩu sang thị trường hàn Quốc, mỹ. hiện

nay, Nhà máy tập trung sản xuất ván dán nội thất chất lượng cao,
thân thiện môi trường, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường mỹ.
Sự có mặt của công ty cP Đầu tư govina đã giải quyết

việc làm cho hàng trăm lao động, hầu hết là người tại địa
phương, với mức lương trung bình trên 7-8
triệu/người/tháng. các chính sách về đào tạo nghề, lương, chế
độ bảo hiểm…luôn được được doanh nghiệp chú trọng.
Đồng thời hàng năm công ty đóng góp không nhỏ vào nguồn
ngân sách của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội.
với ưu thế sử dụng công nghệ hiện đại, các công đoạn chế

biến gỗ hoàn toàn được tự động hóa từ khâu đầu vào nguyên
liệu đến khâu hoàn thiện sản phẩm, hơn thế nữa bằng việc áp
dụng công nghệ cao nên có thể tận dụng toàn bộ các phần thân,
cành và rễ để chế biến gỗ. các phần thừa như mùn cưa, vỏ gỗ sẽ
được tận dụng làm chất đốt để tạo năng lượng, góp phần giảm
chi phí cho doanh nghiệp và không gây ô nhiễm môi trường.
Sản phẩm của Nhà máy sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng
quốc tế, đủ sức cạnh tranh tại các thị trường khó tính như mỹ,
hàn Quốc… nhờ nhà đầu tư đã lựa chọn được các nhà cung cấp
công nghệ và thiết bị tốt nhất trên thế giới. Dựa trên tiềm năng
sẵn có của địa phương, công ty hướng tới trở thành nơi tiêu thụ
lớn nhất trên địa bàn tỉnh đối với các sản phẩm ván bóc thô để
làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động của Nhà máy.
hiện nay, khó khăn nhất của doanh nghiệp là hạ tầng Khu

công nghiệp chưa hoàn chỉnh, lao động tại địa phương chưa tham
gia sản xuất công nghiệp nên cần tuyên truyền, nâng cao hơn nữa
ý thức, tác phong lao động công nghiệp. Thêm vào đó, công ty
chưa có vùng nguyên liệu để chủ động sản xuất kinh doanh;
nguyên liệu hầu hết là thu mua trên địa bàn nên phụ thuộc vào bà
con khai thác. Để khắc phục vấn đề này, trong thời gian tới, với
mục tiêu duy trì chất lượng sản phẩm gỗ công nghiệp sử dụng gỗ
rừng trồng thay thế gỗ tự nhiên, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm,
thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững,
govina đã tiến hành khảo sát và đang xúc tiến triển khai Dự án
trồng rừng nguyên liệu govina tại Bắc Kạn nhằm cung cấp
nguyên liệu ổn định cho Nhà máy trong tương lai. Khi Dự án đi
vào triển khai sẽ tạo được công ăn việc làm cho người lao động địa
phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng
thời chủ động đào tạo tại chỗ nguồn lao động, cũng như có nhiều
chính sách ưu đãi thu hút nguồn lao động tay nghề cao…
Ông vũ Khánh cường - Tổng giám đốc công ty cP Đầu

tư govina cho biết: “Trong quá trình hoạt động, govina luôn
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các sở, ban,
ngành nhất là Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh khiến mọi
thủ tục đều nhanh chóng. chúng tôi hy vọng, Nhà nước và
chính quyền địa phương sẽ ngày càng có nhiều chính sách ưu
đãi, hỗ trợ đặc biệt đối với các doanh nghiệp đầu tư vào phát
triển nông nghiệp nông thôn như govina để các doanh
nghiệp ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu việc làm và góp
phần vào sự phát triển chung của tỉnh”.n
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Dịch covid-19 là thách thức nhưng cũng
đồng thời là phép thử đối với sức khỏe của
doanh nghiệp, dịch bệnh bùng phát bất ngờ
khiến hầu hết doanh nghiệp sản xuất lao
đao. Tuy nhiên với chính sách hỗ trợ của
Nhà nước thông qua gói an sinh xã hội; sự
giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan ban
ngành tại địa phương cùng quyết tâm của
toàn bộ lãnh đạo, nhân viên, công ty cP
Đầu tư govina đã được chia sẻ phần nào
khó khăn, vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

in response to policies on solutions to accelerate
commercial agricultural production, form large-scale
production fields and supply sources, and investment
incentives for the processing industry, in 2017, govina
investment joint Stock company invested vND160

billion to build a wood processor with an annual capacity of
120,000 cubic meters in the first phase in Thanh Binh
industrial Park. in late may 2018, the first phase was
completed and put into trial operation. it made products for
export to South Korea and the united States. currently, the
facility is making high quality, environmentally friendly
interior plywood, mainly for export the uS market.
govina investment joint Stock company is employing

hundreds of workers, mostly locals, each of whom is paid an
average of vND7-8 million of salary a month. Policies on
vocational training, salary and
insurance are always of high
priority and primary concern of the
company. at the same time, every
year, the company makes a
significant contribution to local
budget revenue and socioeconomic
development.
Empowered by modern

technology, wood processing stages
are completely automated from
input to output. The cutting-edge
industry enables the company to
use up trunk, branches and roots
for processing. Excess parts such as
sawdust and bark are used fuels to
generate energy, thus helping
reduce costs and protect the
environment. its products meet
international quality standards,
enabling them to compete in

demanding markets like the united States and South Korea
because the company selected best technology and equipment
suppliers in the world. Based on available local potential, the
company aims to become the largest consumer of timber in
the province.
currently, the hardest difficulty for the company is the

incomplete infrastructure in the industrial park and locally
untrained workers. moreover, the company does not have a
raw material area for active production and most of raw
materials are purchased locally. To solve this matter, in the
coming time, govina investment joint Stock company will
maintain the quality of industrial wood products, use wood
from planted forests rather than virgin forests, diversify
environmentally friendly product designs and advance
towards sustainable development. The company conducted a
survey and launched the govina afforestation project in Bac
Kan province in order to provide stable input supplies for its
factory in the future. When the project is put into operation, it
will create jobs for local workers, help socioeconomic
development, actively train workers, and apply recruitment
policies.
mr. vu Khanh cuong, general Director of govina

investment joint Stock company, said: “During its operation,
govina has always supported by local authorities, agencies,
especially the industrial zones authority, to have all
administrative procedures quickly settled. We hope that
central and local government will introduce more incentive
and support policies for businesses investing in agricultural
and rural development like govina to stabilize production,
generate jobs and contribute to general local development.”n

Ông Vũ Khánh Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Govina

Công ty CP đầu tư govina

Vượt qua khó khăn, 
hướng đến phát triển bền vững

govina investment JsC

Going through Hardships 
to Sustainable Development
The covid-19 epidemic is a challenge but
also a test for business health. its sudden
outbreak caused most manufacturers to
suffer adversity. however, with the
government-backed support policy,
featured by social security packages and
business assistances, and with the
determination of all the staff, govina
investment joint Stock company received
certain help to overcome this crisis.



ưu đãi khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa: 02 khách hàng,
dư nợ 56.687 triệu đồng. Khách hàng được cơ cấu nợ do ảnh
hưởng covid-19: 17 khách hàng, dư nợ cơ cấu 62.961 triệu
đồng. Khách hàng được miễn giảm lãi do ảnh hưởng covid-
19: 03 khách hàng, dư nợ được giảm 32.210 triệu đồng, số tiền
lãi được giảm 266 triệu đồng. Thực hiện giảm lãi cho toàn bộ
khách hàng do ảnh hưởng của dịch covid-19 có dư nợ tại thời
điểm 15/7/2021 và các khoản cho vay mới: Dư nợ giảm lũy kế
đến 31/10/2021 là 3.266.567 triệu đồng, số khách hàng được
giảm lũy kế 16.913 khách hàng, số lãi thực giảm lũy kế đến
31/10/2021 là 4.825 triệu đồng.
Ông Đỗ Đăng hùng, giám đốc agribank chi nhánh

tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm: “Để kịp thời hỗ trợ khách hàng
bị tác động bởi dịch covid-19, agribank Bắc Kạn đã chỉ
đạo tất cả các chi nhánh trong hệ thống phải thường xuyên
theo dõi, rà soát nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh,
mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, đặc biệt là
khách hàng ở những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều
như: du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu
và các doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu,
xuất khẩu sang thị trường quốc tế..”
Tại chi nhánh aribank huyện chợ Đồn, ông Đào vũ

hiệp - giám đốc agribank chi nhánh huyện chợ Đồn cho
biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của agribank chi nhánh
tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua agribank chi nhánh huyện chợ
Đồn đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn,
giảm lãi tiền vay; linh hoạt đối tượng đầu tư thay thế phù
hợp; cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay mới

theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm duy trì và ổn
định sản xuất kinh doanh, đồng thời còn miễn, giảm phí các
giao dịch ngân hàng điện tử cho khách hàng, hỗ trợ và
khuyến khích khách hàng thực hiện thanh toán online tránh
tiếp xúc trực tiếp trong mùa dịch”.
hoạt động ở địa bàn khá khó khăn, ông Nguyễn mạnh

hùng - Phó giám đốc phụ trách agribank chi nhánh Na rì
cũng chia sẻ: “Trong 10 tháng đầu năm, tình hình dịch covid-
19, thiên tai gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh
doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm… đã làm ảnh hưởng không
nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, như nguồn
vốn dân cư bị hạn chế, công tác đầu tư cho vay bị giảm sút do
quy mô sản xuất kinh doanh bị thu hẹp…Tuy nhiên với quyết
tâm cao của đội ngũ cán bộ nhân viên, agribank chi nhánh
huyện Na rì đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng,
doanh nghiệp khắc phục khó khăn, từng bước phục hồi sản
xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn đời sống cho nhân dân”.
với sự cố gắng của toàn hệ thống cùng những kết quả

trên đã góp phần khẳng định uy tín của agribank trên thị
trường đồng thời tích cực thúc đẩy công cuộc phát triển của
tỉnh, được các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các
tầng lớp nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, đưa
thương hiệu agribank vốn đã gần gũi, thân quen càng trở
nên gắn bó mật thiết hơn, tin yêu hơn với người dân Bắc
Kạn. Đây chính là tiền đề, là động lực quan trọng để
agribank chi nhánh Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu
trong thời gian tới, xây dựng và phát triển đơn vị lớn mạnh
toàn diện, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế -
xã hội tỉnh Bắc Kạn.n
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Khẳng định vị thế ngân hàng chủ lực tại địa
phương
agribank chi nhánh Bắc Kạn được đánh giá là một trong

những ngân hàng hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, chi nhánh đã làm tốt công tác huy động vốn
và đầu tư tín dụng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế
- xã hội tỉnh Bắc Kạn, từng bước khẳng định uy tín và thương
hiệu agribank, nâng cao thị phần hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, hệ thống agribank nói
chung và agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nói riêng hoạt
động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch
bệnh, tuy nhiên Ban lãnh đạo agribank tỉnh Bắc Kạn đã sát
sao chỉ đạo đảm bảo hoạt động kinh doanh của toàn chi
nhánh an toàn, ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
đều đạt và vượt kế hoạch được giao. 
Tính đến 31/10/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn chi

nhánh đạt 3.969 tỷ đồng, tăng so đầu năm 350 tỷ đồng, đạt
95% kế hoạch năm 2021 Trụ sở chính (TSc) giao; tốc độ tăng
trưởng 9,7%; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 3.169 tỷ đồng;
các chỉ tiêu kế hoạch chi nhánh thực hiện cơ bản đạt kế hoạch
do TSc giao. Đời sống người lao động từng bước ổn định, hệ
số lương đạt được theo quy định của agribank.
Ông Đỗ Đăng hùng, giám đốc agribank chi nhánh

tỉnh Bắc Kạn cho biết: “với hệ thống sản phẩm dịch vụ
ngân hàng đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chi
nhánh đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ ưu việt cho các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới,
agribank chi nhánh Bắc Kạn sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao
chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng doanh nghiệp, cá
nhân cùng phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục
góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp và sự phát
triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Kạn”.

Hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp
Bên cạnh việc ưu tiên phát triển lĩnh vực nông nghiệp,

agribank tỉnh Bắc Kạn cũng đã hỗ trợ tích cực cho cộng đồng
doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. với nhận thức phát triển các hoạt
động kinh doanh dựa trên nền tảng cân bằng giữa khách hàng
Doanh nghiệp - Khách hàng cá nhân, hộ sản xuất, agribank
tỉnh Bắc Kạn xác định cộng đồng doanh nghiệp tỉnh là động
lực quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của
đơn vị, do đó tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận
nguồn vốn với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, kịp thời.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đã làm cho các

doanh nghiệp trên cả nước nói chung và các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tháo gỡ
khó khăn cho các doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm
2021, chi nhánh đã làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn
để kịp thời nắm bắt những khó khăn mà khách hàng đang gặp
phải. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của agribank về
các cơ chế chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi
dịch covid-19; cụ thể như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn
giảm lãi phí, giải ngân lãi suất ưu đãi. Trong đó hỗ trợ lãi suất
do khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19: 02 khách
hàng doanh nghiệp, tổng dư nợ được giảm lãi suất 59.804 triệu
đồng. cho vay tiêu dùng ưu đãi lãi suất với khách hàng cá
nhân: 198 khách hàng, tổng dư nợ 49.730 triệu đồng. cho vay
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Đồng hành cùng doanh nghiệp và 
người dân vượt qua đại dịch

ENTERPRISE

Dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp
đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh
tế - xã hội. Kịp thời chung tay cùng tỉnh
Bắc Kạn, agribank chi nhánh Bắc Kạn
đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
khách hàng, doanh nghiệp khắc phục
khó khăn, tạo điểm tựa vững chắc giúp
người dân và doanh nghiệp hạn chế tối
đa sự đứt gãy chuỗi sản xuất, từng bước
phục hồi sản xuất, kinh doanh và đảm
bảo an toàn đời sống cho nhân dân.

Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Bắc Kạn



người và kinh tế trong cả nước thì Bắc Kạn vẫn được
coi là điểm đến an toàn cho khách du lịch. Tuy nhiên
theo tình hình chung của đất nước, tất cả các hoạt
động phát triển kinh tế - xã hội tại Bắc Kạn đều bị
ảnh hưởng do việc giao thương hàng hóa bị gián đoạn
hoặc cô lập, ngành du lịch cũng “đóng băng” như các
tỉnh vùng dịch. các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
du lịch trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động, rơi vào
tình trạng khó khăn, nhiều cơ sở, đơn vị phải chuyển
hướng kinh doanh hoặc tìm việc làm tạm thời chờ sự
mở cửa, hoạt động trở lại của nền kinh tế trong nước.
Do vậy để kích cầu du lịch sau dịch bệnh, Sở

vhTT&DL tỉnh thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:
một là, đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho

khách du lịch: Sở vhTT&DL đã có công văn số
1274/SvhTTDL-QLDL ngày 21/10/2021 về việc thực
hiện Nghị quyết số 128 của chính phủ ban hành Quy
định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch covid-19”; công văn số 1250/SvhTTDL-
QLDL ngày 15/10/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để đón khách du lịch trong tình hình mới.
hai là, tăng cường hoạt động truyền thông và xúc

tiến, quảng bá du lịch: Trung tâm Xúc tiến du lịch
tỉnh đã tổ chức in ấn, xuất bản được 1.000 cuốn cẩm
nang du lịch; 1.000 tập gấp du lịch (tiếng việt và tiếng
anh) về du lịch để làm tài liệu tuyên truyền quảng bá
du lịch tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh;
phối hợp với Kênh truyền hình vov Tv của Đài
tiếng nói việt Nam xây dựng các phóng sự tuyên
truyền, quảng bá du lịch Bắc Kạn,...
Ba là, phát triển sản phẩm đa đạng đáp ứng xu thế

mới của thị trường. Tỉnh tập trung đầu tư, xây dựng và
phát triển các sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, văn hóa lịch sử, phục
dựng và bảo tồn các lễ hội truyền thống và các di sản văn
hóa phi vật thể để thu hút khách du lịch; đồng thời định
hướng khai thác các điểm du lịch nhỏ, an toàn, hấp dẫn
để phục vụ khách du lịch đi theo nhóm nhỏ... 
Bốn là, chuyển đổi số hóa, ứng dụng công nghệ thông

tin vào du lịch. Sở vhTT&DL đã xây dựng “Đề án ứng
dụng công nghệ thông tin, phục vụ du lịch thông minh
tỉnh Bắc Kạn” dự kiến sẽ khai trương cổng Du lịch
thông minh Bắc Kạn vào cuối tháng 11/2021. Đây sẽ là
cơ hội để kết nối các điểm đến với các công ty lữ hành,
khách du lịch trong nước và quốc tế. 
Năm là, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi

hoạt động du lịch. Sở vhTT&DL sẽ tiếp tục nghiên cứu,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh
nghiệp du lịch trong tỉnh để thống nhất các phương án
cụ thể về “kích cầu du lịch” như: cam kết khuyến mại giá
phòng, giá dịch vụ, giảm giá vé tham quan du lịch…
Sáu là, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng

yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch. Trong tháng
9/2021, Sở vhTT&DL đã tổ chức 02 lớp tập huấn về
phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch
và công tác thống kê du lịch; bồi dưỡng nghiệp vụ du
lịch cho các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời, tổ chức
kiểm tra nghiệp vụ và cấp 7 thẻ hướng dẫn viên du
lịch tại điểm.

trân trọng cảm ơn ông!
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Để nâng cao chất lượng toàn
diện về du lịch, đưa du lịch phát
triển tương xứng với tiềm năng,
Bắc Kạn đã thực hiện những
giải pháp nào, thưa ông?
Bắc Kạn xác định du lịch là

ngành kinh tế tổng hợp, là tiền đề
để tạo đà thúc đẩy các ngành kinh
tế khác trong tỉnh phát triển,
hướng tới mục tiêu trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
vào năm 2025. Những năm qua,
Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh Bắc
Kạn đã chỉ đạo ngành du lịch xây
dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề
án phát triển du lịch, trọng tâm là
hồ Ba Bể, aTK chợ Đồn… 
Bắc Kạn có 01 di sản văn hóa

phi vật thể được uNESco công
nhận, đó là di sản “Thực hành
Then của người Tày, Nùng”, có 02
di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
(aTK chợ Đồn và hồ Ba Bể), 7 di
tích lịch sử cấp quốc gia, 17 di sản
văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và
49 di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh cấp tỉnh; bên cạnh đó là bản
sắc văn hóa độc đáo của 7 dân tộc
Tày, Nùng, Kinh, Dao, mông, hoa
và Sán chay. Tuy nhiên hiện nay
du lịch Bắc Kạn phát triển chưa
tương xứng với tiềm năng. chất
lượng dịch vụ chưa đáp ứng được
nhu cầu của khách du lịch, còn
thiếu các dịch vụ du lịch trải
nghiệm gắn với nông nghiệp, bản
sắc văn hóa, làng nghề truyền
thống, ẩm thực… Nguồn vốn đầu
tư công dành cho phát triển du
lịch còn thấp; các khu, điểm du
lịch chưa có quy hoạch chi tiết;
công tác tôn tạo, tu bổ các di tích
lịch sử, văn hóa phục vụ phát triển
du lịch còn nhiều khó khăn.
Nguyên nhân là do nguồn ngân
sách địa phương còn hạn hẹp nên
du lịch chưa được đầu tư thỏa
đáng; tỉnh chưa thu hút được các
dự án đầu tư có quy mô lớn; công
tác quảng bá, xúc tiến chưa được
thực hiện thường xuyên; nguồn
nhân lực du lịch chưa đáp ứng
được yêu cầu; doanh nghiệp du
lịch có quy mô nhỏ nên sự liên kết
với các doanh nghiệp ngoài tỉnh
để hình thành các tour, tuyến du
lịch liên vùng còn hạn chế … 

Để khắc phục các hạn chế
trên, tỉnh Bắc Kạn đã đề xuất với
chính phủ và một số bộ, ngành
Trung ương về việc đầu tư cơ sở
hạ tầng giao thông cho tỉnh Bắc
Kạn. chỉ đạo các ngành và địa
phương trong tỉnh ưu tiên tập
trung, huy động các nguồn lực để
đầu tư nâng cao chất lượng về du
lịch, đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của khách du lịch trong giai
đoạn 2021 - 2025, tăng cường
công tác đào tạo và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực du lịch
đáp ứng yêu cầu phát triển du
lịch: tăng số lượng và chuẩn hóa
đội ngũ hướng dẫn viên du lịch,
nâng cao kỹ năng nghề cho đội
ngũ lễ tân, phòng buồng, bàn,
bếp, bar và tiếng anh giao tiếp
trong du lịch. Đồng thời, mở
rộng và phát triển các loại hình
du lịch trải nghiệm. Trong tháng
9/2021, uBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
vhTT&DL phối hợp với uBND
huyện Ba Bể, Ban Quản lý vườn
Quốc gia Ba Bể, Ban Quản lý Khu
du lịch Ba Bể, các xã (Khang
Ninh, Nam mẫu) tiến hành khảo
sát Khu du lịch hồ Ba Bể và các
bản du lịch cộng đồng ven hồ Ba
Bể để đề xuất các giải pháp phát
triển du lịch hồ Ba Bể, báo cáo
uBND tỉnh có các giải pháp cụ
thể để tháo gỡ khó khăn cho
ngành du lịch. Dự kiến trong giai
đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục có
nhiều đề án, dự án về phát triển
các mô hình du lịch trải nghiệm
được bổ sung vào các sản phẩm
du lịch và dịch vụ du lịch tại địa
phương, góp phần làm phong
phú, hấp dẫn các sản phẩm du
lịch hiện tại để thu hút khách du
lịch đến Bắc Kạn.

trong điều kiện dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp,
du lịch Bắc Kạn đã bị ảnh
hưởng không nhỏ. Để sẵn sàng
kích cầu du lịch sau dịch bệnh,
sở VHtt&dL đã có những
phương án, hoạt động cụ thể
như thế nào?
Trải qua 04 đợt bùng phát

dịch covid -19 đã gây nên
những thiệt hại nặng nề về
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Bắc Kạn sở hữu nhiều tiềm
năng về du lịch, như cảnh
quan thiên nhiên tuyệt đẹp,
bản sắc văn hóa các dân tộc
đặc sắc... Những năm gần
đây, tỉnh từng bước đẩy
mạnh hoạt động quảng bá,
xúc tiến và liên kết nhằm
đưa du lịch trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn. Phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn
ông Hà Văn trường, giám
đốc Sở văn hóa, Thể thao và
Du lịch (vhTT&DL) Bắc
Kạn. duy Bình thực hiện.

to raise tourism quality and match tourism
development commensurate with existing potential, what
solutions has Bac Kan province adopted?
Bac Kan makes tourism a general economic sector, a

foundation motivating the development of other economic
sectors and realizing the goal of becoming a key economic
sector by 2025. recently, the Provincial Party committee, the
Provincial People’s council and the Provincial People’s
committee of Bac Kan directed the tourism sector to work
out tourism development master plans, focusing on Ba Be
Lake and cho Don Secure Warzone.
Bac Kan is home to the Then practice of Tay and Nung

peoples recognized by uNESco as an intangible cultural
heritage, two historic protected warzones (cho Don and Ba
Be), seven national historical sites, 17 national intangible
cultural heritages and 49 provincial historical and scenic sites.
Besides, this place features the unique cultural identity of seven
ethnic groups, namely Tay, Nung, Kinh, Dao, mong, hoa and
San chay. however, the current development of Bac Kan

Developing Tourism
into Spearhead 
Economic Sector
Bac Kan is blessed with tourism potential
such as beautiful natural landscapes and
unique cultural identities of ethnic groups. in
recent years, the province has accelerated
advertising, promotion and cooperation to
turn tourism into a key economic sector.
vietnam Business forum has an interview
with mr. Ha Van truong, Director of Bac
Kan Department of culture, Sports and
Tourism. duy Binh reports.

F



vùng đất này còn là nơi cư trú của đồng bào
các dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có những
phong tục tập quán khác nhau nhưng đan xen
nhau tạo nên bản sắc chung của dân tộc việt
Bắc mà biểu trưng nhất là văn hóa Tày Nùng. 

Đến với Bắc Kạn, du khách không chỉ thăm chiến
trường xưa, tìm về cội nguồn lịch sử mà du khách còn được
đến với các thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp, độc đáo với
những hồ, thác, hang, động và sông suối như: Động Nàng
Tiên, Động hua mạ, Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Thác
Nà Khoang, Thác Nà Đăng, Sông cầu, Sông Năng...
Đặc biệt du khách sẽ được đến thăm quan Khu du lịch

sinh thái hồ Ba Bể, một địa danh có trong truyền thuyết và
là "viên ngọc xanh của núi rừng việt Bắc". Đến đây, du
khách sẽ được dạo chơi trên hồ bằng thuyền độc mộc, hòa
mình trong không gian thiên nhiên bao la để hít thở không
khí trong lành của vườn Quốc gia - rừng nguyên sinh trên
núi đá vôi với hàng trăm loài động, thực vật đặc biệt quý
hiếm, trong đó có 42 loài động vật có trong sách đỏ. Đây là
bức tranh tuyệt đẹp, sống động và tinh khôi của núi rừng
việt Bắc. Trong bức tranh ấy không chỉ có hình ảnh thiên
nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn có cả những con người
chân chất, mộc mạc, giàu tình cảm. 
Nếu du khách muốn tìm hiểu đời sống sinh hoạt, văn

hóa của đồng bào các dân tộc việt Bắc xin mời hãy ghé
thăm các phiên chợ vùng cao, đến với các Lễ hội mùa xuân
của từng bản làng, từng dân tộc như chợ Bản Tàu Ba Bể
(mùng 4,9 âm lịch), chợ tình Xuân Dương Na rì (25/3 âm
lịch). Đặc biệt, cùng với ngày Xá tội vong nhân (Tết vu
Lan) của người Kinh, Tết rằm tháng bảy của người dân tộc
Tày ngoài ý nghĩa thờ cúng tổ tiên, cúng các vong hồn còn
là dịp để gia đình, dòng họ sum họp, con cái thể hiện lòng
biết ơn, tình cảm và lòng hiếu thuận đối với cha mẹ. n
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truyền thống

tourism is not commensurate with local potential. Service
quality has not met tourism needs while the province lacks
experience in services linked with agriculture, cultural
identity, traditional handicraft villages and cuisine. Public
investment for tourism development is still low. Tourist
sites lack well-made detailed plans. The province lacks
resources for embellishing and restoring historical and
cultural relics for tourism development because the local
budget is not enough to make sufficient investment for
tourism, attract significant tourism projects, launch regular
advertising and promotion, and train adequate tourism
workers. as local tourism companies are small in scale, they
find it difficult to establish cooperation with external firms.
To address those weaknesses, Bac Kan province

proposed the government and central authorities invest in
transport infrastructure for the locality; directed local
agencies to prioritize investment resources to improve
tourism quality, meet increasing tourist requirements in
2021 - 2025, strengthen training and improve the quality
of tourism human resources to meet development
requirements: increasing and standardizing tour guides,
improving professional skills and English communication
skills for staff working in reception, room, bar and
restaurant  business. at the same time, the province
expanded and developed experience tourism. in
September 2021, the Provincial People's committee
directed the Department of culture, Sports and Tourism
to work with the Ba Be District People's committee, the
management Board of Ba Be National Park, the
management Board of Ba Be Tourist area, and Khang
Ninh and Nam mau communes to survey Ba Be Lake
Tourist area and community tourism villages along Ba Be
Lake to propose tourism development solutions, report
specific solutions to deal with difficulties in this work to
the Provincial People's committee. Expectedly, in 2021 -
2025, many tourism experience development projects will
add products and services to the local tourism industry
and help make and diversify attractive tourism products to
draw tourists to Bac Kan.

given the complicated development of the CoVid-19
epidemic, Bac Kan province’s tourism has been

significantly affected. to stimulate post-CoVid-19
tourism demand, what specific plans and activities has the
department of Culture, sports and tourism launched?
going through four coviD-19 epidemic outbreaks that

caused heavy human and economic losses across the
country, Bac Kan is still considered a safe destination for
tourists. however, all socioeconomic development aspects
of Bac Kan province were also hurt by trade disruptions
and lockdowns. The tourism sector also plummeted as in
epidemic-hit provinces. Tourism companies terminated
their operations and slid into extreme difficulty. many had
to change business or find jobs in other industries while
waiting for domestic economic reopening.
Therefore, to stimulate tourism demand after the

epidemic, the Department of culture, Sports and Tourism
of Bac Kan province has implemented specific solutions
as follows:
first, ensuring safety for tourists and destinations: The

Department of culture, Sports and Tourism issued official
Letter 1274/SvhTTDL-QLDL dated october 21, 2021 on
implementation of resolution 128 of the government on
"Safe and flexible adaptation, effective control of the
coviD-19 epidemic"; and Dispatch 1250/SvhTTDL-
QLDL dated october 15, 2021 on preparation of necessary
conditions to welcome tourists in the new situation.
Second, strengthening tourism communication,

advertising and promotion: The Bac Kan Tourism
Promotion center printed and published 1,000 tourist
handbooks; 1,000 tourism brochures (in vietnamese and
English) to deliver at local and external tourism events; and
coordinated with vov Tv channel of the voice of vietnam
to produce media products on Bac Kan tourism.
Third, developing a variety of tourism products to meet

new market trends. The province focused on investing,
building and developing tourism products such as
ecotourism, leisure tourism, community tourism, cultural
and historical tourism; restoring and preserving traditional
festivals and intangible cultural heritage sites to woo
tourists; and opened small, safe and attractive tourist spots
to serve travelers in small groups.
fourth, fostering digital transformation and

information technology application to tourism. The
Department of culture, Sports and Tourism developed the
"Project on information technology application to serve
smart tourism in Bac Kan province", planned to open the
Bac Kan Smart Tourism Portal in late November 2021. This
will be an opportunity to connect destinations with
domestic and international tour operators and tourists.
fifth, supporting businesses to accelerate tourism

recovery. The Department of culture, Sports and Tourism
will continue to study and coordinate with relevant bodies
and tourism firms in the province on specific plans on
tourism stimulus, such as discounts on room rates, service
charges and sightseeing tickets.
Sixth, supporting tourism human resources

development for tourism recovery. in September 2021, the
Department of culture, Sports and Tourism organized two
training courses on legal documents on tourism and
provided tourism training for tourist accommodation
facilities; and conducted professional inspections and
granted tourist guide cards in situ.

thank you very much!
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Quê hương Bắc Kạn
Bắc Kạn lắm núi nhiều vàng

Nhà sàn mái lá bạt ngàn nương ngô
Sông cầu nước chảy lơ thơ

Năm ngày phiên chợ đi mua về nhà
Tình người thiết tha đậm đà

Áo chàm nọng mặc nước da trắng hồng
Từng là con Lạc cháu hồng

Nhìn màu xanh núi nhớ công Bác hồ
Từng ruộng lúa, từng nương ngô

Bao thai gạo trắng vốn chưa bằng lòng
gạo rẫy ăn với chép đồng

Thơm ngon bên bếp lửa hồng quanh năm
Đi đầu cũng nhớ canh măng

Tháng 7 ngày rằm…
Làng bản xốn xang

Đường đi lên thác, xuống ngàn
hoa mơ đã lắm, hoa xoan càng nhiều

Trên rừng bạc bể đáng yêu
còn xanh xanh núi còn nhiều tình thương

Nhà giáo cách mạng Văn Hợp

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông Bắc
Tổ quốc, từng là trung tâm căn cứ địa việt Bắc -
vùng đất chiến lược quan trọng, “Thủ đô kháng
chiến”, “cái nôi cách mạng” của cả nước. 

F
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CôNg Ty Mr LINh’S AdVENTurES

Doanh nhân Nguyễn Tuấn
Linh - giám đốc công ty
mr Linh’s adventures chia
sẻ: “với mong muốn được
giới thiệu đất nước việt

Nam đến với bạn bè quốc tế, từ những
ngày đầu tiên thành lập, công ty mr
Linh’s adventures luôn chú trọng phát
triển bền vững, trở thành một doanh
nghiệp kinh doanh có trách nhiệm. chất
lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách
hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của công
ty. Bên cạnh đó là nỗ lực góp phần phát
triển cộng đồng, xã hội”.
Để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá

trị di sản văn hóa gắn với du lịch, ngoài
việc khai thác du lịch sinh thái nghỉ
dưỡng, du lịch cộng đồng… tại vườn
Quốc gia Ba Bể như hiện nay, Ba Bể còn
nhiều nguồn tài nguyên rất đa dạng, cần
phải được khai thác để làm phong phú
thêm các chuỗi giá trị, và tạo ra sản phẩm
du lịch đặc trưng riêng của địa phương.
một trong các tài nguyên chưa được khai
thác, đó là hang Thẳm Phầy, điểm đến du
lịch tiềm năng, cần được chú ý đầu tư và
khai thác. 
hang Thẳm Phầy thuộc thôn Nà Slải,

xã hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Đây là hang tự
nhiên, được công ty mr Linh’s
adventures phát hiện từ năm 2016. Nhận
thấy đây là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn,
nếu được khai thác sẽ làm phong phú
thêm sản phẩm du lịch hồ Ba Bể nên sau
khi phát hiện, công ty mr Linh’s
adventures đã có văn bản báo cáo uBND
tỉnh, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và
chính quyền địa phương để xin ý kiến về
việc tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá
hiện trạng và khai thác, phát triển thành
sản phẩm du lịch. Tỉnh đã tổ chức nhiều
đoàn công tác (công ty mr Linh’s

adventures vinh dự được tham gia) đến
khảo sát thực tế và đã báo cáo kết quả với
uBND tỉnh. Trên cơ sở đó, công ty mr
Linh’s adventures đã xây dựng đề án và
xin phép được khai thác nơi đây thành
một điểm đến du lịch vào cuối năm 2016.
Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, đề
xuất chưa được phê duyệt. Đến nay, khu
vực hang Thẳm Phầy vẫn chưa được khai
thác và đầu tư một cách có hiệu quả. 
Để tránh lãng phí nguồn tài nguyên

thiên nhiên, công ty mr Linh’s
adventures một lần nữa đề xuất Dự án
khai thác hang Thẳm Phầy, với tổng diện
tích là 199.501,2m2, vốn đầu tư là 50 tỷ
vNĐ; mô hình khai thác gồm 3 nội dung:
Tour du lịch thám hiểm hang Thẳm Phầy;
khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch
trải nghiệm… trong quần thể bao gồm 30
căn bungalow, hệ thống bể bơi, nhà hàng,
các khu vực check-in, mô hình du lịch
mạo hiểm đu dây zipline - một mô hình
giải trí thân thiện môi trường mới tại
việt Nam. 
Dự án khu du lịch hang Thẳm Phầy

của công ty mr Linh’s adventures – Ba Bể
sẽ góp phần phát triển và quảng bá du lịch
hồ Ba Bể, đáp ứng nhu cầu tour du lịch
khám phá và mạo hiểm của du khách quốc
tế, đóng góp cho nguồn thu ngân sách của
tỉnh Bắc Kạn, đồng thời tạo công ăn việc
làm, sinh kế bền vững cho người dân xung
quanh. 
Là một công ty với bề dày kinh nghiệm

và những thành công trong lĩnh vực lữ
hành, là thành viên của nhiều hiệp hội du
lịch, tham gia nhiều hội thảo và roadshow
quốc tế, công ty mr Linh’s adventures có
đủ tiềm lực, khả năng, cũng như sức ảnh
hưởng để lan toả, xây dựng và phát triển
khu du lịch hang Thẳm Phầy nói riêng và
du lịch Bắc Kạn nói chung.n

TOURISM

mặc dù không được
sinh ra và lớn lên ở
Bắc Kạn, song cơ
duyên đã khiến cho
vị giám đốc trẻ và tài
năng Nguyễn Tuấn
Linh gắn bó và ngày
càng tâm huyết với
mảnh đất này. Từ
những kinh nghiệm
của bản thân, sự am
hiểu về đặc thù và
những nét độc đáo
của địa phương,
tháng 5/2012, công
ty TNhh Du lịch
Phiêu lưu cùng mr
Linh (mr Linh’s
adventures) được
thành lập, với trụ sở
chính tại hà Nội và
chi nhánh (khu sinh
thái) tại thôn cốc
Tộc, huyện Ba Bể.

Mr. Linh's Homestay được xây dựng theo
phong cách nhà sàn truyền thống

Quảng bá và phát triển du lịch hồ Ba Bể 
với Dự án khu du lịch hang Thẳm Phầy 




