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Đại lý 3S Hyundai Bắc Giang khai trương vào ngày 
12/09/2016 với diện tích hơn 12.000m2, bao gồm 
showroom, nhà xưởng và kho xe. Tại đây, giới thiệu, cung 
cấp sản phẩm dịch vụ, cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn dịch vụ hàng đầu của Hyundai toàn cầu với khu 
trưng bày sản phẩm, khu bảo dưỡng xe, chăm sóc khách 
hàng theo quy trình hiện đại. 

Đến với Hyundai Bắc Giang, khách hàng không chỉ được 
sở hữu một thương hiệu đẳng cấp với trang bị kỹ thuật 
tiên tiến mà còn được sự hỗ trợ tối ưu từ các dịch vụ 
chuyên nghiệp trước, trong và sau khi mua hàng để đảm 
bảo mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng trong 
suốt quá trình sử dụng. 

Hyundai Bắc Giang đạt tiêu chuẩn GDSI với bộ nhận diện 
toàn cầu mới nhất của Tập đoàn Hyundai Thành Công 
Việt Nam, là hệ thống nhận diện mới, giúp khách hàng 
có những trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi khi sử dụng 
sản phẩm và dịch vụ tại Hyundai, với ý tưởng thiết kế 
mới “E Motion Park” bao gồm từ mặt mái, cửa ra vào đến 
không gian xanh và nội thất hoàn toàn mới. 

Hyundai Bắc Giang hệ thống thiết bị hiện đại theo tiêu 
chuẩn quốc tế: Máy chẩn đoán hư hỏng và hướng dẫn 
sửa chữa GDS của Hyundai, thiết bị kéo nắn khung, 
phòng sơn tiêu chuẩn, thiết bị sửa chữa nhanh và nhiều 
trang thiết bị hiện đại và dụng cụ chuyên dùng khác... 
Đội ngũ nhân viên bán hàng, dịch vụ được đào tạo bài 
bản, chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng nhanh nhất và 
làm hài lòng tất cả các nhu cầu khách hàng.
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54 Ban QLDa đầu tư xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp tỉnh Bắc giang: Phát huy hiệu quả 
vốn ngân sách trong phát triển cơ sở hạ tầng

56 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện việt yên: 
chất lượng công trình đặt lên hàng đầu

58KcN hòa PhúKiến tạo môi trường công nghiệp 
xanh, bền vững

60hoa Phu industrial Park creating green, 
Sustainable industrial climate

62hiệp hội Bất động sản Bắc giang: 
Xây dựng thị trường BĐS chuyên nghiệp  và bền vững

ENTERPRISE

64vietcombank Bắc giang: Tiên phong chuyển đổi số, 
đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

66công ty TNhh mTv moa Eng: chăm lo đời sống 
người lao động, thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh

67moa Eng co., Ltd caring for Employees’ Lives, 
Boosting Business Performance

68công ty cP Phát triển hạ tầng KcN Bắc giang: 
Đẩy mạnh số hóa, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư 
trong giai đoạn mới

69 Bac giang industrial Zones infrastructure Development 
jSc accelerating Digitization to meet investment 
attraction requirements in New Era

71Dự án Nhà ở xã hội Evergreen: 
giải quyết bài toán nhà ở cho người lao động

72công ty cP Xây dựng số 10: Phát triển nguồn nhân lực, 
khẳng định uy tín thương hiệu

73construction joint Stock company No. 10 Developing 
human resources, affirming Brand reputation

74chủ tịch hĐQT minh Trung group: 
Bền tâm, vững chí, nâng tầm nông sản việt

76vPBank Bắc giang: Tăng cường đổi mới, 
đồng hành phát triển với địa phương

78Doanh nhân Đào văn Dương: 
Kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội

80 Sân golf Trường an - việt yên: 
Điểm nhấn phát triển xanh ở Bắc giang

TOURISM

82Nét đẹp Bắc giang qua lăng kính du lịch

83 Beauty of Bac giang through the Lens of Tourism

23Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng

24hướng tới nông thôn hiện đại, 
nông nghiệp bền vững, giá trị cao

25Developing modern rural area, 
Sustainable and high value agriculture

26 Thanh tra tỉnh: góp phần xây dựng 
môi trường kinh doanh thuận lợi

28công an tỉnh Bắc giang: Tăng cường đồng hành, 
hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

30Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

31 Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc giang: 
Nỗ lực kết nối cung - cầu lao động

32Ngành Ngân hàng: 
Sát cánh cùng địa phương phát triển kinh tế

34Ngành Thuế Bắc giang: 
Tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

36hải quan KcN Bắc giang: 
Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

37 TP.Bắc giang: Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, 
phát triển đô thị xanh, thông minh

38huyện hiệp hòa: Phát huy nội lực, 
phát triển toàn diện, bền vững

40huyện Lạng giang: Tập trung phát triển 
công nghiệp - đô thị - dịch vụ

41huyện Lục Ngạn: Tạo đột phá phát triển du lịch

42Quyết tâm đưa Tân yên trở thành 
miền quê đáng sống

44huyện yên Dũng: Phát triển hạ tầng giao thông 
tạo sức bật cho kinh tế

46huyện yên Thế: hoàn thiện kết cấu hạ tầng, 
tạo động lực thu hút đầu tư

48huyện việt yên - Điểm sáng về 
thu hút đầu tư và phát triển kinh tế

50các khu công nghiệp: 
Tạo đột phá cho phát triển kinh tế

51 industrial Parks creating Breakthroughs 
for Economic Development

53 Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Lục 
Ngạn: Nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông

VCCI

04Tìm giải pháp phục hồi kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông thủy sản

05 facilitating agribusinesses to recover and improve competitiveness

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

06Bắc giang: chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, 
điều hành, quyết tâm tạo bứt phá

08 Bac giang: active, flexible administration to make Breakthroughs

10Quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu cả nước

11 resolved to remain among Top growth Performers of the country

13hấp dẫn nhà đầu tư nhờ chính sách thông thoáng

15open Policy Draws investors

16Xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại

18chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách

20 Tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

21 focus on Promoting Digital Transformation

22Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại
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The webinar aimed to search for initiatives and
solutions enabling can Tho city-based agro-
fishery businesses to restore business, improve
competitiveness and apply digital technology to
agricultural and aquacultural production and

consumption. The event was also an opportunity for
policymakers, local authorities, experts, business support
organizations and the can Tho business community to
discuss and put forth solutions for businesses to boost
cooperation and develop in agriculture and fishery in the
digital economy.

in the face of the coviD-19 pandemic, to flexibly
adapt to the new context, in addition to supportive
policies introduced by the central government, launching
digitally enabled initiatives, powered by digital
transformation, accelerating market shifts, linking value
chain-based development, changing product designs and
packages, and building brands to create added value for
products are necessary approaches and solutions for
sustainable agricultural and aquacultural development in

the coming time.
The agro-fishery industry is considered a “protective

shield” for the entire economy during the coviD-19
pandemic by distributing food to the people, stabilizing
consumer prices, providing alternative jobs and creating
export revenue. however, the sector is currently facing new
challenges such as climate change and environmental
consequences; ethics in food production, safety and origin;
limited natural resources, increased labor costs and small
investment.

Speaking at the webinar, ms. Tran Thi Thanh Tam,
Deputy Director of the SmE Promotion center, vcci, said,
“for vietnamese businesses, digital transformation helps

speed up information to make more
prompt and more transparent decisions
to quickly respond to market
fluctuations and better meet customer
needs. Therefore, they need to
understand digital economic
development trends and digital
marketing tools and upgrade their
innovations.”

mr. ruici Tio, Policy Program
manager for asia-Pacific, facebook
inc, said: “meta Platforms inc,
(formerly facebook inc.) is proud to
be a long-time partner of the SmE
Promotion center (SmE-Pc), a
member of vcci, and has carried out
the Boost with facebook Program in
vietnam since 2017. Through this
partnership, we offer free resources
and training courses for SmEs in
digital transformation and help them
adapt and grow their businesses in

this important moment. The webinar in can Tho is our
first focused program for the agro-fishery sector,
emphasizing the importance of helping SmEs in this
sector apply digital tools to innovate and test new ideas
and leverage the power of precisely targeted marketing to
reach new customers and international export markets.
We are excited to further expand this series of training
programs this year and in 2022.”

The workshop was part of the Boost with facebook
Program implemented by vcci in vietnam. This is
facebook's commitment to supporting vietnamese
businesses to develop in the digital economy.n

Facilitating Agribusinesses to Recover 
and Improve Competitiveness 

hội thảo trực tuyến “các giải pháp phục hồi
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các doanh nghiệp nông thủy sản trong
nền kinh tế số tại cần Thơ” được tổ chức
nhằm tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp

giúp các doanh nghiệp nông thủy sản phục hồi kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng công
nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông thủy
sản. hội thảo cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính
sách, chính quyền địa phương, các chuyên gia, các tổ
chức hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp
cần Thơ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm hỗ
trợ thúc đẩy liên kết, phát triển ngành nông thủy sản
trong nền kinh tế số. 

Trước những ảnh hưởng của đại dịch covid-19, để thích
ứng linh hoạt với tình hình mới, bên cạnh những chính
sách hỗ trợ của chính phủ, việc các doanh nghiệp nông
thủy sản chủ động đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh
trên nền tảng công nghệ số, chuyển đổi số, gia tăng xu
hướng chuyển dịch thị trường, liên kết phát triển theo
chuỗi giá trị, đổi mới mẫu mã, bao bì sản phẩm, xây dựng

thương hiệu để tạo giá trị gia tăng cho
sản phẩm là những hướng đi và giải
pháp cần thiết để phát triển bền vững
ngành nông thủy sản trong thời gian tới. 

Ngành nông thủy sản đóng vai trò
“lưới bảo vệ” cho toàn bộ nền kinh tế
trong đại dịch covid-19, thông qua
việc phân phối lương thực cho người
dân, ổn định giá tiêu dùng, mang lại
việc làm thay thế và tạo doanh thu xuất
khẩu. Tuy nhiên, ngành nông thủy sản
hiện đang đối mặt với những thách
thức mới như: biến đổi khí hậu và
những hệ lụy từ môi trường; vấn đề
đạo đức trong sản xuất thực phẩm, an
toàn và nguồn gốc thực phẩm; hạn chế
về tài nguyên thiên nhiên, tăng chi phí
lao động và đầu tư vốn thấp.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị
Thanh Tâm – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Phòng Thương mại và công
nghiệp việt Nam đề cập: “với doanh nghiệp việt Nam,
chuyển đổi số giúp thông tin nhanh hơn, ra quyết định kịp
thời hơn, minh bạch hơn để ứng biến kịp thời với biến
động và dễ dàng đáp ứng nhu cầu khách hàng hơn. vì thế,
doanh nghiệp việt Nam cần nắm được xu hướng phát
triển của nền kinh tế số, các công cụ marketing số, nâng
cấp năng lực đổi mới sáng tạo”.

Ông ruici Tio - Quản lý chương trình chính sách,
khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Tập đoàn facebook
chia sẻ “Tập đoàn meta (Trước đây là Tập đoàn
facebook) tự hào là đối tác lâu năm của Trung tâm hỗ trợ
DNNvv (SmE-Pc), thuộc Phòng Thương mại và công
nghiệp việt Nam (vcci) thực hiện chương trình Boost
with facebook tại việt Nam từ năm 2017 đến nay. Thông
qua quan hệ đối tác này, chúng tôi mang tới những nguồn
tài nguyên, các khóa đào tạo miễn phí nhằm giúp các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số,
đồng thời giúp họ thích nghi và phát triển doanh nghiệp
trong thời điểm quan trọng này. hội thảo ngày hôm nay
tại cần Thơ là chương trình tập trung đầu tiên dành riêng
cho ngành nông thủy sản mà chúng tôi thực hiện và qua
đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này chuyển đổi trực
tuyến, ứng dụng các công cụ số để đổi mới và thử nghiệm
các ý tưởng mới, đồng thời tận dụng sức mạnh của việc
xác định đối tượng chính xác thông qua quảng cáo để tiếp
cận khách hàng mới và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
chúng tôi rất vui được tiếp tục mở rộng chuỗi chương
trình đào tạo này trong năm nay và vào năm 2022.”

hội thảo là một hoạt động trong chương trình Boost
with facebook được vcci thực hiện tại việt Nam và là
cam kết của facebook (hiện là meta)  trong việc hỗ trợ các
doanh nghiệp việt Nam phát triển trong nền kinh tế số. n

Tìm giải pháp phục hồi kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông thủy sản 

Ngày 22/12/2021, Phòng Thương mại và
công nghiệp việt Nam (vcci) phối hợp
với Tập đoàn facebook (hiện là meta) tổ
chức hội thảo trực tuyến “các giải pháp
phục hồi kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cho các doanh nghiệp nông
thủy sản trong nền kinh tế số tại cần Thơ”. 

Bích hạnh

on December 22, 2021, the vietnam chamber
of commerce and industry (vcci)
cooperated with facebook inc. (currently meta
Platforms inc.) to open a webinar on
“Solutions to overcome pandemic and
enhance competitiveness for agro-fishery
businesses in the digital economy in can Tho”.

Bich hanh

VCCI



huống mới phát sinh theo
phương châm “4 tại chỗ”.

Thứ hai, tiếp tục tập
trung chỉ đạo, lãnh đạo đẩy
mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến, quán triệt, triển
khai thực hiện nghị quyết
Đại hội Đảng bộ các cấp để
nâng cao nhận thức, thống
nhất tư tưởng, ý chí và hành
động trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên, tăng cường sự
đồng thuận trong toàn xã
hội; sớm nghiên cứu, ban
hành các văn bản lãnh đạo cụ
thể hóa nghị quyết Đại hội.
Triển khai đồng bộ các biện
pháp để đưa nghị quyết vào
cuộc sống sớm nhất, hiệu quả
nhất, tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Thứ ba, tiếp tục rà soát,
bổ sung, hoàn thiện các cơ
chế, chính sách phù hợp với
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
tình hình thực tế của địa phương nhằm khơi thông nguồn
lực, xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư, kinh
doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch,
khuyến khích các thành phần kinh tế cùng phát triển. Tập
trung các giải pháp, đề ra các cơ chế, chính sách để giải
quyết, khắc phục hiệu quả những vướng mắc, rào cản,
“điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển, nhất là các vấn
đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch,
quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng,
bảo vệ môi trường, thu, chi ngân sách,... bảo đảm cho mục
tiêu phát triển.

Thứ tư, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là phát triển hạ tầng
giao thông đi trước một bước, tạo tiền đề và động lực
phát triển. cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng
công nghiệp (nhất là hạ tầng các khu, cụm công nghiệp)
đáp ứng nhu cầu mặt bằng sạch của các nhà đầu tư; phát
triển hạ tầng đô thị, du lịch, đặc biệt là hạ tầng công nghệ
thông tin, công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh
tế số, xã hội số. Tỉnh Bắc giang quyết tâm phấn đấu là
một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển
đổi số tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong thời
gian tới.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định đây
là một trong những giải pháp trọng tâm, thường xuyên để
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci), củng cố lòng tin của
người dân, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa
phương. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện
pháp để nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ
phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây
dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân,
học dân và có trách nhiệm với dân”, hướng đến xây dựng

nền hành chính phục vụ, chính quyền phục vụ, mang đến
sự hài lòng tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Siết chặt
kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý, thay thế
những cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà, sách
nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ,...; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu phát
triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thứ sáu, quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực
văn hóa, xã hội, chú trọng nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần cho nhân dân. một trong những nhiệm vụ trọng
tâm mang tính đột phá được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XiX xác định là tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao
động đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; trong
đó, chú trọng đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất
lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động, sức cạnh
tranh của nền kinh tế…

Thứ bảy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững
mạnh, xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Thực hiện
quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả công tác
xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức
và công tác cán bộ. 

Thứ tám, tập trung làm tốt công tác cán bộ, xác định
đây là “then chốt” của nhiệm vụ then chốt. Thực hiện một
cách thường xuyên, đồng bộ, liên thông công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sàng lọc và bố trí,
sắp xếp cán bộ; tạo môi trường, điều kiện, động lực để
cán bộ phấn đấu vươn lên. chú trọng xây dựng đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ
quốc việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp
trong tỉnh; đội ngũ này phải thực sự có tâm, có tầm, dám
nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo và dám
chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.n

tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả “mục
tiêu kép”

với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng
lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh,
những năm qua, tỉnh Bắc giang đã có bước phát triển
tích cực, đạt nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực. Đặc biệt là trong năm 2021, tỉnh đã đẩy lùi
dịch bệnh covid-19 và thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”
theo chỉ đạo của Trung ương. 

Từ chỗ là tâm dịch lớn nhất của cả nước khi đợt dịch
lần thứ tư bùng phát (từ ngày 7/5/2021), song được sự
quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Trung ương và cả
nước, Bắc giang đã nỗ lực, quyết tâm để cùng lúc hoàn
thành 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tập trung toàn lực,
khẩn trương, thần tốc nhanh chóng khống chế, đẩy lùi
dịch bệnh; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa Xv, đại biểu hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục duy trì, nhanh
chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh (SXKD), hỗ trợ
nhân dân tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh. 

Đến nay, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh đã cơ
bản trở lại bình thường, cộng đồng doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh SXKD... Từ những nỗ lực,
cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong
tỉnh, ngày 18/8/2021, Bắc giang vinh dự được chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương Lao

động hạng Ba, ghi nhận thành tích trong công tác phòng,
chống dịch covid-19.

Tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng
bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là sau chiến
thắng đại dịch covid-19 vừa qua là tiền đề rất quan trọng,
tạo nên khí thế mới, quyết tâm mới để Bắc giang hướng
tới mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên
Nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi cũng như những khó

khăn, thách thức hiện nay, Đảng bộ, các cấp chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc giang luôn nêu cao tinh
thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, khát vọng
vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã
đề ra. Qua đó, đưa Bắc giang tiếp tục có bước phát triển
bứt phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, thời
gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung cao nhất cho công tác phòng
chống, dịch bệnh covid-19, xác định là nhiệm vụ trọng
tâm hàng đầu khi dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để;
bằng mọi biện pháp ngăn chặn, không để dịch bệnh bùng
phát trở lại, giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt
được thời gian qua để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho
nhân dân và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội. chuẩn bị tốt nhất các kịch bản, phương án,
điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình

Bắc giang

Chủ động, linh hoạt trong 
chỉ đạo, điều hành, quyết tâm tạo bứt phá 
Năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bắc
giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc
biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19. Trong
bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn
bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đồng thời
vận dụng các chủ trương, chính sách một cách linh hoạt,
sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; qua đó tạo bước
đà quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XiX, với quyết tâm xây dựng Bắc
giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Dương Văn Thái
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh Ủy Bắc giang
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reform and aspiration for rising to successfully accomplish all
goals and tasks. Thus, Bac giang will continue to have
breakthrough development in the 2020-2025 term.

in order to meet the people's beliefs and expectations, in the
coming time, the Provincial Party committee will focus on
leading implementation of key tasks and solutions as follows:

first, focusing on coviD-19 epidemic prevention and
control; using all available measures and means for epidemic
prevention to ensure safety and health of the people and
effectively carry out socioeconomic development tasks; and
preparing best scenarios, plans and conditions to promptly and
effectively respond to new situations based on localized response
approach.

Second, directing communication, dissemination and
implementation of Party resolutions to raise the awareness,
unity, will and action of Party members; strengthening social
consensus; studying and introducing instructive documents
concretizing Party resolutions; synchronously carrying out
measures to bring resolutions to life in the earliest and most
effective manner to create drastic changes in all fields.

Third, reviewing and revising socialist-oriented market
economic policies and local reality to spare resources for
building a really open, equal and transparent economic,
investment and business environment to encourage all economic
sectors to develop together; focusing on solutions and policies
for effective settlement of obstacles, barriers and bottlenecks that
are hindering development, especially matters relating to State
management of land planning management, site clearance,
investment, construction, environmental protection, budget
revenue and expenditure to ensure development goals.

fourth, working out a synchronous socioeconomic
infrastructure system, developing a synchronous transport
infrastructure one step ahead, creating a foundation and driving
force for development; developing industrial infrastructure
(especially industrial zone infrastructure) to meet investors'

demand for clean
premises; developing
urban and tourism
infrastructure,
especially information
technology and digital
technology, to create a
foundation for
building digital
economy and digital
society. Bac giang
province is
determined to become
a leader of digital
transformation to
create breakthroughs
in socioeconomic
development in the
country in the coming
time.

fifth, stepping up
administrative reform,
one of key and regular
solutions to upgrade
the business and
investment
environment, lift the

Provincial competitiveness index (Pci), strengthen the trust of
people and businesses in the Party and government;
synchronously and drastically carrying out measures to enhance
the professionalism, spirit and service attitude of public
employees; building a working style of "respecting the people,
being close to the people, understanding the people, studying the
people and being responsible to the people” so as to build a
service-oriented administration, generate the highest public and
business satisfaction; and tightening administrative discipline,
resolutely handling and replacing civil servants with
bureaucratic, harassing or negative behaviors that violate public
service ethics to step up information technology application,
foster digital transformation to improve work quality and
efficiency to meet development requirements during the fourth
industrial revolution.

Sixth, paying attention to comprehensive development of
cultural and social fields, raising material and spiritual life of the
people, one key breakthrough task defined by the 19th Provincial
Party congress: improving the quality of human resources to
meet development requirements in the new period, with a focus
on training skilled, technical and high-quality workers for
increased labor productivity and economic competitiveness.

Seventh, strengthening construction and rectification of the
Party and political system from provincial to grassroots levels;
drastically, consistently, regularly and effectively implementing
Party construction in terms of politics, ideology, ethics and
personnel.

Eighth, improving personnel affairs; regularly and
synchronously planning, training, fostering, assessing, selecting
and arranging staff; creating a motivational environment for
public employees to upgrade their professional qualifications;
building a strong contingent of public employees for Party,
government and civil society organizations at all levels. They
must be wholehearted, visionary, enterprising, innovative and
responsible for common interests.n

Focused leadership on effectively achieving “dual goals”
With active and adaptable leadership of the Party and

authorities at all levels; the firm engagement of the entire
political system; and joint efforts of the local business
community and people, Bac giang province has made positive
progress, and achieves impressive and comprehensive results in
all fields. Especially in 2021, the province stamped out the
coviD-19 epidemic and effectively applied the so-called “dual
goal” as guided by the government of vietnam.

having been the largest epicenter of the coviD-19 epidemic
in the fourth outbreak (since may 7, 2021), with the effective
guidance and active support of the central government and the
whole country, Bac giang managed to simultaneously complete
three very important tasks: Exerting all resources to urgently and
quickly control the epidemic; successfully preparing and
organizing election of deputies to the 15th National assembly
and all-level People's councils for the 2021-2026 term; and
quickly restoring business activity and supporting agricultural
sales amid epidemic outbreak.

To date, the province's socioeconomic activity has basically
returned to normality and the business community has focused
on expanding business operations. Thanks to efforts of the Party,
authorities and people in the province, on august 18, 2021, Bac
giang was honored to be awarded the Third-class Labor order

by President Nguyen Xuan
Phuc for its achievements in
coviD-19 epidemic
prevention and control.

The spirit of solidarity
and unity of the Party and
people in the province,
especially after the recent
victory over the coviD-19
pandemic, is a very
important foundation to
create a new spirit and
determination, for Bac
giang aims to achieve
higher goals in the future.

arousing the will and
desire for growth 

Being aware of
opportunities and
advantages as well as
difficulties and challenges at
present, the Party,
government and people of
Bac giang province always
uphold the spirit of unity,

2021 was the first year of the 2020 - 2025 term.
Bac giang had to face many difficulties and
challenges, especially the heavy impact of the
coviD-19 pandemic. in that context, the
Party, government and people of the province
always closely followed the leadership of the
central Party and applied instructions and
policies flexibly, creatively in line with actual
conditions, thus creating important
momentum to successfully execute the
resolution of the 19th Provincial Party
congress that aims to quickly,
comprehensively and firmly develop Bac
giang.

Duong Van Thai
MeMBer of The ParTy cenTral coMMiTTee, SecreTary 
of The Bac giang Provincial ParTy coMMiTTee

Provincial Party Secretary Duong Van Thai visits the manufacturing factory of Seojin Vietnam Co., Ltd

Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc (then Prime Minister) 
at a working visit to Bac Giang province  (June 2020)

Bac giang

Active, Flexible Administration 
to Make Breakthroughs



Công nghiệp là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng
giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bắc giang xác định tập trung phát triển

đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ;
trong đó công nghiệp là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển
các ngành, lĩnh vực khác; nông nghiệp là trụ đỡ, là nền tảng bảo đảm
cho sự phát triển; dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy sự phát triển. 

Tỉnh chủ trương thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế
với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực tự
nhiên. Bắc giang đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm
trong nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (bình quân 14% -
16%/năm); tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, phấn đấu đến năm
2025, quy mô grDP của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn
đầu cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.500 - 6.000
uSD/năm...

Theo ông Lê Ánh Dương, chủ tịch uBND tỉnh Bắc giang, để hoàn
thành mục tiêu đề ra, Bắc giang đã chủ động chuẩn bị từ sớm các điều
kiện bảo đảm cho sự phát triển. Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017,
tỉnh đã sớm triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050; là tỉnh đầu tiên trong cả nước trình và đã được hội đồng
thẩm định Quy hoạch Trung ương thông qua, đánh giá là quy hoạch có
chất lượng, có tầm nhìn chiến lược và nhiều ý tưởng táo bạo, đột phá.
Trong quy hoạch, tỉnh đã tính toán, xác định rõ các chỉ tiêu, không gian
phát triển, hệ thống hạ tầng khung bảo đảm đáp ứng tốt cho các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. 

“Đặc biệt, giai đoạn đến năm 2030, tỉnh dự kiến sẽ quy hoạch bổ
sung thêm khoảng 20 KcN và mở rộng một số KcN, nâng tổng diện
tích đất KcN lên thành 7.000ha (gấp hơn 5 lần diện tích hiện có); đồng
thời, quy hoạch nhiều khu đô thị hiện đại, khu dịch vụ chất lượng cao,
quy mô lớn… để hướng đến mục tiêu đưa Bắc giang trở thành tỉnh
công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030”, ông Lê Ánh Dương
cho biết.n

Nhiều thành tựu ấn tượng
Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của

Đảng, Nhà nước và 25 năm sau ngày tái lập tỉnh (1997 -
2022), tiềm lực, vị thế của Bắc giang đã có nhiều cải thiện
với nhiều thành tựu ấn tượng. 

Kinh tế phát triển nhanh và đồng bộ; tốc độ tăng
trưởng grDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt
13,9%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. riêng năm
2021, tốc độ tăng grDP cả năm ước đạt 7,82% - đứng thứ
10 cả nước (mức bình quân chung cả nước dự kiến đạt
3,78%). grDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 2.950
uSD, tăng 3,7%. 

công nghiệp phát triển nhanh, trở thành động lực
chính thúc đẩy tăng trưởng. giai đoạn 2016 - 2020, giá trị
sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng bình quân 28,8%/năm.
các doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục khó khăn
do dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất, sử dụng nhiều lao
động, tăng trưởng thậm chí cao hơn trước khi có dịch.
Năm 2021, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 11,2%.

Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp (KcN) với tổng
diện tích quy hoạch trên 1.565ha; 5 KcN đã đi vào hoạt
động (tổng diện tích 1.063ha). Những năm gần đây, Bắc
giang trở thành điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư,
đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
(fDi) liên tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn
đầu cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.800 dự án đầu
tư đang hoạt động, trong đó có 1.300 dự án đầu tư trong
nước (tổng vốn đăng ký trên 93,3 nghìn tỷ đồng) và gần
500 dự án đầu tư nước ngoài (số vốn đăng ký 6,9 tỷ uSD).

Lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả ấn tượng và
ngày càng khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, giúp

bảo đảm đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2%/năm; riêng năm 2021,
giá trị sản xuất toàn ngành đạt 38.310 tỷ đồng, tăng 4,4%,
cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

hoạt động xuất nhập khẩu đạt kết quả tích cực; giá trị
xuất khẩu đạt 15,7 tỷ uSD, tăng 39,8%, đạt 105,8% kế
hoạch. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, tổng thu
ngân sách cả năm ước đạt 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so
với năm 2020, vượt 56,1% dự toán. Tiến độ thực hiện giải
ngân đầu tư công được đẩy mạnh, ước đạt 96%, hiệu quả
đầu tư công được nâng lên; một số công trình lớn, trọng
điểm đã được xác định để đầu tư và khởi công trong năm
2021.

Bên cạnh phát triển kinh tế, một trong những đột phá
của Bắc giang thời gian qua là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và
dịch vụ được quan tâm đầu tư và có nhiều cải thiện.
Nhiều trục giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng,
như tuyến cao tốc hà Nội - Bắc giang - Lạng Sơn, đường
vành đai iv hà Nội, công trình cầu Đồng Sơn, đường
tỉnh 293,... tạo động lực và mở ra không gian mới thúc
đẩy phát triển kinh tế. 

Điểm nhấn trong điều hành của chính quyền tỉnh là
công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh
doanh được quyết liệt chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci) năm 2020 tăng
13 bậc so với năm 2019, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố
trong cả nước; chỉ số cải cách hành chính (Par index)
tăng 12 bậc, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả
nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SiPaS) cũng
tăng 6 bậc, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng 
trong nhóm dẫn đầu cả nước

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX

Ông Lê Ánh Dương tặng hoa Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio nhân dịp năm mới 2022

impressive achievements
after more than 35 years of reform

initiated by the Party and 25th
reestablishment anniversary of the
province (1997 - 2022), the capacity and
position of Bac giang have been boosted
by a lot of impressive achievements.

Economic development is rapid and
synchronous. The average grDP growth
was 13.9% annually in the 2016 - 2020
period, being one of best performers in
the country. Particularly in 2021, its
grDP expanded 7.82%, ranking 10th in
the country, higher than the national
average of 3.78%. The per capita grDP
rose 3.7% to uS$2,950.

The rapid industrial development
becomes a main driving force for growth.
in the 2016-2020 period, the province's
industrial production value increased by an

Resolved to

Remain among 

top gRowth

peRfoRmeRs of 

the CountRy

in 2021 - 2025, Bac giang
province is resolved to take
industry as a main driving
force to accelerate growth,
economic restructuring and
spillover effects to industrial
development, and take
agriculture as a pillar and
foundation for assured and
focused development of
infrastructure. This is a
stepping-stone for the
province to maintain a high
growth rate.

ngoc Tung

giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc giang xác định lấy
công nghiệp là động lực chính để thúc đẩy tăng
trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo hiệu ứng
lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác;
lấy nông nghiệp là trụ đỡ, là nền tảng bảo đảm cho
sự phát triển đồng thời tập trung hoàn thiện kết cấu
hạ tầng… Đó là bệ đỡ để tỉnh duy trì tốc độ tăng
trưởng ở mức cao của cả nước. 

ngọc Tùng
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Hiệu quả về thu hút vốn Fdi
Tính đến ngày 15/11, tỉnh Bắc

giang thu hút được 1.093,45 triệu uSD
vốn đầu tư quy đổi, bằng 88,36% cùng
kỳ (chưa bao gồm các dự án khu đô thị,
khu nhà ở). Trong đó, cấp mới 27 dự
án đầu tư trong nước (DDi) vốn đăng
ký 1.665 tỷ đồng, bằng 20,2%; 20 dự án
đầu tư nước ngoài (fDi) vốn đăng ký
637,5 triệu uSD, gấp 1,9 lần; điều
chỉnh 11 dự án DDi vốn đăng ký tăng
thêm 176 tỷ đồng, 44 dự án fDi vốn
đăng ký bổ sung 376 triệu uSD, bằng
71%. Tính riêng trong 10 tháng, thu
hút fDi trên địa bàn tỉnh đứng thứ 10
cả nước.

Theo báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển KT-Xh năm 2021
của Kỳ họp thứ 5, hĐND tỉnh khóa
XiX (ngày 8/12), dự kiến đến hết năm,
tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và
điều chỉnh (quy đổi) toàn tỉnh đạt 1,26
tỷ uSD; có 1.381 doanh nghiệp được
thành lập. Bắc giang kỳ vọng sẽ tiếp
tục đứng thứ 10 cả nước về thu hút vốn
fDi. Để đạt được kết quả trên, những
năm qua tỉnh luôn nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh. Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (Pci) năm 2020, Bắc giang đứng thứ
27/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 13 bậc trên bảng
xếp hạng và là thứ hạng cao nhất địa phương này đạt được
trong 8 năm qua.

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

một cách mạnh mẽ hơn nữa,
nhằm trở thành điểm đến an
toàn, hấp dẫn và thân thiện đối
với các nhà đầu tư, tháng 6/2021,
uBND tỉnh Bắc giang đã ban
hành Kế hoạch số 242/Kh-
uBND về nâng cao chỉ số Pci
năm 2021. Kế hoạch đặt mục
tiêu, năm 2021 phấn đấu nâng
điểm số Pci tỉnh Bắc giang đạt
66,33 điểm, tăng 2,35 điểm so
với năm 2020, xếp hạng tối thiểu
20 so với cả nước và thuộc nhóm
các địa phương có chất lượng
điều hành kinh tế “khá”.

Để đạt được mục tiêu đó,
uBND tỉnh Bắc giang đã đề ra
rất nhiều các giải pháp cụ thể
cho các sở, ngành, địa phương,
như: Tăng cường thực hiện đối
thoại theo chuyên đề, đặc biệt
là lĩnh vực đất đai để kịp thời
hướng dẫn cho các doanh
nghiệp (DN) đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng, đảm bảo

công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
rà soát các nội dung thanh tra, kiểm
tra, rút ngắn thời gian các cuộc thanh
tra, kiểm tra, giảm thiểu tác động của
các cuộc thanh tra, kiểm tra đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của DN.

cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng cơ
chế thuận lợi để DN có thể dễ dàng
thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại đối
với các hành vi tham nhũng, sách
nhiễu, thiếu trách nhiệm của cán bộ
các cơ quan, đơn vị trong giải quyết
công việc, gây khó khăn, thiệt hại cho
DN. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch
dài hạn nhằm thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao tới làm việc và sinh
sống tại tỉnh.

Đặc biệt, để kế hoạch triển khai đạt
hiệu quả cao nhất, lãnh đạo uBND
tỉnh đã chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các
đơn vị đầu mối, đơn vị chủ trì nâng
điểm số các chỉ tiêu thành phần nhằm
đạt mục tiêu kế hoạch đề ra và chịu
trách nhiệm trước chủ tịch uBND tỉnh
về hoàn thành mục tiêu nâng điểm số
của các chỉ số thành phần được giao.

Trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp, các
DN đối mặt với nhiều khó khăn do phải thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuỗi cung ứng hàng
hóa đứt gãy, thiếu hụt lao động… Để tạo sự yên tâm sản
xuất, kinh doanh (SXKD), uBND tỉnh luôn đồng hành với
DN, nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể, như: Nỗ
lực kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, đẩy mạnh tiêm

Hấp dẫn nhà đầu tư nhờ chính sách thông thoáng 

Tỉnh Bắc giang đang là
điểm đến được nhiều
nhà đầu tư trong nước

và nước ngoài lựa
chọn. Bên cạnh lợi thế
về vị trí địa lý, sự hấp

dẫn của Bắc giang còn
từ những chính sách
thu hút đầu tư thông
thoáng, thuận lợi;
quyết tâm cải cách

hành chính và cải thiện
môi trường đầu tư,

kinh doanh.

Thiên hương

Bắc Giang đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư FDI lớn
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average of 28.8% a year. Businesses quickly overcame difficulties
caused by the epidemic, boosted production, employed more labor,
and grew even faster than the pre-pandemic pace. in 2021, the
industrial production value was estimated to grow at 11.2%.

The province currently has seven industrial parks covering
over 1,565 ha of land, including five in operation (1,063 ha). in
recent years, Bac giang has become a leading light in investment
attraction in the country, particularly with its attracted foreign
direct investment value continuously ranked among the Top 10.
for the time being, the locality is home to over 1,800 operational
investment projects, including 1,300 domestic direct investment
(DDi) projects (over vND93.3 trillion or uS$4.1 billion) and
nearly 500 fDi projects (uS$6.9 billion).

The agricultural sector has achieved many impressive results
and has increasingly affirmed its supporting role in the economy,
helping ensure people's livelihoods. The sector's average annual
growth in the 2016 - 2020 period was 2%. in 2021, it expanded

4.4% to vND38,310 billion (uS$1.7 billion), the
highest in many years.

imports and exports also grew well. The export
value jumped 39.8% to uS$15.7 billion, fulfilling
105.8% of the plan. State budget revenue was 65.1%
higher than the full-year estimate and 26.9% higher
than a year earlier, totaling 15,745 billion. The
progress of public investment disbursement was
accelerated to reach 96% of the plan. a number of
large key projects were launched in 2021.

in addition to economic development,
socioeconomic infrastructure is one of the breakthrough
fields in Bac giang in recent years, especially transport,
industrial, urban and service infrastructure, which has
attracted a lot of investment funding for development.
many important traffic axes have been invested and
built, including hanoi - Bac giang - Lang Son
Expressway, hanoi iv Belt road, Dong Son Bridge
construction and Provincial road 293, to create a new
space for further economic development.

outstanding progress of the administration
includes administrative reform and business
environment improvement. The Provincial

competitiveness index (Pci) 2020 climbed 13 places to No. 27
position out of 63 ranked provinces and cities. The Public
administration reform index (Par index) went up 12 places to
No. 13. The Satisfaction index of Public administrative Services
(SiPaS) also advanced six places to No. 3.

industry is the main engine of growth
in the 2020 - 2025 period, Bac giang province is resolved to

focus on synchronous development in all three sectors:
industry, agriculture and services. industry is the main engine
to accelerate growth, economic restructuring and ripple effects
on other industries and fields. agriculture is the pillar and
foundation for certain development. Service is an enabler that
facilitates development.

The province advocates close linking economic development
with environmental protection and economical and efficient use
of natural resources. Bac giang aims to extend its economic
growth lead in the country, averaging 14 - 16% a year. it will
continue to expand its economic scale to the Top 15 in the country
by 2025 and per capita income will reach uS$5,500 - 6,000.

mr. Le anh Duong, chairman of Bac giang Provincial
People's committee, said, to fulfill these goals, Bac giang has
actively prepared for development. Executing the Planning
Law 2017, the province formed the Bac giang Planning for the
2021 - 2030 period, with a vision to 2050, becoming the first in
the country to submit and get approved by the central
authority and appraised for planning quality, strategic vision
and innovative and breakthrough ideas. The plan illustrates
the province's development targets, space, and framework
infrastructure for specific sectoral, field and local development
goals and tasks to be achieved.

“Especially, from now to 2030, the province plans to add about
20 more industrial zones and expand some existing ones, bringing
total industrial land area to 7,000 ha (5 times more than the
existing area), build more modern urban areas and large-scale
high-quality service areas to turn Bac giang into a modern
industrial center by 2030", he added.n

Local authorities make pandemic inspection in Van Trung Industrial Park

Local authorities pay a working visit to key projects in the province
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Effective Fdi attraction
in the year to November 15, Bac giang province attracted

uS$1,093.45 million of investment capital, equal to 88.36% of
the value in the same period of 2020 (excluding urban and
housing projects). investors invested vND1,665 billion in 27
new domestic direct investment (DDi) projects, equal to
20.2%; and uS$637.5 million in 20 foreign direct investment
(fDi) projects, 1.9 times higher; and added vND176 billion in
11 existing DDi projects and uS$376 million in 44 fDi
projects, equaling 71%. in the first 10 months of the year, its
fDi value ranked 10th in the country.

according to the report on socioeconomic development
tasks in 2021 released at the 5th meeting of the Provincial
People's council (19th term) on December 8, the province
expected to draw uS$1.26 billion of total investment capital in
the year and to have 1,381 new enterprises. Bac giang will try
to be the 10th largest recipient of fDi flow in the country in
the year. To do so, the province has tried to improve the
investment and business environment over the years. Bac
giang ranked 27th out of 63 provinces and cities on the
Provincial competitiveness index (Pci) 2020, climbing 13
places from a year earlier to the highest position it reached in
eight years.

To further improve the investment and business
environment to become a safe, attractive and friendly
destination for investors, in june 2021, the Bac giang
Provincial People’s committee issued Plan 242/Kh-uBND on
enhancing the Pci index in 2021. accordingly, the Pci will be
raised by 2.35 points to 66.33 points to stand in the Top 20, a
group of good performers.

To achieve that goal, the Provincial People’s committee
will work out many specific solutions for different tiers of
government: Strengthening thematic dialogues, especially on
land, to promptly guide enterprises to speed up site clearance,
ensure publicity, transparency and regulatory compliance;

reviewing inspection contents, reducing the required time and
minimizing its impacts on business operations of enterprises.

Besides, the province will step up policymaking enabling
enterprises to easily report corruption, red tape and
irresponsible acts of civil servants and agencies in settlement
of their difficulties and damage. it will research and develop
long-term plans to attract high-quality human resources to
work and live in the province.

To achieve the best result, the Provincial People's
committee directed, supervised and urged relevant agencies to
raise the performance of component indicators and stand
responsible to the chairman of the Provincial People's
committee for completing their tasks.

amid complicated coviD-19 epidemic development,
businesses are facing numerous difficulties resulting from
measures adopted to prevent and control the epidemic, and
handle supply disruption and labor shortage. To assure them,
the Provincial People's committee always sides with them
with specific actions like controlling the epidemic well, rolling
out worker vaccinations against coviD-19, holding meetings
and dialogues with them to learn about their thoughts and
aspirations, and creating the best possible conditions for the
business community. in particular, the province also set up a
hotline to support local businesses to restore production and
business.

Bac giang province also publicizes conditions and criteria
for all local businesses to access State investment resources
towards building a public, transparent and effective
investment environment. 

Further enhancing the investment environment
The coviD-19 epidemic has been basically controlled in

Bac giang province; sectors have recovered and developed
strongly; and vaccination has been accelerated. furthermore,
the country is transitioning to a safe, flexible adaptation to and

Open Policy Draws Investors 
Bac giang province is chosen
by many domestic and foreign
investors. Besides its
convenient geographical
location, the appeal of Bac
giang comes from an open
and enabling investment
attraction policy, determined
administrative reform and
investment climate
improvement.

Thien huong Chairman of Bac Giang Provincial People's Committee Le Anh Duong holds talks with
South Korean Ambassador Park Noh-wan
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vaccine phòng covid-19 cho công nhân; liên tục có các
cuộc gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng
và tạo điều kiện hết sức có thể cho cộng đồng DN. Đặc
biệt, tỉnh còn lập đường dây nóng để hỗ trợ DN trên địa
bàn khôi phục SXKD…

Tỉnh Bắc giang cũng công khai các điều kiện, tiêu chí
để mọi DN trên địa bàn có thể tiếp cận nguồn lực của Nhà
nước về nguồn vốn đầu tư, hướng đến xây dựng một môi
trường đầu tư công khai, minh bạch, hiệu quả.

tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
Thời gian qua, dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh

Bắc giang cơ bản được kiểm soát tốt; các ngành kinh tế,
các lĩnh vực SXKD đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ;
tiêm vaccine phòng dịch được đẩy mạnh… cùng với đó,
cả nước đang chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 theo Nghị
quyết số 128 của chính phủ, đây là những tiền đề thuận
lợi để tỉnh Bắc giang bước vào năm 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức phải
đối mặt, nhất là tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến
phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới chưa thể sớm phục
hồi sau đại dịch; hoạt động SXKD vẫn còn khó khăn và
chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng bởi dịch bệnh… 

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện
nhiệm vụ phát triển KT-Xh năm 2021, trong năm tới, tỉnh
Bắc giang đã xác định những vấn đề trọng tâm cần tập
trung thực hiện. Trong đó, tiếp tục cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường
cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng
chính quyền kiến tạo, phục vụ. Đây cũng là những vấn đề
được quan tâm hàng đầu để đáp ứng yêu cầu phát triển

của tỉnh giai đoạn hiện nay.
Theo đó, uBND tỉnh sẽ tập trung triển khai và quản lý

hiệu quả quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng chính
phủ phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch liên quan của cấp
huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh để các dự án được triển
khai kịp thời; tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng
mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm để đẩy nhanh
tiến độ đầu tư.

chủ động mời gọi các tập đoàn lớn trong nước và
ngoài nước về đầu tư. Duy trì tiếp nhận thông tin phản
ánh, kiến nghị của người dân và DN; chủ động hỗ trợ các
nhà đầu tư, DN giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình SXKD trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt chuyển đổi số, nhất là xây dựng chính quyền
số tập trung vào các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, tài
nguyên, lao động... Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tư
duy của các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước,
chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ sâu về chuyên môn,
sát cơ sở, có tinh thần cống hiến, linh hoạt, tư duy mở
trong giải quyết vấn đề, nhất là các vấn đề khó khăn, phức
tạp; quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ
đúng nghĩa.

Năm 2022, uBND tỉnh sẽ hoàn thiện toàn bộ chế tài
cần thiết để xây dựng chính quyền phục vụ đúng nghĩa:
chuyên nghiệp, thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân,
DN là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,
công chức, viên chức nhất là đội ngũ cán bộ làm việc trực
tiếp với người dân, DN. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền,
thông thoáng nhưng có cơ chế kiểm soát hiệu quả việc
thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.n
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effective control of the coviD-19 epidemic according to the
government's resolution 128. This is a good foundation for
Bac giang province to enter 2022.

Nevertheless, they are still facing certain difficulties and
challenges, particularly the still-complicated and unpredictable
global and regional development of coviD-19. The world
cannot recover soon after the pandemic as they are still
exposed to epidemic risks.

By assessing its socioeconomic development outcomes in
2021, Bac giang province defined key tasks to focus on next
year. it will continue to upgrade the business investment
environment, attract more investment flows; and accelerate
administrative reform and digital transformation to shape a
constructive and serving government. These are also the top
concerns to meet current development requirements.

Thus, the Provincial People's committee will effectively
implement and manage the provincial planning after it is
approved by the Prime minister; adjust local plans to match the
provincial planning to enable projects to be implemented in a
timely manner; firmly focus on site clearance for key projects
to speed up the investment progress.

it will actively invite large domestic and foreign
corporations to invest in the province; receive information,
feedback and recommendations from people and businesses;
and proactively support investors and businesses to deal with
difficulties in doing business.

The province will conduct drastic digital transformation,
especially building digital government by focusing on
planning, land, resources and labor; raise awareness,
responsibility and thinking of public officials and authorities;
build a strong force of expert, dedicated and open-minded civil
servants; and build a truly constructive and enabling
government.

in 2022, the Provincial People's committee will complete
all necessary procedures for a truly enabling government that is
professional, friendly and performance-based. The committee
will further decentralize power and apply effective control
mechanisms for task performance of agencies and localities.n
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kiến định danh điện tử từ xa và
sáng kiến hệ thống trả lời tự
động trên cổng dịch vụ công
tỉnh của Sở Thông tin và Truyền
thông đã được Bộ Nội vụ công
nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Năm
2021, có hơn 40 sáng kiến, giải
pháp mới về cchc được các cơ
quan, địa phương đăng ký thực
hiện. Trong đó có nhiều sáng
kiến hay như Ứng dụng mã địa
chỉ bưu chính vpostcode vào
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả giải quyết TThc, hướng dẫn
thực hiện các TThc liên quan
đến yếu tố nước ngoài thông qua
sơ đồ mindmap, tra cứu TThc
bằng mã Qr…

công tác cải thiện môi
trường kinh doanh cũng được
uBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo,
với việc ban hành Kế hoạch số
222/Kh-uBND về nâng cao chỉ số Pci năm 2020. Đặc biệt,
thành lập Tổ công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người
dân, DN, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện TThc, đã xây
dựng thành ứng dụng sử dụng trên điện thoại thông minh. Qua
đó, tạo kênh thông tin kết nối giữa DN, nhà đầu tư với lãnh đạo
uBND tỉnh; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu
cực trong giải quyết TThc… 

cùng với các giải pháp trên, Bắc giang
đã tập trung cải cách tổ chức bộ máy, các
đơn vị sự nghiệp công lập (SNcL); nâng cao
chất lượng đội ngũ cBcc.

Trong giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đã
sắp xếp, giảm 142 đơn vị SNcL, giảm 23 Ban
chỉ đạo cấp tỉnh, giảm 3.362 biên chế so với
năm 2015, tinh giản được 1.452 biên chế
cBcc. Qua đó, giúp tinh gọn bộ máy hành
chính cũng như đội ngũ cBcc, những người
hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm
chi ngân sách khoảng 150 tỷ đồng/năm. 

Giảm tối đa thời gian giải quyết
ttHC

với tiêu chí lấy sự hài lòng của người dân,
DN là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động
của cơ quan hành chính nhà nước, uBND tỉnh đã chỉ đạo, ban
hành các quyết định đơn giản hóa TThc; loại bỏ các thành
phần hồ sơ không cần thiết; cụ thể hóa các mẫu tờ khai... Thực
hiện “5 tại chỗ” với 67 TThc thuộc 06 cơ quan, giúp giải quyết
TThc nhanh chóng, thuận tiện, cắt giảm chi phí, thời gian và
tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức. Năm 2021, tỉnh Bắc giang
đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp
trong giải quyết TThc đối với 502/2.222 TThc (đạt tỷ lệ 22,6%
vượt chỉ tiêu so với Đề án). 

Bắc giang là tỉnh sớm triển khai và ứng dụng Phần mềm
một cửa điện tử trong giải quyết TThc, đến năm 2019 đã hoàn
thành kết nối liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã, góp phần
chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giải quyết TThc. Tỷ lệ hồ sơ
giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ trên 99%. 

Tỉnh đặc biệt quan tâm hiện đại hóa hành chính, với việc

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cchc; đẩy
nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số...
Bắc giang là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về triển khai hội nghị trực
tuyến 3 cấp tỉnh - huyện - xã với việc triển khai đồng bộ đến
100% các xã, phường, thị trấn, gồm 285 điểm cầu trên toàn tỉnh. 

Đồng thời, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều
hành công việc được triển khai liên thông 04 cấp, đến các cơ

quan Đảng, Nhà nước, tích hợp ký số cá
nhân và ký số cơ quan trên phần mềm. Đến
nay, tỷ lệ ký số đối với tổ chức đạt 99,8%,
đối với ký số cá nhân cấp tỉnh đạt tỷ lệ
99,7%, cấp huyện đạt 99,1%, cấp xã đạt tỷ lệ
94,1%. hồ sơ TThc giải quyết trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ cao, đã triển
khai thanh toán trực tuyến trên cổng dịch
vụ công của tỉnh. 

Ông vũ mạnh hùng - giám đốc Sở Nội
vụ tỉnh Bắc giang cho biết: Ngay sau khi
chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-
cP về chương trình tổng thể cchc nhà
nước giai đoạn 2021-2030, Sở Nội vụ đã
tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 402/Kh-uBND ngày 21/8/2021 về
cchc nhà nước tỉnh Bắc giang giai đoạn
2021-2030. Trong đó, đề ra mục tiêu và

nhiệm vụ cụ thể đối với từng giai đoạn, phân công rõ trách
nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị.

“Trọng tâm của kế hoạch là cải cách thể chế, nâng cao hiệu
quả tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa
quy định TThc; xây dựng đội ngũ cBcc chuyên nghiệp, có
năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển
đất nước; tập trung chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính
quyền điện tử, chính quyền số…”, ông vũ mạnh hùng chia sẻ.n

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
nhà nước tinh gọn, hiệu quả

Trong những năm qua, công tác cải cách hành
chính (cchc) ở Bắc giang luôn nhận được sự quan
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh và sự
nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Những chuyển biến trong cchc đã và đang hướng tới
nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiện đại,
tạo lòng tin của nhân dân và DN. 

Để có kết quả tốt về công tác cchc, Bắc giang đã
sáng tạo, linh hoạt khi vận dụng các giải pháp, nội dung
triển khai thực hiện. 

Trước hết, công tác tuyên truyền cchc được thực
hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Điển hình
như: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách
TThc và dịch vụ công” với trên 1,8 triệu lượt thi (đã trao
giải cho 05 tập thể, 23 cá nhân có thành tích cao); ở cấp
huyện triển khai chương trình “ngày thứ 5 xung kích”;
Tỉnh đoàn triển khai “Kỳ nghỉ hồng” nhằm giải quyết thủ
tục hành chính (TThc) cho cá nhân, tổ chức; thành lập
Đội thanh niên tình nguyện trực tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực
tuyến;… Đặc biệt, năm 2020, lần đầu tiên Bắc giang tổ
chức hội nghị tập huấn công tác cchc trực tuyến cho
100% cán bộ, công chức (cBcc) từ cấp tỉnh đến cấp xã;
mời giảng viên là lãnh đạo vụ cchc (Bộ Nội vụ).

Ngoài ra, tỉnh đã phát động mỗi cơ quan, địa phương
đăng ký ít nhất 01 sáng kiến cchc, được chủ tịch uBND
tỉnh xem xét, chấp nhận triển khai thực hiện. Năm 2020,
có nhiều cơ quan, địa phương có sáng kiến, giải pháp hay
đã được triển khai, áp dụng có hiệu quả. Nổi bật là sáng

Xây dựng nền 
hành chính phục vụ,
chuyên nghiệp, hiện đại

Mục tiêu năm
2021, Bắc Giang

phấn đấu đạt Chỉ
số PAR Index nằm
trong nhóm 10 tỉnh
dẫn đầu cả nước;
Chỉ số SIPAS
đạt 93%.

Năm 2020, tỉnh Bắc giang xếp thứ
13/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải
cách hành chính (Par index) với 85,58
điểm (tăng 12 bậc so với năm 2019);
xếp thứ 3 về chỉ số hài lòng (SiPaS),
với 92,54% (tăng 6 bậc so với năm
2019). Thành tích trên cùng những kết
quả tích cực về cải thiện chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (Pci) đang cho
thấy Bắc giang rất quyết tâm, quyết liệt
trong việc hướng tới sự hài lòng của
người dân và doanh nghiệp (DN).

Thương giang

Bắc Giang liên tục có sự cải thiện về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)



yêu cầu các cấp, các ngành
thực hiện hiệu quả mục tiêu
kép “vừa đẩy lùi dịch bệnh,
vừa phát triển KT-Xh”; đẩy
mạnh các hoạt động sản xuất
kinh doanh (SXKD), bù đắp
các thiệt hại do dịch bệnh gây
ra; chỉ đạo các đơn vị dự toán
ngân sách cấp tỉnh và các
uBND cấp huyện thực hiện
tiết kiệm 10% dự toán chi
thường xuyên 7 tháng cuối
năm; cắt giảm tối thiểu 50%
kinh phí hội nghị, đi công tác
và các nhiệm vụ chi chưa cấp
thiết để dành nguồn lực cho
PcD…

mặt khác, Sở tham mưu kịp
thời bổ sung kinh phí thực hiện
các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết
phát sinh như: bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa Xv và Đại biểu
hĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
công tác PcD covid-19; hỗ trợ
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh; công tác an sinh xã hội… 

dù chịu nhiều ảnh hưởng
của dịch bệnh nhưng Bắc Giang
đã hoàn thành vượt mục tiêu, kế
hoạch dự toán thu NsNN năm
2021 từ rất sớm. Để có kết quả
ấn tượng này, sở đã tham mưu
thực hiện những giải pháp nào?

Đợt bùng phát dịch covid-19
từ đầu tháng 5/2021 tác động tiêu
cực đến tất cả các lĩnh vực KT-Xh
của tỉnh. có thời điểm Bắc giang
là “tâm dịch” cả nước, phải tạm
dừng hoạt động 04 KcN, ảnh
hưởng nhiều đến hoạt động SXKD,
đe dọa nghiêm trọng đến nguồn
thu của tỉnh. Trước tình hình đó,
Sở Tài chính đã phối hợp với cục
thuế tỉnh tham mưu uBND tỉnh
triển khai nhiều giải pháp chủ
động ứng phó, phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ thu NSNN,.

cụ thể là xây dựng các kịch bản
thu NSNN phù hợp với thực tế ảnh
hưởng của dịch bệnh và chỉ đạo của
Trung ương, của Tỉnh ủy, hĐND
và uBND tỉnh để chủ động điều hành NSNN; không để bị
động trong đánh giá, dự báo thu ngân sách. Xây dựng và
giao chỉ tiêu thu cụ thể cho từng phòng, từng chi cục và
từng cán bộ, công chức thuế.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN; cải

thiện môi trường kinh doanh,
tăng cường thu hút đầu tư
gắn với hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi để DN khôi phục
hoạt động SXKD. Qua đó,
thúc đẩy DN tăng trưởng và
phát triển ổn định, tạo cơ sở
tăng thu cho NSNN. 

huy động sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị nhằm
tăng cường các biện pháp
chống thất thu ngân sách.
Tập trung vào các DN thuộc
lĩnh vực rủi ro cao, các DN
hoàn thuế giá trị gia tăng
(gTgT) xuất khẩu, được
hưởng ưu đãi miễn, giảm
thuế, có hoạt động chuyển
giá liên kết…; xác định rõ

từng khoản thu, sắc thuế còn dư
địa để chỉ đạo, giám sát công tác
thu NSNN trên địa bàn.

Tiếp tục khai thác nguồn thu
mới để bù đắp các lĩnh vực bị giảm
thu. rà soát các khoản thu còn khả
năng khai thác, các nguồn thu còn
dư địa tăng thu trên địa bàn như:
từ hoạt động chuyển nhượng, kinh
doanh bất động sản là đất ở, đất
công nghiệp và nhà xưởng; thuế
thu nhập cá nhân (TNcN) và
gTgT của các cá nhân cho thuê tài
sản; thuế từ hoạt động cho thuê
nhà xưởng; thuế vãng lai trong
hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết
bị; thuế TNcN của các cá nhân
trong nước và người nước ngoài
làm việc tại tỉnh Bắc giang;...

cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra
việc kê khai thuế, quyết toán thuế
của DN, đặc biệt là báo cáo quyết
toán năm của năm 2020, đảm bảo
thu đúng, thu đủ, kịp thời số phát
sinh vào NSNN; tích cực đôn đốc,
xử lý thu hồi thuế nợ đọng từ năm
trước chuyển sang.

trân trọng cảm ơn ông!

Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của ngành
tài chính Bắc Giang sau 25 năm tái lập tỉnh? Đâu là
thách thức trong giai đoạn mới và các giải pháp để
vượt qua thách thức đó, thưa ông?

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc giang được tái lập trên cơ
sở chia tách tỉnh hà Bắc (cũ), theo đó Sở Tài chính - vật
giá tỉnh Bắc giang được thành lập. Ngày 19/2/2004,
uBND tỉnh Bắc giang có Quyết định số 05/QĐ-uBND
đổi tên Sở Tài chính - vật giá thành Sở Tài chính như
hiện nay. 

Sau 25 năm, ngành Tài chính Bắc giang đã chuyển
mình mạnh mẽ. Ngành tập trung xây dựng nguồn nhân
lực vững mạnh; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và đội
ngũ kế toán tài chính các cấp trong toàn tỉnh. hiện, 100%
công chức thuộc Sở và cán bộ làm công tác kế toán tài
chính các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp huyện, cấp
tỉnh đều có trình độ từ đại học trở lên. 

Những năm gần đây, KT-Xh của Bắc giang phát triển
mạnh mẽ, nhưng cùng với đó là nhu cầu chi ngân sách
cho đầu tư, thực hiện các cơ chế, chính sách, chương
trình, đề án tạo động lực cho phát triển và thực hiện các
chính sách an sinh xã hội ngày càng lớn. Trong khi đó,
nguồn thu chưa đáp ứng đầy đủ, đòi hỏi phải có nhiều
giải pháp để nuôi dưỡng tạo nguồn thu, tăng thu ngân
sách; trong quản lý, điều hành ngân sách phải chủ động,
linh hoạt và hiệu quả.

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế và khó khăn,
thách thức trước mắt, tập thể ngành Tài chính quyết tâm
phát huy truyền thống các thế hệ đi trước; đoàn kết, sáng
tạo, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước mắt,
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu dự toán kế hoạch năm

2021; tạo đà góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XiX.

Ông có thể cho biết một vài kết quả trong thực
hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách (tCNs) năm 2021
của Bắc Giang?

Tính đến ngày 20/12/2021, thực hiện thu NSNN trên
địa bàn tỉnh đạt 17.620 tỷ đồng, đạt 174,7% dự toán năm,
bằng 160,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 15.952,6 tỷ
đồng, đạt 178,5% dự toán tỉnh giao, bằng 163,9% so cùng
kỳ. Trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ
tức và lợi nhuận sau thuế thì thu nội địa là 6.339,7 tỷ đồng,
đạt 140,3% dự toán tỉnh giao, bằng 127,4% so cùng kỳ. 

một số lĩnh vực thu đạt khá như: thu tiền thuê đất đạt
289,7%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế đạt 246,8%; thu
tiền sử dụng đất đạt 218,2%; thu cấp quyền khai thác
khoáng sản đạt 177%; thu từ thuế đất phi nông nghiệp đạt
172,9%; thu khác ngân sách đạt 159,3%; Thuế bảo vệ môi
trường đạt 157,7%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 152,4%;…

Thực hiện chi NSĐP đến ngày 20/12/2021 là: 18.168,1
tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán năm. Trong đó: chi đầu tư
phát triển 8.084,4 tỷ đồng, đạt 128,5% dự toán; chi
thường xuyên 9.731 tỷ đồng, đạt 96,3% dự toán năm.

Năm 2021, dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp
khiến tỉnh phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng,
chống dịch (PcD), nên cũng đã ảnh hưởng đến cân đối
thu, chi NSĐP. Để đảm bảo cân đối NSĐP, ứng phó kịp
thời khả năng giảm thu và đáp ứng các nhiệm vụ thường
xuyên, Sở đã tham mưu uBND tỉnh ban hành chỉ thị số
07/cT-uBND ngày 26/5/2021 về thực hiện các giải pháp
điều hành NSĐP những tháng cuối năm 2021. Trong đó,

Chú trọng “nuôi dưỡng” nguồn thu,
nâng cao hiệu quả quản lý, điều
hành ngân sách địa phương
Những năm gần đây, ngành Tài chính Bắc giang
luôn làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các
phương án quản lý và điều hành ngân sách địa
phương (NSĐP) theo tình hình thực tế; đồng thời
tích cực hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhằm “nuôi
dưỡng” nguồn thu bền vững. Phóng viên đã có cuộc
trao đổi với ông Nguyễn Đình Hiếu - giám đốc Sở
Tài chính tỉnh Bắc giang xung quanh những nội
dung này. Ngọc tùng thực hiện.

Năm 2021, Bắc Giang đã đảm bảo cân đối NSĐP, nhằm bố trí
nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hằng năm, số thu
ngân sách của Bắc
Giang đều vượt kế
hoạch, năm sau cao
hơn năm trước, góp
phần thực hiện thắng
lợi các chỉ tiêu KT-
XH. Đây là cơ sở để
ngành Tài chính tỉnh
chủ trì phối hợp với
các đơn vị liên quan
tham mưu UBND tỉnh
ban hành Đề án tăng
thu NSNN trên địa
bàn, phấn đấu đến
năm 2025 Bắc Giang
cơ bản cân đối chi
thường xuyên NSĐP.
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resolution 111/NQ-Tu of the Party committee of
Bac giang province in the period of 2021-2025,
with a vision to 2030, sets the goal that by 2025,
the province has an evaluation index of digital
transformation in the group of 15 leading

provinces and cities in the country; creating a premise to
realize the goal of striving by 2030, Bac giang belongs to the
group of 10 leading provinces and cities nationwide in terms
of digital transformation.

according to the resolution, by the end of 2021, 100% of
online public services at level 4 of the province are provided
on various means of access, especially on mobile devices; 95%
of work records at the provincial level, 85% of the work
records at the district level and 65% of the work records at the
commune level are processed in the internet. Digital economy
development accounts for about 25% of the province's grDP;
the proportion of the digital economy in each industry or field
will reach at least 15%; annual labor productivity will increase
by over 12.5%; striving to have over 800
digital enterprises in the whole province.

By 2030, 100% of people and businesses
using online public services will be
identified and authenticated smoothly,
unified across all systems of government at
all levels from central to local levels. 100%
of state agencies in the province will
participate in opening data and providing
open data for the development of digital
government and digital economy and
digital society. 100% of work records at the
province and district level and over 80% of
work records at the commune level will be
processed on the internet. over 70% of
inspection activities of state management
agencies will be carried out through the
digital environment and the information
system of the management agency.
Especially, by 2030, the digital economy will account for
about 35% of the province's grDP, the proportion of the
digital economy in each industry and field will be at least
20%; with annual labor productivity of over 13.5%.

Digital transformation is a vital development trend,
opening up many opportunities, having a strong impact on all

aspects of social life, but also posing many challenges for all
levels, sectors and localities. accordingly, in order to promote
the digital transformation, in recent years, Bac giang province
has paid attention to promote the application of information
technology (iT), building e-government. The Standing Board
of the Provincial Party committee issued resolution 533-
NQ/Tu in 2019 on iT development in the province in the
period of 2019-2025 on three pillars: Developing iT
infrastructure, building synchronous iT software systems and
improving the quality of iT human resources. accordingly, the
information and communication infrastructure is paid due
interest in investment and operational efficiency is improved.
The architecture and foundation of e-government in the
province are initially formed, iT applications are widely
implemented, and the iT industry has made good progress,
thereby contributing to promoting administrative reform and
improving the investment and business environment and
provincial competitiveness improvement (Pci).

however, the province's iT infrastructure still faces many
difficulties, the work of ensuring information security has not
been paid due attention, the iT human resources are still
lacking and the quality has not met the requirements. People's
access to and use of online public services is still limited, and
many businesses in the area have not actively approached and
applied new technologies.

in order to promote digital transformation and achieve the
goals set out in resolution 111-NQ/Tu, in early october 2021,
the People's committee of Bac giang province signed a

cooperation agreement to promote
provincial digital transformation in the
2021-2025 period with the fPT. With this
agreement, fPT will evaluate the overall
situation of iT application and development
in the province and advise a comprehensive
college strategy, ensuring the completion of
the set goals, at the same time, supporting
the province to develop mechanisms and
policies to promote digital transformation,
standardize databases, consult in digital
transformation and apply digital solutions in
management and operation for businesses in
the province, making an important
contribution to promoting socio-economic
growth; increase competitiveness, strengthen
state management, and create new values in
many fields and close the digital gap.n

focus on promoting digital
transformation

Nghị quyết 111/NQ-Tu của Đảng bộ tỉnh
Bắc giang giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến 2030 đặt mục tiêu: phấn đấu
đến năm 2025, tỉnh có chỉ số đánh giá về
cĐS thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn

đầu cả nước; tạo tiền đề để thực hiện mục tiêu phấn đấu
đến năm 2030, Bắc giang thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố
dẫn đầu cả nước về cĐS.

Theo Nghị quyết, đến hết năm 2021, 100% dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh được cung cấp trên
nhiều phương tiện truy cập khác nhau, đặc biệt trên thiết
bị di động; 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% hồ sơ
công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã
được xử lý trên môi trường mạng. Phát triển kinh tế số
chiếm khoảng 25% grDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số
trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu
15%; năng suất lao động hàng năm tăng
trên 12,5%; phấn đấu toàn tỉnh có trên
800 doanh nghiệp số.

Đến năm 2030, 100% người dân và
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực
tuyến được định danh và xác thực thông
suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống
của các cấp chính quyền từ Trung ương
đến địa phương; 100% cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh tham gia mở dữ
liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ
phát triển chính quyền số và kinh tế số,
xã hội số; 100% hồ sơ công việc tại tỉnh,
cấp huyện và trên 80% hồ sơ công việc
tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; trên 70%
hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được
thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin
của cơ quan quản lý. Đặc biệt, đến năm 2030, kinh tế số
chiếm khoảng 35% grDP của tỉnh, tỷ trọng kinh tế số
trong từng ngành, lĩnh vực tối thiểu đạt 20%; năng suất
lao động hàng năm trên 13,5%...

cĐS là xu hướng phát triển tất yếu, mở ra nhiều cơ
hội, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội,
song cũng đặt ra không ít thách thức đối với các cấp,
ngành, địa phương. Theo đó, nhằm thúc đẩy cĐS, những

năm qua, tỉnh Bắc giang đã có sự quan tâm đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin (cNTT), xây dựng chính
quyền điện tử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị
quyết số 533-NQ/Tu năm 2019 về phát triển cNTT trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 trên 3 trụ cột là: Phát
triển kết cấu hạ tầng cNTT, xây dựng các hệ thống phần
mềm cNTT đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực cNTT. Theo đó, hạ tầng thông tin và truyền thông
được quan tâm đầu tư, hiệu quả hoạt động được nâng lên;
kiến trúc, nền tảng chính quyền điện tử tỉnh bước đầu
được hình thành, ứng dụng cNTT được triển khai rộng
rãi, ngành công nghiệp cNTT có bước phát triển khá, qua
đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (Pci). 

Tuy nhiên, hạ tầng cNTT của tỉnh
còn nhiều khó khăn, công tác đảm bảo
an toàn thông tin chưa được quan tâm
đúng mức, nguồn nhân lực cNTT còn
thiếu, chất lượng chưa đáp ứng được
yêu cầu; người dân tiếp cận và sử dụng
các dịch vụ công trực tuyến còn hạn
chế, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
vẫn chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng
công nghệ mới…

Nhằm thúc đẩy cĐS, đạt được mục
tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 111-NQ/Tu,
đầu tháng 10/2021, uBND tỉnh Bắc
giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc
đẩy cĐS tỉnh giai đoạn 2021-2025 với
Tập đoàn fPT. với thỏa thuận hợp tác

trên, fPT sẽ đánh giá tổng thể thực trạng ứng dụng và phát
triển cNTT của tỉnh và tư vấn chiến lược cĐS toàn diện,
đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, hỗ
trợ tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy cĐS, chuẩn
hóa cơ sở dữ liệu, tư vấn cĐS và các ứng dụng giải pháp số
trong quản trị, vận hành, kinh doanh cho các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; gia tăng năng lực cạnh
tranh, tăng cường quản lý nhà nước, tạo ra những giá trị
mới trong nhiều lĩnh vực và thu hẹp khoảng cách số.n

Bắc Giang ưu tiên CĐS trên
các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, tài
nguyên và môi trường, công
nghiệp và thu hút đầu tư, nông
nghiệp, giao thông vận tải…
nhằm hướng đến lợi ích của
người dân, doanh nghiệp, giúp
nâng cao hiệu quả công tác
lãnh đạo, hướng đến xây dựng
tỉnh Bắc Giang phát triển toàn
diện, vững chắc.

Bac Giang gives priority
to digital transformation in
the fields of health,
education, natural resources
and environment, industry
and investment attraction,
agriculture and
transportation, aiming to
benefit the people, businesses,
improve the effectiveness of
leadership, and build Bac
Giang province to develop
comprehensively and firmly.

Bac giang province is aimed to be in the
top 10 cities and provinces in the country
in digital transformation by 2030. To
achieve the above goal, local authorities
are implementing many practical
solutions.Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và đại diện 

Tập đoàn FPT ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Tập trung đẩy mạnh 
thực hiện chuyển đổi số
Tỉnh Bắc giang đặt mục tiêu, đến năm 2030
nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả
nước về chuyển đổi số (cĐS). Để đạt được
mục tiêu trên, chính quyền địa phương đang
thực hiện nhiều giải pháp thiết thực.
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thu hút đầu tư phát triển đô thị đạt kết quả
tích cực

hiện nay, Bắc giang đã thu hút nhà đầu tư thực hiện 62
dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên toàn tỉnh, với tổng
mức đầu tư khoảng 20.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất
khoảng 1.156ha. việc kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực
hiện các dự án khu đô thị mới đã làm giảm áp lực chi của
ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

các dự án được đầu tư đồng bộ, giúp mở rộng không
gian đô thị, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, từng bước hoàn
thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời tạo ra
quỹ đất ở, quỹ đất dịch vụ và đất công cộng lớn, giải quyết
được nhu cầu về đất ở, chỗ ở của nhân dân, các địa điểm
để đầu tư các công trình trụ sở cơ quan, trường học, bệnh
viện, nhà văn hóa,…góp phần không nhỏ vào sự phát triển
kinh tế-xã hội, nâng cấp các đô thị. 

về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên
địa bàn tỉnh Bắc giang thời gian gần đây, ông Đào công
hùng - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc giang cho
biết: công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên

địa bàn tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. các đô thị trên
địa bàn tỉnh phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ
tầng xã hội; không gian đô thị được mở rộng, chất lượng
kiến trúc, cảnh quan được cải thiện, đảm bảo đô thị “sáng
- xanh - sạch - đẹp”, hài hòa với thiên nhiên.

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển đô
thị được nâng lên; các cấp, các ngành, địa phương quan
tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh
nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Qua đó, việc thu hút
đầu tư phát triển đô thị thu được kết quả tích cực. Đến
nay, toàn tỉnh có 16 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại ii, 3
đô thị loại iv và 12 đô thị loại v. 

công tác lập và ban hành quy chế quản lý quy hoạch,
kiến trúc đô thị được quan tâm, đến nay đã có 14/16 đô
thị được lập và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến
trúc đô thị.

tăng cường công tác quản lý nhà nước
căn cứ Nghị Quyết số 138-NQ/Tu ngày 1/9/2016 về

“Đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc giang
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và Quyết định
số 479/QĐ-uBND ngày 14/8/2017 của uBND tỉnh Bắc
giang về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị
toàn tỉnh Bắc giang đến năm 2030, Sở Xây dựng Bắc
giang đã tham mưu cho uBND tỉnh cho ban hành nhiều
văn bản pháp quy, cụ thể hoá các Nghị định của chính
phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ về quản lý quy
hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng cơ
bản, quản lý đô thị, nhà ở, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, và
đảm bảo ổn định thị trường bất động sản (BĐS) cho sát
với thực tế của địa phương.

Trong công tác quản lý chất lượng xây dựng công
trình (đặc biệt là vốn đầu tư công), mỗi năm Sở đều xây
dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng đối với các dự án lớn,
trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, mỗi năm Sở tổ chức
kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy
hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, vật liệu xây dựng,
chất lượng công trình xây dựng và hoạt động xây dựng
của các tổ chức, cá nhân. 

Đánh giá cao tầm quan trọng của vấn đề xây dựng nhà
ở xã hội cho người thu nhập thấp, cho công nhân, khi
thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, Sở đã yêu cầu tất cả
các đồ án quy hoạch khu đô thị, khu nhà ở trên 5ha phải
dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. 

với công tác ổn định thị trường BĐS, Sở đã tham mưu
thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về nhà ở thị trường BĐS;
thực hiện công bố công khai thông tin về quy hoạch xây
dựng, dự án để người dân, các tổ chức dễ tiếp cận, khai
thác thông tin. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra
tình hình hoạt động BĐS trên địa bàn tỉnh nhằm uốn nắn,
chấn chỉnh các chủ đầu tư, các sàn giao dịch BĐS thực
hiện theo đúng quy định của pháp luật… 

chia sẻ về kế hoạch trọng tâm của ngành thời gian tới,
Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc giang Đào công hùng
bày tỏ: “Đối với ngành xây dựng, công tác quy hoạch có ý
nghĩa hết sức quan trọng. Sở đã và sẽ tham mưu uBND
tỉnh về công tác quy hoạch với phương châm quy hoạch
phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn và là động lực thúc
đẩy để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh
trong tương lai.” n

Xây dựng đô thị
văn minh, hiện đại
Ngành Xây dựng tỉnh Bắc giang thời
gian qua đã tích cực tham mưu, hoàn
thiện cơ sở pháp lý trong công tác thu
hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự
án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh
theo hướng văn minh, hiện đại.

Trần Quỳnh

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch giúp Bắc Giang đạt
nhiều kết quả phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh

Những năm gần đây, do yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội và thu hút đầu tư, Bắc giang ngày càng quan
tâm đến công tác quy hoạch. các đồ án quy hoạch
chung cho các đô thị cơ bản đã hoàn thành; quy
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có tỉ lệ phủ kín

cao. Điều đó mang đến thuận lợi cho việc thu hút nhà đầu tư cũng
như công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng...

Bên cạnh đó, công tác phát triển đô thị có nhiều thay đổi theo
hướng tích cực. Nếu như trước đây, việc phát triển đô thị chủ yếu
thực hiện theo cách Nhà nước tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng hạ
tầng, thì từ năm 2011, uBND tỉnh Bắc giang có nhiều chính sách,
quy định mới với việc tỉnh đã chú trọng thực hiện các dự án BT.
Qua đó, góp phần tháo gỡ những nút thắt lớn của việc xây dựng đô
thị, cần rất nhiều kinh phí và ngân sách nhà nước trước đây.

Trong thời gian tới, Bắc giang đang tiếp tục quan tâm đến
công tác lập quy hoạch xây dựng một cách bài bản, có lộ trình phù
hợp và có sự tham vấn, giám sát đa chiều, kể cả người dân. Những
yếu tố kể trên đã là điều kiện quan trọng, tạo thuận lợi cho hoạt
động của các đơn vị tư vấn, quy hoạch xây dựng như Trung tâm
QhXD Bắc giang. 

Theo giám đốc Trung tâm
Nguyễn mạnh hưng, những năm
qua, đơn vị đã thực hiện hàng trăm
đồ án, trong đó tiêu biểu như: Quy
hoạch chi tiết KDc thôn chớp 17
ha, Lương Phong (hiệp hòa); lập,
thiết kế bản vẽ thi công dự án hạ
tầng kỹ thuật khu 6, khu 7 tổng diện
tích 47 ha, thuộc khu đô thị phía
Nam (TP.Bắc giang); Lập quy
hoạch chi tiết KDc trung tâm xã
Tân hưng diện tích 70ha, huyện
Lạng giang; lập quy hoạch chi tiết
Khu 6 Khám Lạng 96ha, huyện Lục
Nam; lập quy hoạch chi chung thị
trấn Tây yên Tử 8.200ha, huyện Sơn
Động; lập quy hoạch chi tiết KcN
hòa yên 300 ha .…

Trước đó, đơn vị đã hoàn
thành nhiều đồ án quy hoạch chi
tiết như: ccN vũ Xá (huyện Lục
Nam) diện tích 75 ha, phục vụ cho
dự án Nhà máy Nhiệt điện an
Khánh; Khu trung tâm thị trấn Kép
(huyện Lạng giang) diện tích 35ha;
Khu đô thị mới phía Tây thị trấn
Thắng (huyện hiệp hòa) diện tích
25ha... Đặc biệt khu di tích đồi văn

hóa kháng chiến, huyện Tân yên đạt giải khuyến khích trong
cuộc thi “giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 2”.

Trung tâm còn tham gia khảo sát, quy hoạch xây dựng; thiết kế
các công trình dân dụng công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật;
tư vấn đấu thầu, quản lý điều hành dự án; tư vấn thẩm định, thẩm
tra công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy
lợi và hạ tầng kỹ thuật... các công trình do Trung tâm thực hiện
đều bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

giám đốc Trung tâm QhXD Bắc giang Nguyễn mạnh hưng
chia sẻ, đó là kết quả của việc quan tâm phát triển nguồn nhân lực
của đơn vị, luôn chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ
chuyên môn cho cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư. Đặc biệt, trung tâm đã
thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập huấn của Bộ Xây
dựng, uBND tỉnh về lĩnh vực xây dựng.

“Đối mặt với sự cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, trung tâm
vừa phải hoàn thiện và nâng cao năng lực, vừa mở rộng thị
trường; đổi mới hoạt động tư vấn... Trong thời gian tới, chúng
tôi sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm việc làm với những công trình,
dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và ngoài ngân sách; chú
trọng mở rộng nguồn việc trong lĩnh vực tư vấn, giám sát, quản
lý dự án để không ngừng nâng cao doanh thu và đời sống người
lao động”, ông hưng chia sẻ.n

Nâng cao chất lượng 
công tác quy hoạch xây dựng

Để kịp thời phục vụ công tác cách ly, chăm sóc, điều trị và
cấp cứu bệnh nhân nhiễm Covid-19 thời điểm Bắc Giang là
“tâm dịch” (tháng 5-7/2021), UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao
cho Trung tâm “thần tốc” thiết kế các bệnh viện dã chiến trên
địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Dã chiến số 2 với quy mô
620 giường bệnh. Quá trình thực hiện dưới sự tư vấn, giám sát,
phê duyệt của đoàn công tác Bộ Y tế; các phòng bệnh nhân
được bố trí theo nguyên tắc một chiều, tách biệt, phòng chống
lây nhiễm chéo. Mô hình này về sau được áp dụng cho một số
khu cách ly, điều trị ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng
(QhXD) Bắc giang là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh, hoạt động
chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn khảo sát,
lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế
xây dựng công trình, quản lý điều hành
dự án, giám sát công trình xây dựng... 

ngọc Trân

Phối cảnh Quy hoạch chi tiết Khu sinh thái, tâm linh Núi Đót (huyện Tân Yên)
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The agricultural sector of the
province has increasingly
asserted its role supporting
the economy; the average
growth rate in the period

2016 - 2020 reached 2%/year. in 2021, in
the context of difficulties caused by the
coviD-19 epidemic, the production
and consumption of agricultural
products in Bac giang province have still
achieved many positive results.

Bac giang has accelerated
restructuring the agricultural sector,
developing concentrated fruit growing
areas with a total area of over 50,000
hectares. in which, the lychee growing
area is over 28,000 hectares (the largest in
the country); the total chicken herd is
over 16 million birds, the pig herd is over
1.1 million heads (ranked 4th in the
country). The production models
according to vietgaP and globalgaP
standards, the organic and high-quality
clean agricultural production have been
increasingly developed. many
agricultural products of the province have affirmed their brands
in both domestic and foreign markets.

Particularly, the main product of lychee has created the image
and brand of the province, the product has been exported to
more than 30 countries around the world and become the first
agricultural product of vietnam to be officially granted a
certificate of geographical indication in japan. Especially, right at
the peak of the coviD-19 epidemic, in july 2021, Bac giang
province actively supported people to successfully consume
lychee, with three "best" points which were: The largest output
ever (215,000 tons, up 30% compared to 2020); the best quality;
and the largest consumption market (in the country and for
export); thereby, affirming the brand and opening up new
opportunities and directions for other agricultural products.

however, the agricultural and rural sectors of the province are
also facing many challenges. in particular, the space for
agricultural development is getting narrower, and fewer and fewer
regions have advantages due to the rapid industrial and urban
development; the world's demand for food has shifted to high

quality products, traceability, towards
organic, energy-saving, environmentally
friendly and socially responsible products;
along with that, technical standards tend to
be tightened. The industrial revolution 4.0,
especially digital technology, has an
increasingly profound impact, significantly
changing the production, business and
daily lifestyle of each individual, requiring
farmers to be sensitive to continue
approach consumption channels in new
ways. in addition, the growth of the
agricultural sector is not sustainable,
production inputs depend on the import
market, the preservation and processing is
underdeveloped, the production linkages
in the value chain are limited, and the
market is unstable.

in order to overcome those difficulties
and challenges and move towards building a
modern rural area with sustainable and high
value agriculture in the coming time, Bac
giang will focus on completing and
supplementing support policies for
agricultural and rural development in the

province in order to increase investment attraction in agriculture
and rural areas; researching and organizing space for rural
development scientifically, ensuring harmony between urban and
rural areas; investing in the development of agricultural and rural
infrastructure and commercial infrastructure in the countryside to
ensure that it is increasingly modern, meeting the requirements of
synchronous production in the coming period.

on the other hand, the province will promote digital
transformation in agriculture to create room for growth
through digitizing production areas, building a database of
production areas, managing growing area codes and
identification numbers associated with e-commerce, and the
application of 4.0 equipment in production.

it will standardize of production processes (viet gap,
global gap, organic production, biosafety); apply science and
technology in seed, preliminary processing, processing and
preservation of agricultural products to reduce input costs
and improve the efficiency of post-harvest agricultural
product quality.n

Developing Modern Rural Area,
Sustainable and High Value AgricultureHướng tới nông thôn hiện đại, 

nông nghiệp bền vững, giá trị cao

Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh ngày càng khẳng
định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; tốc độ tăng
trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt
2%/năm. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn
do dịch covid-19 nhưng hoạt động sản xuất và

tiêu thụ nông sản của tỉnh Bắc giang vẫn đạt nhiều kết
quả tích cực.

Bắc giang đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung với tổng diện
tích trên 50.000ha. Trong đó, diện tích trồng vải thiều đạt
trên 28.000ha (lớn nhất cả nước); tổng đàn gà trên 16 triệu
con, đàn lợn trên 1,1 triệu con (đứng thứ 4 cả nước). các
mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn vietgaP, globalgaP,
sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, chất lượng
cao ngày càng phát triển. Nhiều sản phẩm nông nghiệp
của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu ở cả thị trường
trong và ngoài nước. 

riêng sản phẩm chủ lực vải thiều đã tạo nên hình ảnh,
thương hiệu của tỉnh, sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 30
nước trên thế giới và trở thành nông sản đầu tiên của việt
Nam chính thức được cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại
Nhật Bản. Đặc biệt, ngay trong lúc đỉnh điểm của dịch bệnh
covid-19, tháng 7/2021, tỉnh Bắc giang tích cực hỗ trợ nhân
dân tiêu thụ vải thiều thành công, với 3 điểm “nhất”: Sản
lượng lớn nhất từ trước tới nay (215.000 tấn, tăng 30% so với

năm 2020); chất lượng tốt nhất; thị trường tiêu thụ rộng nhất
(trong cả nước và xuất khẩu); qua đó, khẳng định thương
hiệu và mở ra cơ hội, hướng đi mới cho các nông sản khác. 

Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh
cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. cụ thể như:
Không gian phát triển nông nghiệp ngày càng hẹp, ngày
càng ít vùng có lợi thế do phát triển công nghiệp, đô thị
nhanh; nhu cầu lương thực, thực phẩm thế giới chuyển
sang sản phẩm chất lượng cao, truy xuất được nguồn gốc,
hướng đến các sản phẩm hữu cơ, tiết kiệm năng lượng, thân
thiện môi trường và trách nhiệm xã hội; cùng với đó là các
tiêu chuẩn kỹ thuật có xu hướng ngày càng siết lại. cách
mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ số tác động ngày
càng sâu rộng, làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất,
kinh doanh và lối sống hàng ngày của mỗi người... đòi hỏi
người nông dân phải nhạy bén tiếp cận các kênh tiêu thụ
theo phương thức mới. Thêm vào đó, tăng trưởng ngành
nông nghiệp chưa bền vững, đầu vào sản xuất phụ thuộc
vào thị trường nhập khẩu, công tác bảo quản chế biến kém
phát triển, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế,
thị trường bấp bênh,…

Để vượt qua các khó khăn, thách thức và tiến tới xây dựng
nông thôn hiện đại, nông nghiệp bền vững, giá trị cao, thời
gian tới Bắc giang sẽ tập trung hoàn thiện, bổ sung chính
sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn; nghiên cứu tổ chức không gian phát triển nông
thôn khoa học, hài hòa giữa khu vực thành thị và nông thôn;
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và
hạ tầng thương mại ở nông thôn đảm bảo ngày càng hiện đại,
đáp ứng yêu cầu sản xuất đồng bộ trong giai đoạn tới.

mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp
tạo dư địa cho tăng trưởng thông qua số hóa vùng sản
xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng sản xuất, quản lý mã số
vùng trồng, mã định danh gắn với thương mại điện tử, ứng
dụng thiết bị 4.0 trong sản xuất.

chuẩn hóa quy trình sản xuất (viet gap, global gap,
sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học); ứng dụng khoa học
công nghệ về giống, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản để
tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả chất lượng
nông sản sau thu hoạch. n

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng
nề của dịch bệnh covid-19, giá trị sản
xuất toàn ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc
giang vẫn đạt 38.310 tỷ đồng, tăng 4,4%,
cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Đây là nền tảng để tỉnh đề ra các mục
tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn
và nông dân trong giai đoạn mới.

ngọc Tùng

in 2021, despite being
heavily affected by the

coviD-19 epidemic, the
production value of the

entire agricultural sector in
Bac giang province still
reached vND 38,310
billion, up 4.4%, the

highest in recent years.
This is the foundation for
the province to set goals
for the development of

agriculture, rural areas and
farmers in the new period.

ngoc Tung

Trồng dưa trong nhà màng ở huyện Yên Dũng
Mô hình nuôi cá “Sông trong ao” 

của nông dân Tô Hiến Thành (huyện Hiệp Hòa) The lychee season in Luc Ngan district Citrus trees are new directions of agriculture in Bac Giang

www.vccinews.com  2524 ViEtNam BUsiNEss ForUm jaN 1 –14, 2022

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE



và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp
tài chính khác 32,4 tỷ đồng và 687.268m2 đất; xử lý hành
chính đối với 62 tập thể, 429 cá nhân; chuyển cơ quan điều
tra 02 vụ việc, 08 đối tượng.

các sai phạm chủ yếu phát hiện qua công tác thanh tra là
trong quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài
chính ngân sách, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà
nước… Những sai phạm đã được các cơ quan thanh tra xử lý
theo quy định pháp luật, đồng thời kiến nghị xử lý về hành
chính đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm. Qua đó, góp
phần vào việc nâng cao hiệu lực QLNN trên các lĩnh vực nói
chung và trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nói riêng.

Để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, hạn chế
thanh, kiểm tra trùng chéo, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của dN, thanh tra
tỉnh có giải pháp gì, thưa ông?

Những năm qua, Thanh tra tỉnh Bắc giang đã thực hiện
nghiêm túc chỉ thị số 20/cT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ
tướng chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra
đối với DN (xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm
không thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với DN) và Quyết
định số 419/2015/QĐ-uBND ngày 16/9/2015 của uBND tỉnh
về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng
QLNN đối với DN, hợp tác xã (hTX), liên hiệp hTX trên địa
bàn tỉnh; tránh chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra…

hàng năm, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp cơ quan có
liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý trùng chéo ngay từ
khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với DN của các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau đó, tham mưu chủ tịch
uBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra đối với DN của các sở, cơ quan thuộc uBND tỉnh.
Qua đó, đã khắc phục triệt để việc trùng chéo trong kế hoạch
thanh, kiểm tra đối với DN; đảm bảo mỗi DN chỉ thanh, kiểm
tra không quá 01 lần/năm. Đồng thời thực hiện công khai kế
hoạch thanh, kiểm tra đối với DN trên cổng thông tin điện tử
của Thanh tra tỉnh.

mặt khác, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các ngành có liên
quan xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý công tác
thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục tình
trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; thực hiện việc rà
soát, xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra hành chính,
thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra DN trước khi

trình chủ tịch uBND tỉnh phê duyệt.
Xin chia sẻ thêm, trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19,

để hỗ trợ DN đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, ngày
21/6/2021 chánh Thanh tra tỉnh đã có công văn số 267/TTr-
PTT, đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cơ quan trung
ương đóng tại địa phương tiến hành rà soát, điều chỉnh giảm
các cuộc thanh, kiểm tra DN, hTX, liên hiệp hTX trong năm
2021. Sau đó, Thanh tra tỉnh đã trình chủ tịch uBND tỉnh có
quyết định phê duyệt điều chỉnh giảm 626 cuộc thanh tra, kiểm
tra đối với DN (giảm 62,29%) so với kế hoạch đầu năm.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, thực hiện công
văn số 5785/TTcP-KhTc ngày 06/10/2021 của Thanh tra
chính phủ, chánh Thanh tra tỉnh đã có công văn số 502/TTr-
PTT yêu cầu thanh tra các sở, cơ quan thuộc uBND tỉnh,
thanh tra các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, yêu cầu các
đơn vị điều chỉnh giảm các cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch
năm 2021 chưa thật sự cần thiết; chuyển phương pháp tiền
kiểm tra sang hậu kiểm tra. Ngày 29/10/2021, trên cơ sở đề
xuất của Thanh tra tỉnh, chủ tịch uBND tỉnh ban hành Quyết
định số 2180/QĐ-uBND tiếp tục điều chỉnh giảm 68 cuộc
thanh tra, kiểm tra DN của một số sở, ngành và 01 huyện.

Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực
hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, vừa đúng pháp
luật, vừa phù hợp với thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm túc
công tác phòng, chống dịch covid-19. Nghiên cứu đổi mới
phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra trong chuẩn bị,
tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra. cụ thể: yêu cầu
các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự kiểm tra, báo cáo, gửi hồ sơ,
tài liệu về cơ quan thanh tra; khi làm việc, trao đổi thì thực
hiện qua hệ thống thông tin trực tuyến, hạn chế tối đa hoạt
động thanh tra trực tiếp tại các tổ chức, DN.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm
tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan QLNN trong thực hiện
công tác thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo toàn ngành tăng
cường thanh, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm cán
bộ, công chức vi phạm pháp luật, có các hành vi nhũng
nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, DN…

trân trọng cảm ơn ông!

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 242/KH-
UBND ngày 04/6/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Thanh tra tỉnh được giao
thực hiện các nhiệm vụ: làm đầu mối Chỉ số thành phần
“Chi phí không chính thức” (mục tiêu năm 2021 đạt từ 6,7
điểm trở lên, tăng 0,23 điểm so với năm 2020); chủ trì các
chỉ tiêu: “Tỷ lệ DN bị thanh tra, kiểm tra từ 5 cuộc trở lên
trong năm (%)”,“Nội dung thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp
(%)” và “Thanh tra, kiểm tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng
nhiễu DN (%)” trong Chỉ số thành phần “Chi phí thời
gian”; Chủ trì chỉ tiêu “Lãnh đạo tỉnh sẽ không bao che và
nghiêm túc kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu DN (%)” thuộc
Chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

Ông có thể chia sẻ vài nét về sự phát triển của ngành
thanh tra Bắc Giang sau 25 năm tái lập tỉnh và nhiệm vụ
trọng tâm của ngành trong những năm tới?

Năm 1997 khi tỉnh Bắc giang mới tái lập, Thanh tra tỉnh gặp
rất nhiều khó khăn, nhất là thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết
bị, phương tiện làm việc và nhân lực. Trong khi đó, tình hình đơn
thư khiếu nại, tố cáo (KNTc) ngày càng phức tạp.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, Thanh tra tỉnh
đã được tăng cường về nhân lực và cơ sở vật chất, củng cố bộ
máy tổ chức. Đến nay, toàn ngành có 28 cơ quan, gồm: Thanh
tra tỉnh, 17 cơ quan thanh tra sở, ngành và 10 cơ quan thanh tra
cấp huyện với tổng số 213 công chức (hầu hết đã được bổ nhiệm
ngạch Thanh tra viên).

Ngành Thanh tra tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chỉ thị,
nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về thực hiện quản
lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết KNTc của công dân và phòng chống tham nhũng.
Nhờ đó, tình hình tiếp dân và giải quyết KNTc của công dân
trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp. 

Từ năm 1997 đến nay, Thanh tra tỉnh Bắc giang đã được
chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Nhất, hạng
Nhì; Thủ tướng chính phủ tặng 03 bằng khen, 01 cờ thi đua;
Thanh tra chính phủ tặng 08 cờ thi đua xuất sắc; 90 lượt tập thể
và 105 lượt cá nhân được Tổng Thanh tra chính phủ, Bộ
trưởng, chủ tịch uBND tỉnh tặng bằng khen…

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, uBND tỉnh và định hướng về chuyên môn của Thanh
tra chính phủ để xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng
tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh
tiêu cực, được dư luận quan tâm; triển khai thực hiện 100% cuộc
thanh tra đã được phê duyệt và đột xuất khi được giao. 

Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực
hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; gắn với trách
nhiệm người đứng đầu các đơn vị và giao nhiệm vụ cụ thể cho cá
nhân trong việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau
thanh tra. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả
thực hiện các quyết định, kết luận; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân
thiếu trách nhiệm, có hành vi tiêu cực…

thời gian qua, thanh tra tỉnh đã phát hiện nhiều sự việc
thiếu sót, sai phạm của một số cơ quan, dN và kịp thời tham
mưu ngăn chặn, xử lý và khắc phục hậu quả. Ông có thể nói
rõ hơn về kết quả này?

Trong năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021, toàn ngành đã
triển khai 243 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực tại
603 đơn vị; 315 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với
1.991 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với
tổng số tiền 69,6 tỷ đồng và 687.268m2 đất các loại; đã xử lý, thu
hồi về ngân sách nhà nước 37,2 tỷ đồng; giảm giá trị quyết toán

Thanh Tra Tỉnh

Góp phần xây dựng môi trường 
kinh doanh thuận lợi

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã đề ra nhiều giải pháp nhằm 
hạn chế tối đa hoạt động thanh tra trực tiếp tại các DN

www.vccinews.com  27

POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Những năm qua, công tác thanh
tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bắc
giang đã có sự đổi mới từ khâu
khảo sát xây dựng kế hoạch đến
tổ chức thực hiện; nội dung
thanh tra có trọng tâm trọng
điểm; chất lượng, tiến độ các
cuộc thanh tra được nâng lên; kết
luận thanh tra được thực hiện
nghiêm túc. Đặc biệt, đã hạn chế
tối đa việc trùng lắp, chồng chéo,
trong việc thanh, kiểm tra, nhất
là đối với doanh nghiệp (DN). 
Phóng viên đã có buổi trao đổi
với ông trương Văn Nam,
chánh Thanh tra tỉnh Bắc giang
về nội dung này.
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thực hiện nhiệm vụ kiểm soát PcD. Ngoài ra, đơn vị thực
hiện nhiệm vụ bảo đảm aNTT, không để dịch bệnh phát sinh
ra ngoài cộng đồng trong quá trình uBND tỉnh tổ chức đón
công dân Bắc giang từ các địa phương phía Nam trở về. 

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, vận động người
dân chấp hành nghiêm các quy định về công tác PcD, công
an tỉnh đã chỉ đạo công an các huyện, thành phố tham mưu
thành lập các tổ liên ngành tăng cường công tác tuần tra,
kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Kết quả, đã phối hợp xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm các
quy định về PcD, với tổng số tiền xử phạt trên 15 tỷ đồng.

Tại trại tạm giam và công an các huyện, thành phố, công
an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng phương án đáp ứng với các cấp
độ dịch trong trại tạm giam, nhà tạm giữ với phương châm
“Bốn tại chỗ”, quyết tâm kiểm soát, không để dịch xâm nhập,
lây lan và bảo đảm aNTT trong mọi tình huống. chỉ đạo duy
trì ứng trực 30% đến 100% quân số tại đơn vị tham gia PcD
(tùy theo diễn biến tình hình dịch); cấp phát đầy đủ vật tư,
trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh; xét nhiệm cho cBcS
và người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân…

Những nỗ lực, đóng góp của lực lượng công an đã góp
phần giúp Bắc giang nhanh chóng khống chế dịch bệnh và
thiết lập trạng thái bình thường mới; hiện tỉnh cũng đang thực
hiện có hiệu quả yêu cầu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch covid-19”. ghi nhận những thành tích xuất
sắc của công an tỉnh Bắc giang, ngày 22/7/2021, chủ tịch
nước đã ký Quyết định tặng thưởng huân chương Lao động
hạng Ba; Thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ công an tặng
nhiều Bằng khen cho các tập thể và cá nhân của đơn vị.

sát cánh đồng hành cùng dN
Dịch bệnh qua đi, nhưng các DN trên địa bàn tỉnh vẫn

gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề. Nhằm giúp
DN sớm khôi phục hoạt động SXKD, công an tỉnh tiếp tục
tăng cường hỗ trợ DN về các vấn đề như: giải quyết nhanh
thủ tục hành chính (TThc); xử lý các khó khăn, vướng mắc;
phục vụ các yêu cầu của DN… 

Theo đó, công an tỉnh đã tập trung thực hiện rút ngắn
thời hạn giải quyết các TThc thuộc thẩm quyền giải quyết
của công an tỉnh; thường xuyên công khai, minh bạch các
chủ trương, chính sách, TThc mới ban hành hoặc được sửa
đổi, bổ sung, thay thế để DN được tiếp cận nhanh và thuận
lợi nhất. Điển hình là các thủ tục cấp thẻ tạm trú, cấp thị
thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được rút ngắn từ
05 ngày xuống còn 04 ngày, tạo thuận lợi cho công dân, nhất
là người nước ngoài làm việc tại các DN trong KcN. 

Tiếp tục triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 29 TThc thuộc thẩm
quyền giải quyết của công an tỉnh, tạo thuận lợi cho người
dân, DN nộp hồ sơ TThc trực tuyến, không cần phải đến
trực tiếp cơ quan công an, giảm thời gian, chi phí đi lại;
triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công
ích đối với các TThc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
(Pccc) và cấp hộ chiếu phổ thông, cấp căn cước công dân
gắn chíp điện tử… 

công an tỉnh đã thành lập “Tổ công tác tiếp nhận thông
tin, phản ánh của DN về khó khăn, vướng mắc trong quá
trình đầu tư, SXKD”. mở thêm chuyên mục “Thông tin hỗ
trợ DN” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp công an

tỉnh; duy trì có hiệu quả Nhóm Zalo “caKcN” (công an
khu công nghiệp); 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa tham
gia PcD vừa đảm bảo aNTT” phục vụ khôi phục hoạt động
SXKD trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các KcN nói
riêng, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa
phương triển khai một số nhiệm vụ như: nâng cao hiệu quả
công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú; đảm bảo an
ninh trật tự trong KcN;…

Đặc biệt, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vi phạm
pháp luật xảy ra trong các KcN; nắm chắc tình hình liên
quan đến lĩnh vực lao động, bảo hiểm, chính sách an sinh xã
hội; thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở lưu trú, cư trú
của người lao động; hướng dẫn công tác Pccc cho các DN;
tăng cường tổ chức chốt phân luồng giao thông tại khu vực
các KcN của tỉnh, bảo đảm giao thông được an toàn, thông
suốt phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân, người lao động…

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, giám đốc công an tỉnh Bắc
giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-cP của
chính phủ; Nghị quyết số 105-NQ/Tu ngày 28/4/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy công an tỉnh đã ban hành
các kế hoạch triển khai; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
theo chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (Pci) của tỉnh Bắc giang. Trong đó, đặc biệt
quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh
đạo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho
cBcS, giữ đúng lễ tiết, tác phong trong quá trình công tác,
đặc biệt là khi tiếp xúc với nhân dân và DN;...

“Đây là những hành động quyết liệt, thể hiện tinh thần
chung sức, chung lòng của lực lượng công an nhân dân trong
việc đồng hành, hỗ trợ DN khôi phục SXKD, tiếp tục phát
triển và đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của tỉnh nhà”,
Đại tá Nguyễn Quốc Toản chia sẻ.n

trên tuyến đầu chống dịch
Ngay từ khi đợt dịch covid-19

lần thứ 4 bùng phát tại Bắc giang
(từ đầu tháng 5/2021), công an
tỉnh đã tập trung triển khai quyết
liệt, khẩn trương có hiệu quả chỉ
đạo của chính phủ, Bộ công an,
Tỉnh ủy, uBND tỉnh và Ban chỉ
đạo tỉnh về công tác phòng, chống
dịch bệnh covid-19 tỉnh (viết tắt
là Ban chỉ đạo). Kịp thời tham
mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo các
cấp áp dụng biện pháp PcD trên
địa bàn: Truy vết “thần tốc” các
trường hợp có yếu tố dịch tễ; phối
hợp tham mưu thành lập các Tổ
covid-19 cộng đồng, Tổ kiểm tra,
xử lý các trường hợp vi phạm;
Thành lập các tổ chốt kiểm soát
PcD; Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền lưu động, qua hệ thống loa

phát thanh, qua các ứng dụng trên
điện thoại (tin nhắn, zalo); sẵn
sàng phương án bảo đảm an ninh
trật tự (aNTT) khi có tình huống
cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh…

với vai trò, trách nhiệm được
giao, lực lượng công an luôn làm
tốt các nhiệm vụ: Quản lý chặt
khâu xuất nhập cảnh, hoạt động
của người nước ngoài; Đảm bảo
aNTT ở khu cách ly, khu phong
tỏa; Xử lý các vi phạm liên quan
đến dịch bệnh; PcD tại trại giam…

Đối với hoạt động xuất nhập
cảnh, kiểm soát người nước ngoài
trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu
năm, công an tỉnh đã tham mưu
uBND tỉnh ban hành các quy chế
phối hợp, quy trình liên quan đến
quản lý người nước ngoài cư trú,
hoạt động trên địa bàn tỉnh; các
chỉ đạo về tăng cường công tác
phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn
tình trạng nhập cảnh trái phép
trên địa bàn tỉnh và kế hoạch về
thực hiện đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc
đưa người việt Nam xuất cảnh
trái phép, người nước ngoài nhập
cảnh trái phép;...

Đơn vị đặc biệt đề cao nhiệm
vụ đảm bảo aNTT ở khu cách ly
tập trung, khu vực phong tỏa. Tại
thời điểm Bắc giang là “tâm dịch”
của cả nước, trên địa bàn tỉnh có
334 khu cách ly tập trung; 20 cơ sở
điều trị bệnh nhân covid-19. công
an tỉnh phân công hơn 500 cán bộ
chiến sĩ (cBcS) đảm bảo aNTT;
tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp
thành lập và duy trì hơn 1.000 tổ
chốt kiểm soát dịch bệnh; huy
động lực lượng gồm: Quân đội, y
tế, Dân quân tự vệ, Đoàn Thanh
niên… tham gia bảo đảm aNTT
tại các tổ chốt. Trong đó, lực lượng
công an đã huy động gần 1.000
cBcS công an chính quy và 1.000
công an viên bán chuyên trách

công an Tỉnh Bắc giang

Tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
khôi phục sản xuất, kinh doanh

Tỉnh Bắc giang thời gian qua đã
thực hiện rất hiệu quả yêu cầu
“Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch covid-
19”. góp sức vào thành quả này,
công an tỉnh luôn đi đầu trong
công tác phòng, chống dịch
(PcD) với nhiều thành tích đáng
biểu dương. Bên cạnh đó, lực
lượng công an luôn “kề vai sát
cánh” hỗ trợ cộng đồng doanh
nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh
nhanh chóng khôi phục sản
xuất, kinh doanh (SXKD).

ngọc Tùng

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an 
trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh Bắc Giang

Cán bộ chiến sĩ công an huyện Lục Ngạn giúp người dân thu hoạch
vải thiều trước ảnh hưởng của dịch bệnh
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Đa dạng hình thức
Bắc giang là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, vì vậy nhu

cầu sử dụng lao động rất lớn. Những năm qua, Trung tâm
DvvL Bắc giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ
biến thông tin về việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao động
thông qua các phương tiện như: Website vieclambacgiang.vn,
băng rôn, báo chí... nhằm tạo điều kiện cho người lao động và
doanh nghiệp (DN) nắm được thông tin. 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch covid-19 diễn biến
phức tạp, để hạn chế việc đi lại và phát sinh chi phí cho
DN, người lao động, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về
phòng dịch, Trung tâm đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong kết nối việc làm, cập nhật nhu cầu tuyển
dụng qua các kênh website, các trang mạng xã hội như:
fanpage Sàn giao dịch việc làm Bắc giang, ứng dụng

“vieclambacgiang”… Ngoài ra, tổ chức các phiên giao dịch
việc làm trực tuyến kết nối các địa bàn trong và ngoài tỉnh;
phối hợp với uBND các huyện, thành phố tổ chức các
phiên giao dịch việc làm lưu động… 

Không chỉ vậy, căn cứ nhu cầu tuyển dụng của từng DN,
Trung tâm đã xây dựng mô hình liên kết với các cơ sở đào
tạo nghề. việc này giúp DN tuyển được nhân lực có trình
độ, giảm chi phí và thời gian đào tạo. còn các bạn trẻ, có thể
tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng nghề và có cơ hội tìm
được việc làm sau tốt nghiệp.

Tính đến ngày 30/11, Trung tâm DvvL Bắc giang đã
phối hợp tổ chức 76 phiên giao dịch việc làm; phối hợp với
98 DN thị trường trong nước và 09 DN thị trường xuất khẩu
lao động; kiểm tra hồ sơ pháp lý, hướng dẫn DN thực hiện
việc tuyển dụng lao động tại Trung tâm; tư vấn việc làm
trong nước và xuất khẩu lao động cho 18.420 lao động thuộc
các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về thông tin thị trường
lao động đến giải quyết bảo hiểm thất nghiệp (BhTN) và
các đối tượng có nhu cầu tìm kiếm việc làm;…

tăng cường hỗ trợ người lao động
giải quyết chính sách BhTN là một trong các nhiệm vụ

quan trọng để hỗ trợ người lao động. Theo đó, Trung tâm
DvvL Bắc giang đã tăng cường hỗ trợ qua nhiều hình thức và
kết nối hướng dẫn người lao động thông qua dịch vụ bưu
chính công ích, điện thoại, Zalo, Email... giúp tiếp cận nhanh
và kịp thời chính sách trợ cấp thất nghiệp. Kết quả tính đến
15/12/2021, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời cho
13.916 hồ sơ của người lao động, không hồ sơ nào quá hạn. 

Trung TâM dịch vụ việc làM Bắc giang

Nỗ lực kết nối cung - cầu lao động
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GdNN theo hướng
tinh gọn, hiệu quả 

Để nâng cao chất lượng gDNN, đáp ứng nhu cầu học nghề
trên địa bàn và yêu cầu của thị trường lao động, tỉnh Bắc giang
đã đẩy mạnh thực hiện giảm đầu mối quản lý và nâng quy mô,
ngành nghề đào tạo. Theo đó, Sở LĐ-TB&Xh đã phối hợp với
các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện, hiệu
quả hoạt động của các cơ sở gDNN trên địa bàn tỉnh; thực hiện
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động gDNN các cơ sở
không còn đủ điều kiện theo thẩm quyền. 

Đồng thời, tham mưu uBND tỉnh chỉ đạo sáp nhập, giải thể
các cơ sở gDNN hoạt động không hiệu quả và nâng cấp cơ sở
gDNN hoạt động tốt lên cấp độ cao hơn. Đến nay, tỉnh có 38 cơ
sở gDNN, cơ sở có hoạt động gDNN, gồm: 03 trường cao đẳng,
07 trường trung cấp, 15 cơ sở gDNN và 13 cơ sở hoạt động
gDNN. Bên cạnh đó, có 10 cơ sở gDNN ngoài tỉnh được cấp
phép hoạt động gDNN (liên kết đào tạo tại các trường trung cấp
và trung tâm gDNN - giáo dục thường xuyên các huyện). 

công tác phát triển mạng lưới cơ sở gDNN của Bắc giang
hiện nay được thực hiện theo hướng mở, linh hoạt, dễ tiếp cận;
các cơ sở gDNN đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức. hiện
mỗi huyện, thành phố có tối thiểu 01 cơ sở gDNN công lập, đủ
năng lực để đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn. 

một số cơ sở gDNN đã và đang được đầu tư, đáp ứng nhu
cầu nhân lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh; có khả năng
tham gia hiệu quả vào thị trường đào tạo nhân lực và lao động
không biên giới trong xu thế hội nhập quốc tế. Tiêu biểu như:
Trường cao đẳng Nghề công nghệ việt hàn; Trường cao đẳng
Kỹ thuật công nghiệp… 

doanh nghiệp tích cực đào tạo nghề
Trong những năm qua, công tác tuyển sinh và đào tạo nghề

của Bắc giang đều vượt chỉ tiêu, kế hoạch. giai đoạn 2016-2020,
tỉnh có tổng số 164.306 người được đào tạo nghề (đạt 115,3% so
với kế hoạch), trong đó: hệ cao đẳng 5.998 người (đạt 150%);

trung cấp 16.811 người (đạt 124,5%); sơ cấp và đào tạo thường
xuyên 135.297 người (đạt 108,2%). 

mặc dù bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh nhưng kết quả
tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2021 của tỉnh vẫn đạt được kết
quả khả quan. Ước đến hết năm, các cơ sở gDNN trên địa bàn
tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề cho 28.630 người (đạt 100,5% kế
hoạch năm), trong đó: hệ cao đẳng 1600 người (đạt 200%);
trung cấp 4.450 người (đạt 164,8%); sơ cấp và đào tạo thường
xuyên 22.580 người (đạt 90,3%). Đến nay, tỷ lệ lao động qua
đào tạo ước đạt 72%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở
lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 21%.

chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết
việc trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng lên, đặc biệt là có sự
tham gia tích cực, hiệu quả của các DN. Qua đó, phát huy hiệu
quả xã hội hóa đào tạo, giải quyết việc làm; giảm áp lực cho
Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

các cơ sở gDNN, cơ sở hoạt động gDNN đã phối hợp chặt
chẽ với DN từ khâu xây dựng nội dung, chương trình đào tạo;
cử kỹ sư, công nhân lành nghề tham gia hướng dẫn thực hành
cho người học; nhận học sinh, sinh viên vào thực tập thực tế tại
DN và trực tiếp tham gia đánh giá, tuyển dụng lao động ngay
khi tốt nghiệp... 

Nhờ đó, tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt cao, hiện trình
độ cao đẳng và trung cấp đạt trên 90%; sơ cấp và đào tạo thường
xuyên đạt trên 80%. Đặc biệt, trình độ cao đẳng một số ngành
nghề trọng điểm như: Điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại,
công nghệ ô tô…, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 95%.

Theo ông Nguyễn Tiến cơi - giám đốc Sở LĐ-TB&Xh
tỉnh Bắc giang, Sở đang tham mưu uBND tỉnh hoàn thiện dự
thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ gDNN
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trình hĐND tỉnh ban
hành trong tháng 12/2021. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở
gDNN và các DN tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo
nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu
cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như
làn sóng đầu tư mới.n

Phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề tại Bắc Giang

Trước những diễn biến phức tạp của đại
dịch covid-19, Trung tâm dịch vụ việc làm
Bắc giang (viết tắt là Trung tâm DvvL)
đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để
kết nối việc làm cho người lao động. Qua
đó, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch.

nguyễn ngọc

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
(LĐ-TB&Xh) Bắc giang đã thực hiện nhiều
giải pháp phát triển nguồn nhân lực như: nâng
cao hiệu quả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(gDNN), đào tạo nghề gắn với thị trường lao
động; hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tuyển dụng,
nâng cao tay nghề người lao động… 
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Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Trung tâm DVVL đã thể hiện vai trò cầu nối quan trọng với người lao động
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Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-cP ngày 01/7/2021
của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động bị
ảnh hưởng bởi dịch covid-19 từ quỹ BhTN, Trung tâm
đã tiếp nhận 167 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao
động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó: 31 hồ sơ đủ
điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội tỉnh đã được phê duyệt, 127 bộ hồ sơ không đủ điều
kiện hỗ trợ và 09 hồ sơ đang chờ xác minh, xác nhận của
đơn vị theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền chính
sách BhTN và hỗ trợ người lao động trên loa, đài phát
thanh tại các xã, phường, thị trấn và đăng tải trên trang
website http://vieclambacgiang.vn; đồng thời tuyên truyền
lưu động, phát tờ rơi tại các DN, Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội trên 10 huyện, thành phố trong
tỉnh, giúp người lao động tiếp cận, nắm bắt kịp thời chính
sách BhTN và chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp
khó khăn do dịch bệnh.

Đợt dịch covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại các
địa phương phía Nam, tỉnh Bắc giang đã tổ chức đón
lượng lớn lao động trở về quê hương. Để giải quyết bài
toán việc làm, thu nhập, cuộc sống của người lao động hồi
hương, Trung tâm đã phối hợp với uBND các huyện,
thành phố chủ động kết nối, chia sẻ thông tin về thị
trường lao động cho các DN tại các địa phương, khu công
nghiệp... Từ đó số lao động quay lại thị trường rất cao.
hiện toàn tỉnh có hơn 7.100 DN hoạt động, tạo việc làm
cho khoảng 305.000 lao động (trong khu công nghiệp là
192.000 người), tăng hơn trước đợt dịch 40.000 người.

Theo ông Nguyễn văn huế, giám đốc Trung tâm
DvvL Bắc giang, sau khi tỉnh đón lao động trở về từ vùng
dịch, Trung tâm phối hợp với các DN tổ chức các phiên
giao dịch việc làm trực tuyến qua trang web, zalo,
facebook và trực tiếp tại Trung tâm. Kết quả đến nay, đơn
vị đã hỗ trợ gần 3.000 lao động từ vùng dịch trở về có việc
làm mới, tập trung chủ yếu ở các huyện: Lục Nam, yên
Thế, hiệp hòa, việt yên. hiện Trung tâm cũng đã kết hợp
với các huyện kết nối được khoảng 1.300 lao động, hầu hết
có nhu cầu tìm việc làm mới trong các khu công nghiệp.
Trung tâm phối hợp với DN hỗ trợ người lao động xét
nghiệm Sars-cov-2, kết nối để tiêm vaccine…

Trong công tác dự báo thông tin thị trường lao động,
Trung tâm thường xuyên thu thập thông tin, đưa ra những
dự báo về mức độ cạnh tranh việc làm giữa DN với DN,
địa phương với địa phương. Từ đó tham mưu giúp DN có
kế hoạch tuyển dụng và giữ chân lao động.

có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng
Trung tâm DvvL tỉnh Bắc giang vẫn thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao, góp phần giải quyết tốt bài toán tìm kiếm
việc làm cho người lao động, mang lại thu nhập ổn định,
giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.n

F
hội tỉnh nhà, hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc giang đã có sự
trưởng thành vượt bậc về mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt
động. hiện nay, trên địa bàn tỉnh gồm có: NhNN chi nhánh
tỉnh; 01 chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; 01 Ngân
hàng hợp tác xã; 17 chi nhánh ngân hàng thương mại
(NhTm); 12 chi nhánh cấp 2 thuộc quản lý của Ngân hàng
NN&PTNT chi nhánh Bắc giang và Ngân hàng NN&PTNT
chi nhánh Bắc giang ii; 78 phòng giao dịch của các ngân
hàng; 20 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND).

Nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng qua các năm,
đáp ứng được nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn. Tính đến 17/11/2021, vốn huy động đạt 75.201 tỷ
đồng, tăng 6.529 tỷ đồng, (tăng 9,51%) so với 31/12/2020.
các ngân hàng và QTDND không ngừng mở rộng cho vay
tới tất cả các thành phần, ngành kinh tế, nhất là doanh
nghiệp (DN) tư nhân, kinh tế hộ, DN vừa và nhỏ,… Đến
17/11/2021, quy mô dư nợ đạt 67.582 tỷ đồng, tăng 6.747
tỷ đồng, tăng 11,09% so với 31/12/2020. 

vốn tín dụng đã đảm bảo nhu cầu vốn cho SXKD
thường xuyên của các DN; giúp đầu tư chiều sâu để đổi
mới công nghệ, mở rộng và đầu tư mới các DN. Từ đó góp
phần duy trì, phát triển hệ thống các DN trên địa bàn, nhất
là các DN sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để
tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

mặt khác, vốn tín dụng tiếp tục đầu tư cho sản xuất
nông nghiệp chuyển đổi sang sản xuất hàng hoá như: đầu
tư cho các vùng, đồi trồng cây ăn quả; chuyển đổi ruộng
trồng lúa không ăn chắc sang nuôi trồng thuỷ sản; phát
triển sản xuất trồng trọt và chăn nuôi… 

Bên cạnh đó, NhNN tỉnh cũng quan tâm tới công tác
cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đến ngày
17/11/2021, dư nợ tín dụng đạt 5.333 tỷ đồng, tăng 709 tỷ
đồng, tăng 15,3% so với 31/12/2020. Trong đó, tập trung
cho vay các đối tượng: hộ nghèo; hộ cận nghèo; thoát
nghèo; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn; chương trình cho vay nhà ở xã hội…

Song song với đó, các dịch vụ ngân hàng liên tục mở
rộng và nâng cao chất lượng. Bên cạnh các dịch vụ truyền
thống thì các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng công
nghệ cao đã được áp dụng như thanh toán điện tử liên
ngân hàng, thanh toán điện tử song phương các NhTm,
mở rộng thanh toán thẻ visa, master card, aTm, gửi tiết
kiệm trực tuyến, dịch vụ SmS Banking... 

công tác kế toán và thanh toán không dùng tiền mặt được
thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời với thủ tục đơn giản, nhanh và
chính xác. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt liên tục
tăng qua các năm: Năm 2018 đạt 218.120 tỷ đồng; năm 2019
đạt 242.163 tỷ đồng; năm 2020 đạt 303.552 tỷ đồng. Từ số
lượng máy aTm năm 2016 là 148 máy, đến nay tổng số máy
aTm đã lắp đặt trên địa bàn là 213 máy.

tạo điều kiện cho dN tiếp cận nguồn vốn
Để tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn tín dụng thúc đẩy

SXKD có hiệu quả, NhNN tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đổi
mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay
vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay; nâng cao khả
năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay;
phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để
đáp ứng nhu cầu của DN, nền kinh tế; tăng khả năng tiếp
cận vốn của DN trên cơ sở các chương trình hỗ trợ DN của
chính phủ, các bộ, ngành liên quan. 

Đồng thời, kịp thời chỉ đạo các TcTD trên địa bàn đẩy
mạnh công tác huy động vốn, tranh thủ các nguồn vốn có
lãi suất thấp để đáp ứng nhu cầu vay của DN; thực hiện các
biện pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin về các
chương trình tín dụng, biểu phí, mức lãi suất, niêm yết
công khai, minh bạch các quy trình, tiêu chuẩn chất
lượng… tạo điều kiện cho DN lựa chọn các loại hình dịch
vụ, chi phí phù hợp, tiếp cận vốn vay. 

các chi nhánh NhTm trên địa bàn đã chủ động tiếp
cận DN, tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN trên địa bàn có
thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng. mọi
khách hàng đến giao dịch đều được cán bộ ngân hàng tư
vấn, hỗ trợ cụ thể, tạo điều kiện tối đa về trình tự thủ tục,
hồ sơ, giấy tờ, đảm bảo đúng quy trình, rút ngắn thời gian
giao dịch. 

NhNN tỉnh đã phân công cán bộ trực đường dây nóng
trả lời, giải đáp các ý kiến của khách hàng về thực hiện
Thông tư 01, thông tư 14; Thành lập hội đồng miễn, giảm lãi
tiền vay tại hội sở và các chi nhánh loại ii trực thuộc để kịp
thời xét miễn, giảm lãi cho khách hàng vay vốn. Tiếp tục
thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ vốn vay cho khách hàng
và cho vay mới với mức lãi suất thấp hơn cho các đối tượng
khách hàng theo Thông tư 01 và Thông tư 14.

Để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,
NhNN tỉnh Bắc giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn
vốn, tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung và đáp ứng vốn
cho hoạt động SXKD. Đồng thời tăng cường hiệu quả, hiệu
lực quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; phấn
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.n

Không ngừng hoàn thiện và mở rộng mạng
lưới

Khi mới chia tách và tái lập (năm 1997), hệ thống ngân
hàng tỉnh Bắc giang bao gồm: NhNN tỉnh và 03 ngân hàng
thương mại: công Thương, Đầu tư và Phát triển, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). 

Trải qua 25 năm song hành cùng sự phát triển kinh tế - xã

Ngành Ngân hàng 
sát cánh cùng địa phương
phát triển kinh tế

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước
(NhNN) việt Nam và định hướng phát
triển của tỉnh, NhNN chi nhánh tỉnh Bắc
giang chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín
dụng (TcTD) cung ứng kịp thời nguồn
vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ cho sản
xuất, kinh doanh (SXKD), góp phần đắc
lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

nguyễn ngọc

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn tăng cường đổi mới, 
nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Nhờ được đáp ứng nguồn vốn, nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư dây
chuyền máy móc, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất
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văn bản, qua hệ thống kênh thông tin
hỗ trợ NNT trên cổng eTax… đến
các DN, NTT các văn bản triển khai
hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

cục Thuế thường xuyên phối hợp
với Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo,
đài và chỉ đạo các Phòng, chi cục
Thuế khu vực thực hiện chuyên mục
“chính sách Thuế với cuộc sống”; xây
dựng các phóng sự, chuyên trang, tin
bài tuyên truyền, phổ biến, giải đáp
chính sách pháp luật về thuế… Bên
cạnh đó, cục đã tổ chức hội nghị đối
thoại - hỗ trợ trực tuyến với 4.178
lượt người truy cập; trên 200 câu hỏi
được hỗ trợ giải đáp, chủ yếu liên
quan đến các chính sách và thủ tục
hành chính (TThc) về thuế. 

Đến nay, cục Thuế đã tiếp nhận
1.087 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế
và tiền thuê đất theo Nghị định số
41/2020/NĐ-cP, số tiền thuế được gia hạn là: 244,5 tỷ
đồng; Tiếp nhận 944 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và
tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-cP, số tiền
thuế được gia hạn là 331, 8 tỷ đồng. Đến ngày 18/11/2021,
có 86 đối tượng đã nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất
năm 2021 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, số tiền
được giảm là: 11, 252 tỷ đồng…

Công tác thanh, kiểm tra thực hiện chính sách
pháp luật về thuế được triển khai như thế nào trong
bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thưa ông?

Theo chỉ đạo của uBND tỉnh, cục Thuế tỉnh Bắc
giang đã tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các
DN từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021. mặt khác, Tổng
cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm
tra trong thời kỳ dịch bệnh, trong đó có nội dung: Tổ
chức phân tích rủi ro, đánh giá mức độ ảnh hưởng của
dịch bệnh covid-19 đến hoạt động của các DN để có
phương án điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình
hình thực tế.

Theo đó, qua công tác rà soát, đánh giá, cục Thuế tỉnh
đã đề xuất và được Tổng cục Thuế điều chỉnh giảm kế
hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT là 317/764 DN
theo kế hoạch do Tổng cục Thuế giao năm 2021 (giảm
41,5%). Bên cạnh đó, cục Thuế đã chỉ đạo các Phòng
Thanh tra, kiểm tra và các chi cục Thuế khu vực đẩy mạnh
công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với các DN còn lại trong kế hoạch thanh tra, kiểm
tra, cục Thuế đã chỉ đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra tiến
hành trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho DN, giúp
phục hồi hoạt động SXKD. mặt khác, không để xảy ra
tình trạng các DN lợi dụng tình hình dịch bệnh để trốn
tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước. 

Để rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng
các cuộc thanh tra, kiểm tra tại DN, cục Thuế đã chỉ đạo
đẩy mạnh công tác phân tích chuyên sâu và tổ chức thu
thập thông tin trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại
DN; ưu tiên áp dụng cNTT trong việc trao đổi nghiệp vụ,

cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thanh
tra, kiểm tra nhằm hạn chế tiếp xúc
và phải tuân thủ nghiêm các quy định
về an toàn phòng chống dịch.

Ông có điều gì nhắn nhủ với
dN, NNt trong việc tuân thủ quy
định, pháp luật về thuế?

Năm 2020, chỉ số Pci của Bắc
giang đạt 63,98 điểm, xếp thứ 27/63
tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm
2019. Đây là kết quả rất tích cực, thể
hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của
Tỉnh ủy, uBND tỉnh; sự quyết tâm của
các cấp, các ngành về cải cách hành
chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

cục Thuế tỉnh luôn xác định công
tác cải cách TThc, góp phần cải thiện
chỉ số Pci là nhiệm vụ trọng tâm;
thường xuyên xây dựng kế hoạch, các
biện pháp để tập trung thực hiện. Đặc

biệt, chúng tôi sẽ phát huy kết quả xếp hạng chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh (DDci) là giải
pháp hữu hiệu nhằm đồng hành, hỗ trợ DN, NNT (năm
2020, cục Thuế tỉnh đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng các
sở, ban, ngành với 73,09 điểm).

Những năm gần đây, ngành Thuế Bắc giang luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN được giao, với số thu
năm sau cao hơn năm trước; góp phần không nhỏ vào
thúc đẩy KT-Xh của địa phương. Đạt được kết quả này,
bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hĐND,
uBND tỉnh và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp
của các sở, ban, ngành, địa phương, thì sự đồng thuận,
hợp tác của các DN, NNT trên địa bàn tỉnh với cơ quan
thuế là rất quan trọng.

hiện nay, các chính sách pháp luật về thuế thường
xuyên sửa đổi, bổ sung với nhiều quy định mới để đáp
ứng xu thể đổi mới và hội nhập. Ngoài ra, trước ảnh
hưởng của dịch bệnh, nhiều chính sách hỗ trợ NNT cũng
đã được ban hành... Đó là những thách thức đòi hỏi cán
bộ công chức ngành thuế phải nỗ lực hơn nữa.

Ngành Thuế tỉnh mong muốn nhận được những ý
kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của các DN, NNT
một cách thường xuyên để có những điều chỉnh kịp thời.
chúng tôi cam kết luôn lắng nghe và nắm bắt những khó
khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách,
TThc về thuế; tất cả những ý kiến sẽ được giải quyết một
cách nhanh nhất.

trân trọng cảm ơn ông!

Tính đến 31/12/2021, ước
thu nội địa trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang đạt 14.507 tỷ đồng,

đạt 192,2% dự toán Trung ương
giao, đạt 162,3% dự toán tỉnh giao,
bằng 119,7% so với cùng kỳ năm
2020. Trong đó, Thu tiền sử dụng
đất: 8.000 tỷ đồng, đạt 266,7% dự
toán Trung ương giao, đạt 182,2% so
với dự toán tỉnh giao và bằng
125,6% so với cùng kỳ năm 2020;
Thu từ thuế, phí: 6.507 tỷ đồng, đạt
143,1% dự toán Trung ương và dự
toán tỉnh giao và bằng 113,1% so với
cùng kỳ năm 2020. Có 10/10
huyện, thành phố hoàn
thành và vượt dự toán thu
từ thuế, phí.

sau 25 năm tái lập tỉnh, đến nay Cục thuế Bắc
Giang đã có sự đổi mới như thế nào, thưa ông? 

Tháng 01/1997, tỉnh hà Bắc chia tách ra thành 2 tỉnh
Bắc giang và Bắc Ninh. Theo đó, cục Thuế tỉnh Bắc
giang được thành lập với cơ cấu tổ chức gồm: 12 phòng;
10 chi cục thuế cấp huyện và có 77 tổ, đội thuế; với 596
cán bộ, công chức. Số thu ngân sách toàn tỉnh năm 1997
đạt 126,3 tỷ đồng. 

Sau 25 năm, bộ máy của đơn vị ngày càng được hoàn
thiện và hiện đại hóa, gồm: 12 phòng và 5 chi cục Thuế
khu vực; 478 công chức, người lao động (tính đến
01/11/2021); đáp ứng tốt công tác quản lý thuế, đóng góp
quan trọng vào phát triển KT-Xh của tỉnh. Số thu ngân
sách năm sau cao hơn năm trước; ước thực hiện đến
31/12/2021 là 15.745 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm
2020, (gấp gần 125 lần so với thời điểm tỉnh mới tái lập).

Bên cạnh đó, những năm gần đây, nguồn nhân lực của
ngành giảm đáng kể (giảm 118 người, 5 đầu mối chi cục
và 34 tổ, đội thuế so với năm 1997). Trong khi đó, nhiệm
vụ thu ngân sách ngày càng tăng; công tác quản lý thu
ngày càng phức tạp. mặt khác, số lượng DN thành lập mới
tăng nhanh; nguồn nhân lực bổ sung hạn chế; địa bàn
quản lý rộng (có công chức phải quản lý 4 -5 xã);… Điều
đó cũng cho thấy bộ máy cục Thuế ngày càng tinh gọn;
năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được
nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Để khắc phục

khó khăn, trong thời gian tới, cục sẽ tiếp tục bám sát định
hướng của Tỉnh ủy, hĐND và uBND tỉnh; sự chỉ đạo của
Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. hơn hết, cán bộ, công chức
và người lao động sẽ tiếp tục tu dưỡng, nâng cao nghiệp
vụ, kinh nghiệm bản thân; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin (cNTT) đáp ứng yêu cầu công việc.

trong bối cảnh dịch Covid-19, các chính sách hỗ
trợ của trung ương được ví như “liều thuốc bổ” cho
dN, NNt. Vậy, ngành thuế tỉnh đã triển khai nhiệm
vụ này như thế nào?

vừa qua, Ủy ban Thường vụ (uBTv) Quốc hội, chính
phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về
thuế cho DN gặp ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như: Nghị
quyết số 406/NQ-uBTvQh15 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-cP của chính
phủ, có nội dung về ban hành một số giải pháp hỗ trợ
DN, người dân chịu tác động của dịch covid-19; Nghị
định số 41/2020/NĐ-cP của chính phủ về gia hạn thời
hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020; Nghị định số
52/2021/NĐ-cP gia hạn thời hạn nộp thuế gTgT, thuế
TNDN, thuế TNcN và tiền thuê đất trong năm 2021;…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục Thuế tỉnh
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trên
trang thông tin điện tử của ngành Thuế qua website của
cục (http://http://bacgiang.gdt.gov.vn) hoặc gửi email,

ngành Thuế Bắc giang

tíCH CựC đồng HànH, 
Hỗ trợ doanH ngHiệp

Năm 2021, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) bị ảnh
hưởng bởi dịch covid-19 của Trung ương ban hành đã được cục Thuế tỉnh Bắc giang
triển khai kịp thời. Ngành Thuế tỉnh đã đồng hành, tạo thuận lợi nhất để DN, NNT
hoàn tất thủ tục, hồ sơ và nhanh chóng được thụ hưởng; góp phần giúp DN giảm khó
khăn, sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh (SXKD). Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó cục
trưởng cục Thuế tỉnh cho rằng đó cũng là những giải pháp trong việc cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (Pci) của tỉnh.



Đảm bảo hoạt động xuất nhập
khẩu 

Tháng 5/2021, dịch bệnh covid-19
bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc giang,
lây lan chủ yếu tại các DN trong KcN.
có thời điểm, Bắc giang phải tạm dừng
hoạt động 04 KcN lớn của tỉnh; các DN
gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất,
kinh doanh (SXKD), nhiều DN phải tạm
dừng sản xuất. Tại chi cục hải quan
KcN Bắc giang cũng đã có cán bộ
dương tính với covid-19; cùng với việc
giãn cách xã hội khiến việc thực hiện thủ
tục hải quan gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, chi cục đã kịp thời
thành lập Tổ phòng chống covid với
nhiệm vụ cập nhật và triển khai nhanh
chóng các văn bản chỉ đạo về công tác
phòng chống dịch (PcD) của cục hải
quan tỉnh Bắc Ninh, uBND tỉnh Bắc
giang, Bộ y tế cũng như Ban chỉ đạo PcD
của một số địa phương có liên quan. 

Đơn vị quán triệt cán bộ, công chức
tuyệt đối tuân thủ các quy định về PcD,
đảm bảo không để lây lan dịch bệnh trong
cơ quan; hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực
tiếp giữa công chức hải quan và người khai
hải quan. Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng hệ
thống công nghệ thông tin trong thực hiện
nhiệm vụ, thực hiện thủ tục hải quan điện
tử nhằm đảm bảo ổn định, thông suốt thủ
tục hải quan cho DN theo quy định.

chi cục đã báo cáo cục hải quan tỉnh
Bắc Ninh đề xuất Tổng cục hải quan chỉ
đạo hải quan các địa phương có cửa khẩu
đường bộ, cảng hàng không và cảng biển
hỗ trợ, phối hợp trong công tác kiểm tra
thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
Nhờ đó, tuy có những khó khăn nhất định,
nhưng hàng hóa XNK của các DN được
thông quan bình thường, không gặp trở
ngại. các giải pháp của chi cục hải quan
KcN Bắc giang đã góp phần đắc lực vào
công tác PcD của địa phương và thúc đẩy
DN duy trì hoạt động SXKD.

tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp
Ngay sau khi dịch bệnh được khống

chế, để hỗ trợ DN sớm khôi phục SXKD,
chi cục hải quan KcN Bắc giang đã tăng
cường độ làm việc của cán bộ, công chức;
đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa
XNK; giải quyết tối đa đề nghị đăng ký thủ
tục hải quan ngoài giờ hành chính. hiện
đơn vị thực hiện thủ tục thông quan 24/7. 

chi cục đẩy mạnh hỗ trợ DN tiếp cận
các văn bản mới liên quan đến hoạt động
XNK; tăng cường hoạt động của “Tổ giải
đáp vướng mắc” nhằm kịp thời tháo gỡ
khó khăn của DN trong hoạt động XNK,
nhất là những khó khăn do dịch bệnh.
Bằng nhiều hình thức linh hoạt như trả lời
bằng văn bản, thông qua điện thoại, mạng
xã hội…, việc hỗ trợ tỏ ra rất hiệu quả, đặc
biệt trong điều kiện dịch bệnh không thể tổ
chức các buổi hội nghị DN trực tiếp.

hiện nay, các thủ tục hành chính
(TThc) thực hiện tại chi cục hải quan
KcN Bắc giang đều được thực hiện trên
hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận
khoảng 3.064 hồ sơ, thủ tục trên hệ thống
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và đều
được xử lý, trả kết quả trong ngày.

cùng với đó, chi cục triển khai nộp
thuế điện tử 24/7; phối hợp với Kho bạc
Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương
mại điều chỉnh, xử lý các tờ khai nộp
nhầm, nộp thừa, nộp sai tiểu mục, tạo
thuận lợi cho người nộp thuế, đảm bảo các
khoản thu vào ngân sách nhà nước
(NSNN) chính xác, kịp thời… Những hoạt
động trên giúp DN giảm rất nhiều thời
gian, chi phí, đảm bảo yêu cầu PcD.

Tính đến 31/10/2021, tại chi cục
hải quan KcN Bắc giang đã có tổng số
khoảng trên 1.150 lượt DN làm thủ tục
XNK, bằng 108,69% so với cùng kỳ năm
trước. hiện số lượng DN làm thủ tục
thường xuyên tại chi cục đạt gần 500
DN. Kim ngạch XNK lũy kế đạt 23,21 tỷ
uSD, bằng 141,78% so với cùng kỳ năm
trước; số thu NSNN đạt 1.421,25 tỷ
đồng, bằng 123,58% so với chỉ tiêu được
giao, bằng 140,45% so với cùng kỳ năm
trước. Dự báo đến ngày 31/12/2021,
đơn vị đạt chỉ tiêu về số thu NSNN,
khoảng 1.600 tỷ đồng.

Ông Ngô Thanh Tuyền, Phó chi cục
trưởng chi cục hải quan KcN Bắc giang
cho biết: “chi cục hải quan KcN Bắc
giang sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp
hỗ trợ DN và góp phần nâng cao hơn nữa
chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đơn
vị sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm
trong phục vụ DN của cán bộ công chức,
tạo sự hài lòng cho DN; tiếp tục rút ngắn
thời gian thực hiện TThc; luôn cầu thị,
lắng nghe để kịp thời nắm bắt, xử lý
những khó khăn, vướng mắc của DN
trong thực hiện thủ tục hải quan…”n

hải quan Kcn Bắc giang

Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Khẳng định vị thế, phát
triển toàn diện

TP.Bắc giang nằm ở trung
tâm tỉnh, cách hà Nội 50km về
phía bắc, thuộc vùng Thủ đô.
Thành phố nằm trên hành lang
kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn -
hà Nội - hải Phòng - Quảng
Ninh; có hệ thống giao thông
hết sức thuận lợi, với các trục
quốc lộ chạy qua như: QL1a,
QL37, QL31, QL17; cao tốc hà
Nội - Bắc giang, Bắc giang -
Lạng Sơn; ngoài ra, có tuyến
đường sắt hà Nội - Lạng Sơn
và hà Nội - Quảng Ninh chạy
qua; gần các trung tâm công
nghiệp lớn của tỉnh, dễ dàng
kết nối cửa khẩu, sân bay quốc tế và cảng biển.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, song tốc độ gia tăng
giá trị sản xuất của thành phố ước tăng 12,8% (tăng 1,9% so
cùng kỳ 2020). cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực,
với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 97,4%. Thu
ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 3.705,7 tỷ đồng, tăng
1.378,1 tỷ đồng so với kế hoạch, tăng 1.314,4 so với năm
2020… 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp
tục tăng trưởng mạnh, giá trị ước đạt 34.510 tỷ đồng, tăng
14,8% so với năm 2020. hạ tầng công nghiệp và làng nghề trên
địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoàn thiện. Lĩnh vực
thương mại, dịch vụ có giá trị sản xuất ước đạt 11.080 tỷ đồng,
tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, TP.Bắc giang cũng chú
trọng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; thu
hút, phát triển nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, nhà
hàng, ngân hàng. Nhiều công trình, dự án lớn đã được đầu

tư và đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng đô
thị, tạo điểm nhấn về cảnh quan như: Trụ sở Thành ủy-
hĐND-uBND thành phố, Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Khu
đô thị phía nam, chung cư green city,… một số thương
hiệu lớn như: Toyota, honda, Siêu thị go! mazda, vinfast...
cũng đã có mặt, tạo sự thay đổi về chất lượng đô thị, khang
trang hơn, sạch đẹp hơn và nề nếp hơn.

Hướng đến đô thị xanh, thông minh
Ngày 10/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc giang đã

ban hành Nghị quyết số 156-NQ/Tu về xây dựng và phát triển
TP.Bắc giang giai đoạn 2021-2030: Phát huy tối đa tiềm năng,
lợi thế; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ và huy động mọi
nguồn lực để xây dựng, phát triển TP.Bắc giang theo hướng
đô thị xanh - thông minh. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện

các tiêu chuẩn đô thị loại i và
được công nhận là đô thị loại
i trước năm 2030.

Để thực hiện Nghị quyết
156, bên cạnh các nhiệm vụ
về xây dựng và quản lý quy
hoạch; phát triển đô thị; quản
lý hiệu quả tài nguyên đất đai;
bảo vệ môi trường,…, thành
phố xác định nhiệm vụ trọng
tâm là tập trung thúc đẩy tăng
trưởng và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, lấy kinh tế đô thị dựa
trên nền tảng thương mại,
dịch vụ là trung tâm.

Theo chủ tịch uBND
thành phố Đặng Đình hoan,
TP.Bắc giang sẽ tiếp tục mời
gọi các doanh nghiệp đầu tư

vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao.
chính quyền thành phố sẽ công khai thông tin quy hoạch, thu
hút đầu tư rộng rãi; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
thực hiện dự án. Đặc biệt, cam kết giải quyết nhanh các vấn đề
như: giải phóng mặt bằng; môi trường pháp lý; các thủ tục
hành chính liên quan; đảm bảo an ninh trật tự… n

TP.Bắc giang

đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, 
phát triển đô thị xanh, thông minh

Đến nay, TP.Bắc Giang đã đạt 71,27/100 điểm tiêu
chuẩn đô thị loại I; 30/59 chỉ tiêu đạt ngưỡng tiêu
chuẩn cao, 19/59 chỉ tiêu đạt điểm tiêu chuẩn trung
bình và thấp, còn lại 10 chỉ tiêu chưa đạt. Đến năm
2025, thành phố quyết tâm đạt trên 80 điểm tiêu chuẩn
đô thị loại I; thu NSNN trên địa bàn (trừ thu từ tiền sử
dụng đất) tăng bình quân 15 - 18%/năm; thu nhập bình
quân đầu người đạt từ 8.500 - 9.000 USD; Giá trị sản
xuất dịch vụ đạt 22 - 25 nghìn tỷ đồng...

Năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh
hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19,
song cấp ủy, chính quyền TP.Bắc giang
đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai
đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện các
mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội. Đó là nền tảng và động lực để thành
phố bước vào giai đoạn mới, đặc biệt là
hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị
loại i trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Xây dựng đô thị xanh, thông minh là mục tiêu của TP.Bắc Giang để
trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh

chi cục hải quan
Quản lý các Khu công
nghiệp Bắc giang (viết
tắt là hải quan KcN
Bắc giang) là đơn vị
hải quan ngoài cửa
khẩu trực thuộc cục
hải quan tỉnh Bắc
Ninh. Thời gian qua,
bên cạnh thực hiện tốt
nhiệm vụ quản lý nhà
nước về hải quan trên
địa bàn tỉnh Bắc giang,
đơn vị đã triển khai
nhiều giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp (DN)
trước ảnh hưởng của
dịch covid-19.

Thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Chi cục
Hải quan KCN Bắc Giang
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nhôm, kính... mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư, nâng cấp
các loại máy móc hiện đại, ứng dụng kỹ thuật số, điều
khiển tự động.

Trong tình hình dịch covid-19, huyện đã thường xuyên
theo sát, nắm chắc tình hình, kịp thời thực hiện các biện
pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất an toàn
cho doanh nghiệp. huyện cũng đã xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp giai đoạn 2021-
2025. Đây là cơ sở để thời gian tới, hiệp
hòa tiếp tục đẩy mạnh phát triển công
nghiệp và thu hút đầu tư.

Phát triển giao thông làm 
động lực

Trong chương trình phát triển đô thị
của tỉnh Bắc giang đến năm 2030 theo
Quyết định 479/QĐ-uBND của uBND
tỉnh, huyện hiệp hòa được xác định sẽ
đạt tiêu chí đô thị loại iv vào năm 2025,
thành lập thị xã trước năm 2030. Để hoàn
thành mục tiêu trên, cùng với chú trọng
quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đô
thị, dịch vụ, huyện đã tập trung ưu tiên
phát triển hệ thống giao thông. 

mạng lưới giao thông của hiệp hòa
có các tuyến quan trọng chạy qua như:
QL37, vành đai 4 (ĐT.398), ĐT.295,
ĐT.296,  ĐT.297,  ĐT.288, tuyến nhánh
số 2 vành đai 4 (ĐT.398B). Trong thời
gian tới, ngoài các tuyến đường hiện có
được cải tạo nâng cấp, huyện sẽ tiếp tục
phát triển thêm các tuyến đường đối
ngoại, liên khu vực: Đường vành đai thị trấn Thắng kết
nối với thị xã Phổ yên, tỉnh Thái Nguyên (ĐT.296c) dài
18km. Trong đó, đoạn nối từ QL37 với Phổ yên dài
khoảng 11km đã được khởi công cuối năm 2021 với tổng
mức đầu tư trên 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, đường trục Bắc Nam kết nối thị trấn Thắng

với huyện Sóc Sơn, hà Nội (ĐT.296B) dài khoảng 12km đã
được ưu tiên bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng hoàn
thành trong năm 2021. cuối tháng 11/2021, tỉnh cũng đã
khởi công xây dựng cầu hà Bắc 2 kết nối huyện hiệp hòa,
việt yên với yên Phong (Bắc Ninh) .

Bên cạnh đó, hiệp hòa còn quy hoạch các tuyến quan
trọng như: Đường trục Đông Tây kết nối QL37 với
ĐT.296; đường vành đai 2 thị trấn Thắng; đường nối ĐT

288 với đường vành đai 2 thị trấn Thắng;
đường nối ĐT 296 với đường vành đai 4.
Năm 2020, trên cơ sở nhiệm vụ trọng
tâm, huyện đã chỉ đạo hoàn thành các
tuyến đường như: ĐT.288; đường nối QL
37 với ĐT.295… 

Đường thủy nội địa của hiệp hòa có
tuyến sông cầu chảy qua kéo dài từ xã
Đồng Tân đến xã Đông Lỗ với tổng chiều
dài khoảng 53km. huyện định hướng quy
hoạch phát triển bao gồm 5 cảng sông ở
các khu vực: Xuân cẩm, hòa Phú, mai
Đình, hợp Thịnh, hòa Sơn.

Theo ông hoàng công Bộ, chủ tịch
uBND huyện hiệp hòa, trong thời gian
tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác quản lý
nhà nước, quan tâm phối hợp xử lý những
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng
trên cơ sở công khai, minh bạch; tập
trung tháo gỡ khó khăn trong quy hoạch
phát triển đô thị.

“hiệp hòa xác định phát triển kinh tế
theo định hướng công nghiệp - dịch vụ đô
thị, phấn đấu là trung tâm động lực phát

triển kinh tế phía Tây của tỉnh. huyện sẽ chú ý rà soát bổ
sung quy hoạch đất công nghiệp; bổ sung kịp thời các tiêu
chuẩn, tiêu chí để sớm đưa hiệp hòa phát triển thành đô
thị loại iv vào năm 2025. Đây là những cở sở quan trọng
để hướng tới xây dựng thị xã hiệp hòa trong tương lai”,
ông hoàng công Bộ khẳng định.n

Khởi sắc sau toàn diện kinh tế - xã hội
Trước đây kinh tế hiệp hòa chủ yếu là nông nghiệp;

hạ tầng còn nhiều hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.
với cách làm sáng tạo, tinh thần đoàn kết, nhất trí dám
nghĩ dám làm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng
thuận của các tầng lớp nhân dân, hiệp hòa đã từng bước
phát triển toàn diện. 

Theo đó, sau 10 năm triển khai phong trào thi đua
“hiệp hòa chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn
huyện đã huy động được hơn 4,5 nghìn tỷ đồng từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã và
vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp. Đến nay, 24/24
xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTm), 3 xã đạt
NTm nâng cao, 21 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng
hóa tập trung, có một số sản phẩm chủ lực, đặc trưng, a ́p
dụng quy trình sản xuất an toàn, như: vùng lúa chất lượng
5.100ha tại các xã Danh Thắng, mai Trung, Xuân cẩm,

Ngọc Sơn, châu minh, Đoan Bái... vùng rau quả thực
phẩm, rau quả chế biến 997ha tại các xã Đông Lỗ, hoàng
Lương, Đoan Bái, Quang minh, hợp Thịnh… vùng sản
xuất cây ăn quả tập trung 700ha tại các xã Lương Phong,
Danh Thắng, Ngọc Sơn... vùng nuôi thủy sản tập trung,
diện tích 195ha tại các xã Đông Lỗ, Thái Sơn, hoàng
Lương, hợp Thịnh… cùng với thúc đẩy liên kết sản xuất,
việc tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất
nguồn gốc, chất lượng nông sản cũng được nâng cao.

Bên cạnh đó, các hạ tầng và thiết chế nông thôn tại các
địa phương được đầu tư đồng bộ; hệ thống chính trị được
tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã
hội được bảo đảm;… Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 là 2%,
giảm 8,48%. Những thôn, xã NTm kiểu mẫu, NTm nâng
cao, đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới trên quê
hương an toàn khu ii.

Bên cạnh nông nghiệp, hiệp hòa cũng là địa bàn trọng
điểm phát triển công nghiệp của Bắc giang. Những năm
qua, xác định sản xuất công nghiệp là xương sống của nền
kinh tế, huyện đã tập trung cao cho công tác giải phóng
mặt bằng (gPmB) các khu, cụm công nghiệp.

KcN hòa Phú đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt
bằng với 207,45ha, thu hút hàng chục nhà đầu tư hoạt
động; 9 cụm công nghiệp đã thành lập với tổng quy mô
520,9ha, đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng
hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Trong năm, có 5 dự
án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp của huyện với tổng
số vốn đăng ký là 2.515 tỷ đồng; 03 dự án đầu tư điều
chỉnh tăng 378,6 tỷ đồng vốn đầu tư. Lũy kế từ năm 2016
đến nay, huyện đã thu hút trên 100 dự án, với tổng vốn
đăng ký trên 8.000 tỷ đồng.  

Tiểu thủ công nghiệp cũng tiếp tục phát triển, một số
sản phẩm truyền thống, có thế mạnh như đồ mộc, cơ khí,

huyện hiệP hòa

Phát huy nội lực, 
phát triển toàn diện, bền vững

KCN Hòa Phú - trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp Hiệp Hòa

Nằm ở vùng trọng điểm phía tây tỉnh Bắc
giang, hiệp hòa có vị trí chiến lược quan
trọng với hạ tầng giao thông phát triển,
nguồn lao động dồi dào. huyện đang là tâm
điểm thu hút đầu tư trong các lĩnh vực như:
cơ khí, điện, điện tử, các dự án công nghiệp
hỗ trợ, chế biến nông, lâm sản, dệt may…

ngọc Tùng

Trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

Thi công hạ tầng tại CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa

Năm 2021, trong
bối cảnh khó khăn do
dịch Covid-19 nhưng

Hiệp Hòa vẫn hoàn thành
“mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch, vừa phục hồi và
phát triển kinh tế. Tổng giá
trị sản xuất (theo giá cố định
năm 2010) ước đạt 11.925,4
tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng
13,7%; Cơ cấu kinh tế tiếp
tục chuyển dịch tích cực với
công nghiệp - xây dựng, dịch
vụ chiếm tỷ trọng lớn, giữ vai
trò dẫn dắt; thu ngân sách
ước đạt 1.763,8 tỷ đồng, đạt
178% dự toán tỉnh
giao, bằng 145% dự
toán huyện...
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Phát huy lợi thế vị trí
huyện Lạng giang có vị trí rất quan trọng, nằm tiếp

giáp thành phố Bắc giang và là cửa ngõ nối Bắc giang, thủ
đô hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông hồng với tỉnh Lạng
Sơn. Lạng giang là một trong 4 huyện, thành phố của Bắc
giang được xác định là trọng điểm phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. 

Địa hình huyện tương đối bằng phẳng, hệ thống giao
đồng bộ, kết nối nối thuận lợi với các địa phương lân cận. Từ
trung tâm huyện cách không xa các khu công nghiệp (KcN),
đô thị lớn của tam giác kinh tế phát triển hà Nội - hải Phòng
- Quảng Ninh; thuận lợi kết nối với các cửa khẩu sang Trung
Quốc tại tỉnh Lạng Sơn như: Tân Thanh, hữu Nghị…

Trên địa bàn huyện có một số tuyến giao thông quan
trọng như: QL 1a, QL 31, QL 37, đường cao tốc Bắc giang -
Lạng Sơn, đường sắt hà Nội - Lạng Sơn, đường sắt yên viên
- hạ Long… các tuyến giao thông, nhất là đường bộ đã và
đang được đầu tư nâng cấp, thuận lợi cho việc giao thương,
vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXi
và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-
2020, kinh tế của huyện
Lạng giang đã đạt được
kết quả khá toàn diện,
nổi bật trên hầu hết các
lĩnh vực. Trong đó, giá
trị sản xuất các ngành
kinh tế chủ yếu bình
quân tăng 17,4% (công
nghiệp, xây dựng tăng
20,9%; nông, lâm
nghiệp, thủy sản tăng
7%; dịch vụ tăng 21,6%).

Những năm qua, cơ
cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch tích cực, tỷ
trọng công nghiệp - xây
dựng 44,8%; nông, lâm,
thuỷ sản 17,7%; dịch vụ
37,5%. Năm 2019, Lạng

giang là huyện thứ hai của tỉnh Bắc giang đạt huyện nông
thôn mới, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Phát triển hạ tầng công nghiệp 
hiện nay, huyện Lạng giang đã hoàn thành bổ sung quy

hoạch 05 KcN và 03 cụm công nghiệp (ccN) với tổng diện
tích khoảng 1.172,81ha. mục tiêu của huyện trước năm 2030
sẽ thành lập mới 5 KcN, gồm: Nghĩa hưng (quy mô 189ha),
Xuân hương - mỹ Thái - Tân Dĩnh (200ha), Thái Đào - Tân
an (130ha), mỹ Thái (160ha), Tân hưng (155ha, mở rộng từ
ccN Tân hưng) và 03 ccN, gồm hương Sơn 2 (60ha), Đại
Lâm 2 (60ha), Nghĩa hòa mở rộng (67ha).

huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có thêm ít nhất 03
KcN và 5 ccN có hạ tầng đồng bộ, đưa vào sử dụng và thu
hút hiệu quả nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó, 4 ccN (Tân
hưng, Đại Lâm, Nghĩa hòa, hương Sơn) được lấp đầy và 3
KcN (Tân hưng, mỹ Thái, Nghĩa hưng) lấp đầy 50%. Qua
đó, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng
tăng bình quân 25-26%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đến
năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm 60%
trong cơ cấu các ngành kinh tế của huyện.

Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, huyện Lạng
giang sẽ tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh. huyện ưu tiên lựa chọn các dự án có công nghệ
mới, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nguồn
nguyên liệu, lao động tại chỗ. Kiên quyết kiến nghị thu hồi
các dự án quá thời hạn, chậm tiến độ cam kết đầu tư…

huyện sẽ cùng với chủ đầu tư các khu, ccN đẩy mạnh
thực hiện công tác thu hút đầu tư, thu hút lấp đầy các ccN
hiện hữu. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hạ tầng KcN
Tân hưng và ccN hương Sơn, Đại Lâm, ccN Nghĩa hòa
mở rộng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, ccN
theo quy hoạch.

Tăng cường đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông, hạ
tầng kỹ thuật tại các khu, ccN phục vụ thu hút đầu tư...

Quá trình triển khai
thực hiện sẽ bám sát
Phương án phát triển
huyện Lạng giang đã
được tích hợp vào Quy
hoạch tỉnh Bắc giang
thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050.

mặt khác, lãnh đạo
huyện và các cấp, các
ngành sẽ chủ động phát
huy tính năng động,
tiên phong, quyết tâm
của người đứng đầu
trong thực hiện cải
thiện môi trường đầu tư
và các nhiệm vụ, giải
pháp nâng cao hiệu quả
thu hút đầu tư.n

huyện lạng giang 

Tập trung phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ
Là một trong những trọng điểm phát
triển của Bắc giang, huyện Lạng giang
đang hội tụ nhiều cơ hội để “cất cánh”.
Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, huyện
tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để
trở thành điểm đến hấp dẫn.

hoàng Long

Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi (Rùa Vàng City) do Công ty cổ phần
Thương mại Tuấn Mai đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị huyện Lạng Giang

Không những là địa phương sở hữu vùng cây ăn quả
lớn nhất miền Bắc với nhiều loại trái cây đặc sản
nổi tiếng, huyện Lục Ngạn còn có nhiều tiềm năng,
lợi thế về tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa với nhiều
cảnh quan thiên nhiên đẹp như: hồ cấm Sơn; hồ

Khuôn Thần, xã Kiên Lao; hồ làng Thum, xã Quý Sơn; suối cặm,
xã Sa Lý; suối Đấy, suối Tà
cang, xã Phong minh...
Ngoài ra, Lục Ngạn có 03
làng nghề truyền thống, có
nhiều sản phẩm truyền
thống đặc trưng như: mỳ
chũ, rượu Kiên Thành,
mật ong, phấn hoa, gạo
nếp,… Đây là những điều
kiện thuận lợi để Lục Ngạn
phát triển du lịch sinh thái
cộng đồng, thu hút khách
tham quan.

uBND huyện Lục
Ngạn đã đặt mục tiêu xây
dựng, phát triển du lịch
sinh thái cộng đồng thành

sản phẩm du lịch hấp dẫn với 02 không gian du lịch chính là khu
vực hồ cấm Sơn và vùng cây ăn quả. Từ đó, giúp người dân có
thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế; bảo
tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; bảo
tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; phát triển ngành du lịch
theo hướng bền vững.

Lục Ngạn đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thành lập hợp tác
xã du lịch cộng đồng gắn với vùng cây ăn quả tại các xã mỹ
an, Tân mộc, Quý Sơn, Thanh hải, hồng giang, Tân Quang,
Trù hựu, Tân Sơn, hộ Đáp, Sơn hải, cấm Sơn. Bên cạnh đó,
huyện sẽ xây dựng các điểm du lịch cộng đồng tại các xã, thị
trấn; chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, phấn đấu
đến năm 2025 có 7 điểm được công nhận. Tập trung khai thác
tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương, đa dạng hóa
các loại hình, sản phẩm du lịch phục vụ khách tham quan; đưa
du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và góp phần vào
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Từng bước
chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động du lịch; phấn đấu thu hút 1 triệu lượt khách du lịch đến
tham quan trải nghiệm tại huyện vào năm 2025.

Để sớm hoàn thành mục tiêu này, huyện Lục Ngạn sẽ xây
dựng 04 điểm du lịch khu vực hồ cấm Sơn gồm các xã cấm Sơn,
Tân Sơn, hộ Đáp, Sơn hải, xây dựng 07 điểm du lịch cộng đồng

vùng cây ăn quả và các
điểm du lịch văn hóa tâm
linh. Đồng thời, huyện chú
trọng quy hoạch, đầu tư
xây dựng hạ tầng, nâng cấp
các công trình hiện có phục
vụ phát triển du lịch, bồi
dưỡng nguồn nhân lực làm
du lịch, huy động các
nguồn lực đầu tư cho phát
triển du lịch, đẩy mạnh kêu
gọi đầu tư, công tác xã hội
hóa, thành lập các hợp tác
xã du lịch cộng đồng để
tăng cường nguồn lực, đa
dạng hóa các dịch vụ, các
sản phẩm du lịch.

Từ một vùng đất miền núi khó khăn, nhờ
xác định đúng hướng việc tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, huyện Lục Ngạn đã trở thành
vùng cây ăn quả trọng điểm của cả nước.
Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình,
huyện đang quyết tâm tạo đột phá về phát
triển du lịch, nhằm đảm bảo mục tiêu phát
triển bền vững.

Mạnh Đình

huyện lục ngạn

Tạo đột phá phát triển du lịch
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Đặc biệt, việc kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ hoạt động vui chơi, giải
trí và một số hạng mục công trình tại các điểm du lịch cũng
được huyện hết sức chú trọng.

Ngày 20/9/2021, uBND tỉnh Bắc giang ban hành Quyết
định số 977/QĐ-uBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên
Lao, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/500) với quy mô diện tích nghiên
cứu khoảng 873ha. Đây là dự án được Tập đoàn fLc đề xuất
đầu tư, với mục tiêu hình thành một khu đô thị du lịch hỗn

hợp, sinh thái hài hòa với cảnh quan tự nhiên với đầy đủ các
tiện ích, tạo thành điểm đến hẫn dẫn về thể thao, du lịch; bảo
tồn và phát huy giá trị, tiềm năng du lịch hồ Khuôn Thần...

với lợi thế về điều kiện tự nhiên và sự đa dạng về vốn văn
hóa đặc sắc cùng với sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ
của các cấp chính quyền địa phương, nhà đầu tư và cả cộng
đồng, du lịch sinh thái cộng đồng của huyện Lục Ngạn sẽ có
bước đi bền vững và hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch thế
mạnh của huyện, thu hút được nhiều du khách đến thưởng
thức, trải nghiệm trong tương lai.n
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(150ha), Tiền Sơn (thuộc xã Phúc Sơn và Lam cốt,
125ha), Ngọc Thiện - minh Đức (thuộc xã Ngọc Thiện,
262ha), Đông Phú (thuộc xã Quế Nham, 200ha), Ngọc
Lý (140ha) và 7 ccN: Đồng Đình (66,1ha), Lăng cao
(48ha), Kim Tràng (45ha), Ngọc châu (75ha), Đồng
Điều (40ha), Quang Tiến (40ha), việt Ngọc (49ha). 

Ngoài một số ccN đã có nhà đầu tư thứ cấp thuê và
hoạt động, hiện huyện đang kêu gọi thu hút các nhà
đầu tư xây dựng hạ tầng các KcN, ccN. Trong đó,
ccN Lăng cao, nhà đầu tư là công ty cP Đầu tư công
nghiệp và thương mại dịch vụ Tân yên và ccN Đồng
Đình với nhà đầu tư công ty cP Đồng Tâm đang triển
khai thực hiện đầu tư hạ tầng.

Đối với dịch vụ, đô thị, huyện đẩy mạnh phát triển
các khu đô thị và khu dân cư nông thôn, tạo bước đột
phá phát triển bộ mặt đô thị của huyện; thúc đẩy các
lĩnh vực dịch vụ hiện đại. Đặc biệt, Tân yên chú trọng
phát triển các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết
hợp sân golf, trong đó đã quy hoạch một số dự án như:
Khu sinh thái tâm linh và sân golf núi Dành (xã Liên
chung); Đền thờ cụ Lương văn Nắm (Tân Trung); Khu
sinh thái núi Đót (Phúc Sơn); Nghĩa trang an Lạc viên
(Liên Sơn)…

Quan tâm hỗ trợ, đồng hành với 
doanh nghiệp

Trong những năm qua, hạ tầng giao thông của Tân
yên chưa đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế - xã
hội của huyện, hạn chế tính kết nối giữa các vùng kinh
tế trọng điểm của tỉnh và địa phương lân cận. một số
tuyến giao thông quan trọng bị
xuống cấp hoặc quá tải  làm
giảm sự quan tâm của các nhà
đầu tư...

Từ hạn chế đó, Tân yên đã
tập trung quy hoạch và triển
khai các dự án đầu tư xây mới,
nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các
tuyến đường quan trọng trên địa
bàn huyện. mục tiêu của huyện
là kết nối các tuyến đường
huyện cũ và mới quy hoạch với
các hệ thống đường tỉnh một
cách liên hoàn, phát triển liên
kết vùng. huyện xác định hoàn
thiện kết cấu hạ tầng giao thông
là giải pháp đột phá giúp tăng
tính kết nối vùng, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội.

Để phát triển mang tầm dài
hạn, đề cao tính bền vững, huyện
Tân yên xác định làm tốt công
tác quy hoạch, đảm bảo tính
đồng bộ, bám sát định hướng
phát triển của tỉnh. mặt khác, để
đảm bảo tiến độ thực hiện các dự
án, chính quyền huyện tập trung
chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có

hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Từ năm 2020 đến
nay, huyện đã giải ngân trên 200 tỷ đồng cho công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng (trong khi từ năm 2010 đến năm
2020 chỉ thực hiện được khoảng 20 tỷ đồng).

Ông Nguyễn viết Toàn, chủ tịch uBND huyện Tân
yên cho biết: Để hài hòa giữa phát triển gắn với sự hài
lòng của người dân, huyện chú trọng phát triển công
nghiệp đảm bảo tính kết nối, bảo vệ môi trường; rà soát
và công khai quy hoạch để tạo sự đồng thuận của nhân
dân... Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có
năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức, thái độ phục vụ
nhân dân tốt và tinh thần cống hiến để đáp ứng yêu cầu
trong giai đoạn phát triển mới.

“các cấp chính quyền chú trọng cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ
doanh nghiệp, nhà đầu tư,… từ đó tạo thêm lợi thế
cạnh tranh của địa phương. Đó cũng là những yếu tố để
xây dựng một Tân yên năng động, thân thiện; là nơi
đáng sống và hợp tác, đầu tư”, chủ tịch uBND huyện
Nguyễn viết Toàn chia sẻ.n

Phát triển đồng đều các lĩnh vực thế mạnh
huyện Tân yên là địa phương có thế mạnh phát

triển nông nghiệp, đến nay, huyện đã hình thành và
duy trì sản xuất 24 cánh đồng mẫu lớn; 78 vùng sản

xuất tập trung; có trên 400 trang trại được công nhận,
với hơn 10% sản xuất theo hình thức liên doanh, liên
kết; 100% số trang trại chăn nuôi theo quy trình
vietgaP.

Diện tích cây ăn quả trên 3.500ha (sản xuất tập
trung theo hướng vietgaP 1.500ha), với các loại chủ
lực như: vải sớm, bưởi, nhãn muộn, vú sữa, ổi,… cho
thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/ha/năm. 

Năm 2020, huyện Tân yên được công nhận huyện
đạt chuẩn nông thôn mới (NTm) và đang tập trung
phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành huyện
NTm nâng cao. Dự kiến hết năm 2021 có thêm 02 xã
(hợp Đức, Phúc hòa) đạt chuẩn xã NTm nâng cao. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Tân yên sẽ đẩy mạnh
phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn,
ứng dụng công nghệ cao gắn với an toàn vệ sinh thực
phẩm và bảo vệ môi trường. Theo đó, huyện sẽ phát
triển các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, trọng tâm
là cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi gia súc… 

Đồng thời, chủ động xây dựng cơ chế thu hút đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn; chú ý phát triển chuỗi
liên kết trong tiêu thụ chế biến nông sản. mặt khác, xây
dựng các vùng nguyên liệu trọng điểm để phát triển
nông nghiệp công nghệ cao và phục vụ các nhà máy chế
biến nông sản; chú trọng xây dựng sản phẩm thế mạnh,
mang đặc trưng của địa phương.

hiện nay, công ty cP rau quả chế biến xuất khẩu
goc đang quan tâm triển khai mô hình sản xuất rau
quả thực phẩm, quy mô 20 - 50ha tại xã Ngọc Thiện;
công ty cP Thủy điện mai châu (tỉnh Sơn La) đầu tư
dự án chăn nuôi bò thịt, quy mô 7 - 10ha tại xã Tân
Trung. Ngoài ra, huyện đang tập trung hướng dẫn nông
dân canh tác tốt cây vải sớm, đảm bảo đúng quy trình
kỹ thuật, nhằm xuất khẩu nhiều hơn thương hiệu “vải
sớm Tân yên” sang thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, Tân yên tập trung
phát triển công nghiệp, dịch vụ. Theo đó, để đón đầu
sự quan tâm của các nhà đầu tư, huyện thực hiện công
tác quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp (KcN),
cụm công nghiệp (ccN), gồm 5 KcN: Ngọc vân

Quyết tâm đưa tân Yên 
trở thành miền quê đáng sống

Thời gian qua, Tân Yên đã thực hiện quy hoạch, xây
dựng các KCN, CCN, khu đô thị; phát triển các vùng sản
xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao...
Đồng thời, tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng;
đẩy mạnh thu hút đầu tư và thực hiện các giải pháp đồng
hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tân yên là huyện nằm giáp ranh với
TP.Bắc giang, có nhiều tiềm năng, điều
kiện và dư địa để phát triển công nghiệp,
nông nghiệp và dịch vụ. Đây sẽ là “kiềng 3
chân” giúp huyện khai thác hiệu quả tiềm
năng, thế mạnh của địa phương, bứt phá
phát triển và là động lực để hoàn thành
mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới
(NTm) nâng cao vào năm 2025.

ngọc hương giang

Quốc lộ 17 đoạn đi qua huyện Tân Yên được đầu tư nâng cấp, tạo 
đột phá về kết nối giao thương của địa phương

Trung tâm thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên
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tạo bứt phá về hạ tầng
giao thông

huyện yên Dũng được biết
đến là vùng quê chiêm trũng, bao
quanh bởi 3 con sông lớn gồm:
sông Thương, sông cầu và sông
Lục Nam, giao thông đi lại khó
khăn. Xác định đây là “nút thắt”
trong phát triển kinh tế, với quyết
tâm và cách làm sáng tạo, huyện
đã tập trung đầu tư xây dựng, mở
rộng các tuyến đường kết nối, tạo
động lực để phát triển kinh tế - xã
hội (KTXh). 

Theo đó, các tuyến đường
huyện, xã, thôn và đường nội thị
của huyện đã được đầu tư mở
rộng, tạo nên diện mạo mới cho
bức tranh về giao thông. Đặc biệt,
phong trào “cứng hóa đường
giao thông nông thôn” của yên
Dũng được đánh giá cao với việc
toàn huyện đã cứng hóa, cải tạo,

nâng cấp được hơn 664km đường
giao thông (tổng kinh phí thực
hiện trên 835,5 tỷ đồng); thực
hiện cứng hóa được trên 445km
đường giao thông nông thôn nội
đồng (tổng nguồn lực trên 381 tỷ
đồng). 

Đến nay, tỷ lệ cứng hóa
đường toàn huyện đạt 80,27%…
Trong đó, 100% đường huyện,
đường xã, liên xã; trên 99%
đường trục thôn, đường ngõ
xóm và trên 44% đường nội
đồng được cứng hóa bằng bê
tông, trải thảm. Nhờ đó, yên
Dũng cũng là 1 trong 3 huyện
trên toàn quốc được Bộ giao
thông vận tải tặng Bằng khen về
phát triển giao thông nông thôn
giai đoạn 2011-2020.

Bên cạnh đó, huyện cũng
tăng cường đầu tư nhiều tuyến
kết nối với các trục chính trong
khu vực như: QL17, QL1a, QL18
và đường tỉnh ĐT.293, ĐT.299...
nhằm mở rộng, hoàn thiện hạ
tầng giao thông thông suốt với
TP.Bắc giang, huyện Quế võ
(Bắc Ninh), TP.chí Linh (hải
Dương); tạo động lực phát triển
cho yên Dũng nói riêng và khu
vực phía Đông - Nam của tỉnh
Bắc giang nói chung.

Những tuyến đường này giúp
phá thế “chia cắt”, “đường cùng,
ngõ cụt” của vùng quê chiêm
trũng yên Dũng; là bước đà quan
trọng trong mục tiêu “hướng về
phía Đông, tiến gần đến biển”
của Bắc giang trong phát triển
KT-Xh.

giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030, huyện
yên Dũng sẽ tiếp tục huy động
tốt các nguồn lực để phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông, đô
thị. yên Dũng phấn đấu đến
năm 2025 cơ bản hoàn thành
xây dựng các tuyến giao thông
kết nối liên hoàn các khu, cụm

công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư mới…; qua đó, tạo điều
kiện thu hút các nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng, thế
mạnh của huyện về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch và
nông nghiệp.

Thời gian qua, huyện ủy, uBND huyện yên Dũng đang
huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy nhanh
tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu
tư triển khai, hoàn thiện dự án. 

Kinh tế phát triển toàn diện
về yên Dũng những ngày này sẽ cảm nhận rõ những đổi

thay và niềm phấn khởi, tự hào của người dân nơi đây bởi
cuối tháng 10/2021, huyện đã được Thủ tướng chính phủ
công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTm)…

Sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTm, diện
mạo nông thôn của huyện đã thay đổi vượt bậc: Kinh tế phát
triển khá; hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn
với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chất lượng
sản phẩm; kết cấu hạ tầng khang trang, cơ sở vật chất văn
hóa, cơ sở trường học từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất
và đời sống nhân dân…

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh,
song yên Dũng vẫn thực hiện thành công “mục tiêu kép”:
vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển KT-Xh. Nổi bật
nhất là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2/10 huyện,
thành phố của tỉnh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt
10,19%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 963 tỷ
đồng; thu nhập bình quân đầu người 61,87 triệu
đồng/người/năm... 

Trong năm, huyện thu hút 9 dự án đăng ký đầu tư vào địa
bàn. Toàn huyện có tổng số 9 sản phẩm ocoP được công
nhận đạt hạng từ 3-4 sao; có thêm 6 thôn được công nhận đạt
chuẩn NTm kiểu mẫu, nâng tổng số thôn được công nhận đạt
chuẩn NTm kiểu mẫu đến nay là 10 thôn. 

chủ tịch uBND huyện yên Dũng - ông Bùi Quang huy
cho biết, huyện đã xác định rõ hướng đi sau khi được công
nhận huyện đạt chuẩn NTm. huyện sẽ phát huy những giá trị
cốt lõi của địa phương để đưa ra định hướng phát triển KT-
Xh dựa trên các nền tảng văn hóa, lịch sử truyền thống...
Trong đó, chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung,
ứng dụng công nghệ cao tiêu chuẩn vietgaP; phát triển du
lịch và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề nông thôn...

về thu hút đầu tư, thời gian tới, yên Dũng tập trung ưu
tiên thu hút vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của
huyện; thế mạnh nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ
cao; các dự án có không gian phát triển khu đô thị, dịch vụ và
thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, sân gofl. Đặc biệt là
các dự án có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách, công nghệ
hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường; đồng thời, chú trọng các
dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện của huyện.

Năm 2022, huyện yên Dũng đặt mục tiêu tập trung thực
hiện đồng bộ các biện pháp, kiên trì mục tiêu kép vừa phòng,
chống dịch hiệu quả vừa phát triển KT-Xh; tiếp tục đẩy mạnh
thu hút đầu tư vào địa bàn; xây dựng hạ tầng cơ sở. Duy trì và
nâng cao các tiêu chí NTm. một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ
tăng trưởng giá trị sản xuất từ 11-12%; thu ngân sách 1.859 tỷ
đồng. huy động vốn đầu tư toàn xã hội 4.700 tỷ đồng; có thêm
2-3 xã đạt chuẩn NTm nâng cao, 5-6 thôn đạt chuẩn thôn
NTm kiểu mẫu...

Để hoàn thành mục tiêu này, yên Dũng sẽ tiếp tục cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp;
phát huy thành tựu đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp huyện (DDci) năm 2020 của tỉnh Bắc giang.
Đặc biệt là quan tâm nắm bắt tình hình, giải quyết khó khăn,
vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tích cực triển
khai các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, tổ chức thu
đúng, thu đủ, thu kịp thời;…

“yên Dũng luôn trân trọng và mời gọi các nhà đầu tư; cam
kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn đồng hành, lắng
nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
huyện sẽ vào cuộc quyết liệt, quyết tâm hơn để môi trường
đầu tư, kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, thông thoáng hơn”,
chủ tịch Bùi Quang huy khẳng định.n

Yên Dũng được xác định là vùng phát triển công
nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái
lịch sử, văn hóa, lễ hội của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực
sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; có tiềm
năng hình thành đô thị vệ tinh phía Nam của TP.Bắc
Giang; là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy
quan trọng, có vị trí trung gian kết nối Bắc Giang với
Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng...

huyện yên dũng

Phát triển hạ tầng giao thông 
tạo sức bật cho kinh tế

huyện yên Dũng đã tập trung
các nguồn lực đầu tư phát triển
hạ tầng giao thông, kết nối
đồng bộ với mạng lưới giao
thông của tỉnh, đặc biệt là mở
thêm các tuyến đường đối
ngoại. Đây là nền tảng vững
chắc để yên Dũng bứt phá phát
triển toàn diện, đặc biệt là thúc
đẩy thu hút đầu tư, khai thác
tiềm năng các lĩnh vực công
nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông
nghiệp của huyện.

Phương Vy

Một góc trung tâm thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng

Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa
lịch sử, tâm linh và tiềm năng du lịch của huyện Yên Dũng

Mô hình trồng rau sạch của HTX Rau sạch Yên Dũng 
đem lại hiệu quả kinh tế cao
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các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ XXii, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

tạo chuyển biến từ hạ tầng giao thông
Xuất phát điểm từ một huyện miền núi với địa hình đồi

núi, chia cắt bởi nhiều sông suối, giao thông chưa hoàn
thiện nên yên Thế xác định, muốn tạo chuyển biến mạnh
mẽ về phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư thì phải
tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông. 

Năm 2021 đánh dấu sự đột phá mạnh mẽ trong phát
triển giao thông của huyện với hàng loạt dự án được triển
khai. cùng với việc quan tâm đầu tư, mở rộng các tuyến
đường liên xã, uBND huyện đã rà soát, bổ sung quy hoạch
mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên quy hoạch
các tuyến đường tỉnh, huyện, kết nối giữa các khu vực trong
huyện và các huyện lân cận.

Thời điểm hiện tại, nhiều dự án lớn trên địa bàn huyện
đã và đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, như: cải tạo,
nâng cấp ĐT.292 thị trấn Bố hạ - thị trấn Phồn Xương; QL
17 đoạn thị trấn Nhã Nam - thị trấn Phồn Xương; xây mới
cầu mỏ Trạng… Ngoài ra, huyện cũng tiến hành cải tạo,
nâng cấp một số tuyến đường huyện, đường trục xã đã
xuống cấp. Đặc biệt, huyện cũng đang đề nghị tỉnh và
Trung ương quan tâm, tiếp tục đầu tư QL 17 đoạn từ thị
trấn Phồn Xương - huyện Đồng hỷ (Thái Nguyên) để tạo
sự đồng bộ về kết nối giao thông.

Đặc biệt, một trong những dự án giao thông trọng điểm
của tỉnh đang triển khai là xây dựng đường nối QL 37 - QL
17 đi võ Nhai (Thái Nguyên) đi qua huyện yên Thế. Đây là
tuyến đường đối ngoại quan trọng, giúp kết nối các xã vùng
sâu vùng xa của huyện; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư
vào phát triển du lịch sinh thái, các cụm công nghiệp gắn
với vùng nguyên liệu tập trung trên địa bàn. Dự án có ý
nghĩa to lớn để yên Thế bứt phá, gỡ “nút thắt” về giao

thông đi lại và mở thêm
không gian, dư địa phát
triển cho địa phương. 

chủ tịch uBND huyện -
ông Nguyễn Ngọc Sơn cho
biết, các dự án giao thông
đã, đang và sẽ được triển
khai thể hiện quyết tâm, tư
duy, tầm nhìn, khai mở
những tiềm năng và hiện
thực hóa ước mơ tạo sức bật
mới cho cho kinh tế - xã hội
của yên Thế. Những vấn đề
về giải phóng mặt bằng,
nguồn vốn, vật liệu san
lấp… sẽ được ưu tiên cao
nhất để đảm bảo tiến độ thi
công, các hạng mục công
trình được đẩy nhanh.

Đẩy mạnh thu hút
đầu tư

Phát triển hạ tầng giao
thông còn tạo sức hút cho
yên Thế đối với các nhà
đầu tư. với những tiềm

năng sẵn có, nguồn lao động dồi dào, huyện đang tiếp tục
mời gọi nhà đầu tư theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp
tập trung, nâng giá trị nông sản, tạo thương hiệu riêng. Đặc
biệt là thu hút đầu tư chế biến nông sản tại chỗ, xây dựng
chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu; phát triển du lịch
sinh thái, trải nghiệm, cộng đồng nhằm khai thác tiềm năng
các giá trị văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh...

Theo ông Sơn, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh,
huyện đã chủ động, kịp thời thể chế hóa các chính sách,
pháp luật phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi giúp các
doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận với đất đai, cơ chế, chính
sách một cách thuận lợi. Đồng thời, triển khai quyết liệt
việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các
chủ đầu tư thực hiện dự án trọng điểm.

“với phương châm sự phát triển của doanh nghiệp chính
là thành công của địa phương, các cấp chính quyền huyện
yên Thế sẽ thường xuyên duy trì kênh thông tin phản hồi
rộng rãi để kịp thời nắm bắt các ý kiến cũng như giải quyết
nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp,
nhà đầu tư”, ông Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định. n

Năm 2022 huyện Yên Thế đặt mục tiêu: Tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 11-
12%; cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm nghiệp - thủy
sản chiếm 39,8%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,9%,
dịch vụ chiếm 28,3%; giá trị sản xuất (giá so sánh năm
2010): Nông, lâm nghiệp - thủy sản đạt 2.979 tỷ đồng,
công nghiệp - xây dựng đạt 2.387 tỷ đồng, dịch vụ đạt
2.117 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 198 tỷ đồng
(trong đó thu tiền sử dụng đất 115 tỷ đồng); tỷ lệ hộ
nghèo giảm còn 4,3% (theo tiêu chí mới)…

Phát huy tiềm năng, tạo đà bứt phá 
Là huyện miền núi phía Tây Bắc của Bắc giang, với

truyền thống lịch sử, yên Thế có nhiều tiềm năng phát

triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông,
lâm nghiệp và du lịch.

với tổng số 120 di tích, trong đó
có 9 di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc
biệt; 7 di tích cấp Quốc gia; 27 di tích
cấp tỉnh cùng với khí hậu trong lành;
nhiều hồ, đập và những sườn đồi thoai
thoải tạo cảnh quan độc đáo,… huyện
yên Thế đã và đang mở ra cơ hội xây
dựng các tour, tuyến du lịch theo
hướng tâm linh, sinh thái. mỗi năm,
nơi đây thu hút hàng vạn lượt khách
đến tham quan, trải nghiệm và nghiên
cứu, đặc biệt là vào Lễ hội kỷ niệm
cuộc Khởi nghĩa nông dân yên Thế
vào ngày 16/3 Dương lịch hàng năm).

Bên cạnh du lịch, điều kiện tự
nhiên, sinh thái, thổ nhưỡng thuận
lợi tạo cho yên Thế lợi thế phát triển
ngành nông, lâm nghiệp đa dạng,
toàn diện. huyện đã triển khai các
giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản
xuất theo hướng hàng hóa và tiêu thụ
nông sản với nhiều mô hình kinh tế
tiêu biểu như: Nuôi gà đồi, nuôi dê,

trồng chè, trồng rừng kinh tế, cây ăn quả... Trong đó, với
lợi thế đất vườn đồi, yên Thế đã trở thành huyện có tổng
đàn gia cầm lớn nhất toàn quốc, với giá trị sản xuất hàng
năm đạt từ 1.300 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng. Thương hiệu
“gà đồi yên Thế” đã nổi tiếng trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, huyện đã xây dựng thành công các nhãn hiệu
gắn cho một số sản phẩm chủ lực của địa phương như: chè
khô yên Thế, chè xanh Bản ven, Dê núi hồng Kỳ, mật ong
hoa rừng,… Đặc biệt, nhiều nông sản đã trở thành sản
phẩm ocoP của huyện như: giò gà yên Thế”, “chả gà yên
Thế”, “Trà Thiên Lộc”, “rượu Lộc Sơn”…

Nhờ khai thác đúng hướng, những năm qua, kinh tế của
huyện có kết quả tích cực. Trong năm 2021, tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt 5,1%,
trong đó: Nông, lâm nghiệp 1,6%; công nghiệp - xây dựng
8,4%; dịch vụ 7,3%. cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển
dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn
ước thực hiện 266,8 tỷ đồng, đạt 150,58% dự toán hĐND
huyện quyết định, bằng 216,92% dự toán uBND tỉnh giao
và tăng 39,74% so với cùng kỳ năm 2020... 

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp
(trong đó dù không phải huyện có các khu công nghiệp
nhưng yên Thế phải 2 lần giãn cách và đều khống chế rất
nhanh), những kết quả đó là hết sức ấn tượng. Đây chính là
những tiền đề quan trọng để yên Thế thực hiện thắng lợi

huyện yên Thế

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, 
tạo động lực thu hút đầu tư

với những hướng đi đúng đắn trong
việc khơi dậy lợi thế, khai phá tiềm
năng, mảnh đất anh hùng yên Thế đã
từng ngày “thay da đổi thịt” với nhiều
dự án, mô hình kinh tế hiệu quả. Để
tiếp tục bứt phá, huyện đang quyết liệt
trong công tác cải cách hành chính, đầu
tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng
môi trường đầu tư thuận lợi nhằm tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp đến tìm
hiểu, hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư. 

ngọc Tùng

Tuyến QL 17 đoạn thị trấn Nhã Nam - thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp

Canh tác chè ở xã Xuân Lương giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế



và phát triển kinh tế của Bắc giang
nói riêng và cả nước nói chung, điển
hình là các khu công nghiệp: Đình
Trám, vân Trung, Quang châu…
Từ năm 2009 đến nay huyện đã thu
hút được trên 2000 dự án, đóng góp
quan trọng vào phát triển KT-Xh. 

cùng với đẩy mạnh thu hút đầu
tư, huyện chú trọng phát triển công
nghiệp, đô thị. Theo ông Thân văn
Thuần, Phó chủ tịch uBND huyện,
việt yên đặt mục tiêu trở thành thị
xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo
hướng đô thị thông minh, hiện đại,
bản sắc và bền vững, xây dựng chính
quyền điện tử... Là trung tâm kinh tế
của tỉnh, lấy công nghiệp làm trọng
tâm dẫn dắt kinh tế đô thị, dịch vụ,
nông nghiệp; có hệ thống hạ tầng đô
thị khung, nhất là hạ tầng giao thông
được đầu tư đồng bộ; các nguồn tài
nguyên được quản lý, khai thác, sử
dụng hiệu quả, môi trường được bảo
vệ, thúc đẩy phát triển kinh tế số;…
Đây cũng chính là những định hướng
thu hút đầu tư của huyện trong thời
gian tới. 

Theo đó, để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, huyện sẽ
khai thác tối đa lợi thế để phát triển toàn diện các lĩnh vực
kinh tế, trong đó tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ -
thương mại; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội và xây
dựng văn minh đô thị. Đặc biệt là tăng cường công tác quy
hoạch và quản lý quy hoạch; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng
đô thị từng bước đồng bộ, hiện đại. Đồng thời tăng cường
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị; huy động và sử
dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần
kinh tế cho phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, việt yên cũng sẽ đẩy nhanh
công tác giải phóng mặt bằng các quỹ đất thương mại, đô thị để
đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án. Thời gian tới, huyện ưu tiên chọn lọc, lựa
chọn nhà đầu tư lớn, có uy tín để thực hiện đầu tư trên địa bàn,
đặc biệt là hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng dịch vụ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp
Trên địa bàn huyện việt yên hiện có 1.832 doanh

nghiệp, nhà đầu tư hoạt động, chiếm khoảng 16% số
doanh nghiệp toàn tỉnh. Trước những tác động từ đại
dịch covid-19, để khôi phục sản xuất công nghiệp,
thương mại dịch vụ, uBND huyện đã thành lập Ban chỉ
đạo hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất và phòng
chống dịch covid-19. Tăng cường xét nghiệm và tiêm
vaccine cho người lao động; thẩm định, cấp phép nhà trọ,
nơi lưu trú đủ điều kiện hoạt động đảm bảo an toàn,
phòng, chống dịch; Kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch
covid-19 tại các doanh nghiệp. 

Đồng hành cùng các doanh nghiệp, huyện thường
xuyên chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt, ghi nhận, tổng
hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh
nghiệp với nhiều hình thức phù hợp; tập trung giải quyết

và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay các
kiến nghị liên quan. 

Nhằm nâng cao chỉ số và thứ hạng chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp huyện DDci, góp phần nâng cao chỉ số
Pci của tỉnh đồng thời thu hút các nhà đầu tư, thời gian
tới uBND huyện tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao
chỉ số tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, chỉ số
khả năng tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh, mọi
thông tin được công khai, minh bạch để doanh nghiệp dễ
dàng tiếp cận. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của
tỉnh, việt yên duy trì, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy
trình giải quyết TThc theo tiêu chuẩn iSo 9001:2015 vào
hoạt động cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

huyện cũng sẽ định kỳ tổ chức gặp gỡ nhằm lắng nghe
chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tổ
chức hội nghị kết nối các ngân hàng thương mại trên địa
bàn với doanh nghiệp để giải đáp các vướng mắc, tạo điều
kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay; các hội
nghị tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc của doanh
nghiệp về BhXh, BhyT…n

Kinh tế khởi sắc
Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một huyện

nằm ở tốp cuối của tỉnh về phát triển kinh tế,
đến nay việt yên đã từng bước đổi thay, phát
triển toàn diện, nhất là lĩnh vực kinh tế.

với 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới;
9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới được hoàn
thành, huyện việt yên là huyện đạt chuẩn
Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, hoàn thành
kế hoạch sớm hơn 02 năm so với kế hoạch.
Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, kiến trúc
cảnh quan đô thị việt yên có nhiều cải thiện,
đời sống kinh tế và tinh thần của người dân
được nâng cao; diện mạo đô thị khang trang
và thay đổi mạnh mẽ. 

Ngày 29/11/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
đã ban hành Quyết định số 1286/QĐ-BXD
công nhận huyện việt yên đạt tiêu chí đô thị
loại iv trực thuộc tỉnh Bắc giang. Đây là tiền
đề quan trọng nâng cao vị thế, thúc đẩy sự
phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu
hút đầu tư, lan tỏa tốc độ đô thị hóa sang các
địa phương lân cận; tạo nên bức tranh huyện
việt yên trong thời kỳ đổi mới.

việt yên cũng là huyện trọng điểm về
phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư
của tỉnh Bắc giang với 04 khu công nghiệp
(KcN) và 04 cụm công nghiệp (ccN) đang
hoạt động và đầu tư xây dựng với tổng diện

tích là 1.100ha. có 1.832 doanh
nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
huyện, thu hút trên 120.000 công
nhân lao động. 

Năm 2021 tình hình dịch bệnh
covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp nhưng huyện vẫn
hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa
phòng chống dịch vừa phục hồi phát
triển kinh tế - xã hội (KT-Xh). giá trị
sản xuất (gTSX) duy trì tăng trưởng cả
3 khu vực; gTSX tạo ra trên địa bàn
huyện chiếm 61,4% gTSX toàn tỉnh
(riêng gTSX công nghiệp chiếm 77,9%
gTSX công nghiệp toàn tỉnh). Thu
ngân sách trên địa bàn (không tính tiền
sử dụng đất) đạt 120% dự toán. một số
chỉ tiêu thu đạt khá: Thu ngoài quốc
doanh ước thực hiện 374.646 triệu
đồng, đạt 131% dự toán; thuế thu nhập

cá nhân 42.175 triệu đồng, đạt 132% dự toán;
thu tiền thuê đất ước thực hiện 4.455 triệu
đồng, đạt 270% dự toán; phí, lệ phí ước thực
hiện 8.982 triệu đồng, đạt 125% dự toán; thu
khác ngân sách ước thực hiện 33.440 triệu
đồng, đạt 203% dự toán. cùng với đó, các
lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tốt, quốc
phòng - an ninh được đảm bảo. 

Để có được thành công này, thời gian qua,
huyện đã triển khai nhiều mô hình, cách làm
sáng tạo: Kịp thời chuyển đổi cơ cấu kinh tế
đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương; là một trong số những đơn vị
dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công
nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy sáng
kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường
sinh thái, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
với hai trục kinh tế: trục Bắc - Nam (dọc

cao tốc hà Nội - Bắc giang) đã và đang hình
thành nhiều KcN, ccN có quy mô lớn và
trục Đông - Tây (dọc quốc lộ 37 và đường
tỉnh 398 - vành đai iv cũ) đã đưa việt yên
trở thành khu vực phát triển năng động nhất
tỉnh. Trong những năm qua, huyện việt yên
nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư

huyện việT yên 

điểm sáng về thu hút 
đầu tư và phát triển kinh tế

Nằm ở cửa ngõ phía
Tây Nam của tỉnh Bắc
giang, với hệ thống
giao thông thuận lợi,
huyện việt yên có lợi
thế rất lớn cho giao
thương, phát triển
kinh tế và thu hút đầu
tư. Đây chính là cơ hội
để huyện phát triển
một nền kinh tế đa
dạng, đặc biệt là công
nghiệp, đô thị và dịch
vụ - thương mại,…
hướng tới mục tiêu trở
thành thị xã việt yên
vào năm 2025.

Phong Vân

Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bắc
Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định
Việt Yên nằm trong tiểu vùng phát triển quan trọng của
tỉnh, được định hướng là khu vực phát triển công nghiệp,
sản xuất chế biến nông sản, hàng tiểu thủ công nghiệp,
thương mại dịch vụ và du lịch; giữ vị trí trung gian quan
trọng kết nối tỉnh Bắc Giang với Thủ đô Hà Nội và tỉnh
Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên.

Việt Yên là trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang với 3 KCN nằm trên địa bàn

Một góc trung tâm huyện Việt Yên
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hoạch chi tiết. Tiếp tục đôn đốc, phối hợp cùng nhà đầu tư bám sát
tiến độ, sớm hoàn thành thủ tục dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các
KcN thành lập mới và mở rộng trình Thủ tướng chính phủ chấp
thuận chủ trương đầu tư: KcN Quang châu mở rộng, hòa Phú mở
rộng và các KcN mới: Tân hưng, yên Lư và yên Sơn - Bắc Lũng.

cùng với đó, tăng cường công tác quản lý hoạt động của
doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch covid-19.
Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện phương
án phòng, chống dịch và xử lý các tình huống khi xảy ra ca
nhiễm, ca nghi nhiễm; hỗ trợ tiêm phòng vaccine covid-19 cho
người lao động, công tác tuyển dụng lao động... 

mặt khác, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính, thường xuyên rà soát, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền cắt giảm những hồ sơ, giấy tờ không cần thiết, giảm thời
gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp....

Phát triển công nghiệp đảm bảo bền vững
Nghị quyết về phát triển công nghiệp của Bắc giang giai

đoạn 2021-2030 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu trong thời
gian tới: hướng đến xây dựng "hệ sinh thái công nghiệp bền
vững"; thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư theo phương châm
lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu
chí ưu tiên; tập trung phát triển một số ngành mũi nhọn, có
tiềm năng như: điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, sản
xuất pin năng lượng mặt trời, cơ khí, chế biến nông sản.

Tỉnh cũng rất quan tâm thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở
lưu trú, cơ sở giáo dục, thể thao... phục vụ nhu cầu thiết yếu của
công nhân, người lao động trong các KcN trên địa bàn tỉnh. Đây là
nhiệm vụ BQL các KcN đang rất chú trọng thời gian qua. 

Theo đó, tháng 6/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa
bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó đến
năm 2025 dự kiến giải quyết khoảng 80% và đến năm 2030 sẽ giải
quyết khoảng 90% nhu cầu về nhà ở cho công nhân.

Sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam sẽ làm chủ đầu tư
xây dựng khu thiết chế công đoàn phục vụ công nhân trong các
KcN của Bắc giang, với diện tích quy hoạch là 5ha tại khu vực
phía Đông Bắc của KcN Quang châu, huyện việt yên (diện tích
trên đã được uBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số
1228/QĐ-uBND ngày 10/11/2019).n

Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Để thực hiện mục tiêu của Đại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc

giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2000-2005 là chuyển trọng tâm
định hướng phát triển kinh tế tỉnh từ nông nghiệp sang
công nghiệp, tháng 11/2001, Ban chuẩn bị dự án các KcN
của tỉnh Bắc giang được thành lập. Năm 2003, Ban được
Thủ tướng chính phủ quyết định đổi tên thành Ban quản lý
(BQL) các KcN tỉnh Bắc giang.

Sau 20 năm phát triển các KcN, đến nay, tỉnh Bắc
giang có 7 KcN với tổng diện tích trên 1.565ha, gồm: vân
Trung, Đình Trám, Quang châu, việt hàn (việt yên); hòa
Phú (hiệp hòa), Song Khê - Nội hoàng (yên Dũng, TP.Bắc
giang) và Tân hưng (Lạng giang). hiện có 5 KcN đã đi
vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch 1.063ha, là:
KcN Đình Trám, KcN Song Khê - Nội hoàng, KcN vân
Trung, KcN Quang châu, KcN hòa Phú.

Những năm gần đây, công nghiệp tiếp tục được coi là động

lực phát triển của Bắc giang, đi cùng với đó là những quan
tâm, chỉ đạo, định hướng về thu hút đầu tư vào các KcN trên
địa bàn tỉnh nói riêng. Bắc giang trở thành điểm sáng của cả
nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài (fDi) liên tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh,
thành phố dẫn đầu cả nước.

Trước ảnh hưởng của dịch covid-19, việc số hóa trong
hoạt động xúc tiến đầu tư được BQL các KcN tỉnh linh
hoạt triển khai trong năm 2021. mọi thủ tục hành chính,
các biểu mẫu của thủ tục đều được đăng tải trên website
của Ban; các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh
vực hoạt động đầu tư của Tỉnh ủy, uBND tỉnh cũng được
cập nhật thường xuyên. 

Đặc biệt, giải pháp, quy trình “xúc tiến đầu tư trực tuyến”
và “xúc tiến đầu tư tại chỗ" được xây dựng và triển khai
thường xuyên, thu được những kết quả tích cực. Ban đã kịp
thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh
nghiệp trong hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Để khẳng định là một trong những điểm đến hấp dẫn,
Ban và chủ đầu tư các KcN trên địa bàn tỉnh Bắc giang đã
bám sát Nghị quyết về phát triển công nghiệp của tỉnh giai
đoạn 2021-2030 và triển khai nhiều biện pháp nhằm đón
bắt làn sóng thu hút đầu tư.

Trong công tác phòng, chống dịch covid-19, Ban đã kịp
thời chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành rà soát, áp dụng biện
pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ các vùng dịch
và các địa điểm phát sinh ổ dịch mới trong và ngoài tỉnh; giám
sát chặt chẽ công tác xét nghiệm; phối hợp triển khai tiêm
phòng vaccine đầy đủ cho người lao động trong các KcN.

Tăng cường vận động thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu
tư có đủ năng lực tài chính và trình độ quản lý, các dự án có
công nghệ cao, có khả năng thu nộp ngân sách lớn. Kiên quyết
xử lý các chủ đầu tư vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến
hiệu quả sử dụng đất và môi trường đầu tư của tỉnh. 

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và xây
dựng, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch phân khu, quy

các Khu công nghiệP 

Tạo đột phá cho phát triển kinh tế
Sau gần 25 năm tái lập tỉnh (1/1997), đến
nay Bắc giang đã đạt được những kết quả
tích cực về thu hút đầu tư; trở thành điểm
đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong
và ngoài nước. Tỷ trọng công nghiệp
trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tăng từ 7%
năm 2000 lên khoảng 51,5% năm 2021.
Những kết quả đó có đóng góp rất lớn từ
việc quy hoạch, phát triển các khu công
nghiệp (KcN) trên địa bàn tỉnh.

Trần ngọc

KCN Hòa Phú - một trong những điểm đến
hấp dẫn tại Bắc Giang

Hạng mục xây dựng nhà ở xã hội dành cho 
công nhân tại KCN Vân Trung 

an attractive destination for investors
in order to realize the goal of the 16th Party congress

of Bac giang Province during the 2000-2005 term in
shifting the focus of the province's economic
development from agriculture to industry, in November
2001, the Project Preparation committee for iPs of Bac
giang province was established. in 2003, under the Prime
minister’s decision, the committee changed its name to
the iP authority of Bac giang province.

after 20 years of developing iPs, up to now, Bac
giang province has seven iPs with a total area of over
1,565 hectares, including: van Trung, Dinh Tram, Quang
chau, viet han (viet yen); hoa Phu (hiep hoa), Song
Khe - Noi hoang (yen Dung, Bac giang city) and Tan
hung (Lang giang). currently, five iPs have been put
into operation with a total planning area of 1,063ha,
namely: Dinh Tram iP, Song Khe - Noi hoang iP, van
Trung iP, Quang chau iP and hoa Phu iP.

in recent years, industry has continued to be
considered the driving force of Bac giang's development,
along with the attention, direction and orientation of
attracting investment in iPs in the province in particular.

induSTrial ParKS

Creating
Breakthroughs
for Economic
Development
Nearly 25 years after re-establishing the
province (1/1997), Bac giang has
achieved positive results in terms of
investment attraction; becoming an
attractive destination for many
domestic and foreign investors. The
proportion of industry in the economic
structure of the province has increased
from 7% in 2000 to about 51.5% in
2021. The planning and development
of industrial parks (iPs) in the province
has greatly contributed to these results.

Tran ngoc
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huyện xác định phát
triển kết cấu hạ
tầng giao thông
nhằm thúc đẩy liên
kết vùng và tạo đột

phá phát triển các lĩnh vực khác
như: Đô thị, hạ tầng công nghiệp,
KT-Xh… trên địa bàn. Nếu như 3
năm trước, hầu hết các tuyến
đường giao thông nông thôn
(gTNT) của huyện, gồm: Đường
huyện, đường xã, đường thôn
xóm đều xuống cấp, khó đi, nay
đã được nâng cấp, mở rộng, cứng
hóa (trên 90% đường gTNT của
huyện đã được cứng hóa). 

Nhiều tuyến đường huyện
như: Nam Dương - Tân Lập - Đèo
gia; Kim Sơn - Phú Nhuận; Nam
Dương - Tân mộc - ĐT293; thị
trấn chũ - Kiên Thành - Sơn
hải… mới được cải tạo, thảm
nhựa hoặc bê tông rộng, đẹp.
giao thông cải thiện đã “đánh
thức” tiềm năng kinh tế, du lịch ở
nhiều xã như: Đèo gia, Phú Nhuận, Tân Sơn, cấm Sơn,
Sa Lý, Kiên Lao…

cùng với cải tạo, nâng cấp gTNT, Lục Ngạn cũng quy
hoạch và xây mới nhiều tuyến nội thị, như: mở rộng, làm
mới đường Trần Phú, Lê Duẩn, cải tạo nút giao thông
đường Trần Phú kéo dài giao cắt QL31 đi cầu Nam
Dương. huyện được tỉnh đầu tư xây mới cầu chũ; nâng
cấp, mở rộng ĐT289 qua thị trấn.

Phát triển giao thông ngoài việc xoá thế cô lập cho các
xã vùng sâu, vùng xa, tạo thuận lợi cho người và phương
tiện giao thương, phát triển kinh tế còn hình thành quỹ

đất để huyện quy hoạch các khu
đô thị (KĐT), khu dân cư (KDc)
mới, tiêu biểu như: KDc xã Biển
Động, KDc liên cơ quan, KĐT
phía Tây thị trấn chũ…

Tháng 6/2021, huyện ủy Lục
Ngạn ban hành Đề án phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông kết
nối, hạ tầng đô thị và KDc trên
địa bàn giai đoạn 2021-2025.
huyện ưu tiên đầu tư hệ thống
giao thông đối ngoại, liên kết
vùng nhằm giúp KT-Xh bứt phá;
phấn đấu đến năm 2025 hoàn
thiện cải tạo, nâng cấp các tuyến
QL, ĐT đạt tiêu chuẩn thiết kế
theo quy hoạch phát triển giao
thông tỉnh đến năm 2025; 100%
các tuyến đường huyện được cứng
hóa, bề rộng mặt đường tối thiểu
5,5m…

Ông Nguyễn Trường Sơn,
giám đốc Ban quản lý dự án Đầu
tư xây dựng huyện Lục Ngạn cho
biết: Thực hiện chỉ đạo của chính

phủ và uBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư
công, thời gian qua Ban đã có nhiều giải pháp nhằm nâng
cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án. cụ thể,
tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công; nhà thầu
hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác
nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó. 

“với sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, uBND
huyện, Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp
phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện theo
hướng đồng bộ, hiện đại, liên hoàn. Trong thời gian tới,
Ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó
khăn cho các nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ, chất
lượng dự án; giải ngân theo đúng tiến độ, kế hoạch và
đúng quy định”, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.n

Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dựng huyện lục ngạn

nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông

Năm 2021, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng
huyện Lục Ngạn được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ
đầu tư 35 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến
822,078 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/11/2021, đã phê
duyệt đầu tư cho 19 công trình với tổng mức đầu tư là
201,733 tỷ đồng; khởi công xây dựng: 15 công trình; thi
công hoàn thành: 04 công trình… Với 37 công trình
chuyển tiếp, có 18 công trình thi công hoàn thành, bàn
giao đưa vào sử dụng; 08 công trình cơ bản hoàn thiện;
05 công trình đang tạm dừng thi công do không có mặt
bằng và vướng thủ tục pháp lý.

huyện Lục Ngạn đặc biệt quan
tâm đầu tư, phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội
(KT-Xh). với vai trò đại diện
vốn đầu tư của uBND huyện,
Ban quản lý dự án Đầu tư xây
dựng huyện Lục Ngạn  đã nỗ
lực đẩy nhanh tiến độ triển

khai; đảm bảo chất lượng, hiệu
quả các dự án được giao, đồng
thời thực hiện các giải pháp

nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn
vốn.

Thành Long

Phát triển đường GTNT giúp thúc đẩy kinh tế của huyện Lục Ngạn.
Trong ảnh là trung tâm xã Giáp Sơn, Lục Ngạn
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POTENTIAL - BAC GIANG PROVINCE

Bac giang has become the bright spot of the whole country in
terms of investment attraction, most notably its foreign direct
investment (fDi) attraction has consistently been in the group
of 10 leading provinces and cities in the country.

under the influence of the coviD-19 epidemic,
digitization in investment promotion activities has been
flexibly deployed by the iP authority of the province in
2021. all administrative procedures and forms are posted
on the website of the authority; directive and executive
documents related to investment activities of the Provincial
Party committee and Provincial People's committee are
also updated regularly.

in particular, solutions and processes of "online
investment promotion" and "on-site investment promotion"
have been developed and implemented regularly, with
positive results. The authority has actively removed
difficulties and obstacles of enterprises in investment,
production and business activities.

To affirm its status as an attractive destination, the
authority and investors of iPs in Bac giang province have
closely followed the resolution on industrial development of
the province in the period of 2021-2030 and implemented
many measures to catch the wave of attracting investment.

in the prevention and control of the coviD-19
epidemic, the authority has promptly directed businesses to
review and apply measures to prevent and control the
epidemic for people coming to/from epidemic areas and
places where new clusters have occurred inside and outside
the province; to closely supervise testing work; and to
coordinate in deploying full vaccination for workers in iPs.

it has strengthened investment attraction mobilization,
giving priority to investors with sufficient financial capacity
and management qualifications, projects with high
technology, capable of collecting and submitting large
budgets. it has firmly dealt with investors who violated the
law, affecting the efficiency of land use and the investment
environment of the province.

The authority has done well the state management of
planning and construction, well performing the management

of zoning planning and detailed planning.
it has continued to urge, coordinate with
investors to closely follow the progress, and
soon complete procedures for investment
projects to build infrastructure of newly
established and expanded iPs, and submit
to the Prime minister for approval
investment policies such as: expanded
Quang chau iPs, expanded hoa Phu iPs,
and new iPs including: Tan hung, yen Lu
and yen Son - Bac Lung.

along with that, it has strengthened
the operation management of
enterprises; promptly grasping and
supporting in production and business
activities and restoring production due
to the impact of the coviD-19
epidemic. it has also continued to
support businesses in developing and
implementing plans for epidemic
prevention and control and handling
situations when infections and suspected

cases occur; and supporting administering coviD-19
vaccines for employees, and labor recruitment.

on the other hand, it has focused on well performing
administrative reform, regularly reviewing and proposing
competent authorities cut unnecessary dossiers and
documents, reducing the time to handle administrative
procedures for businesses.

sustainable industrial development
The resolution on industrial development of Bac giang

in the 2021-2030 period has clearly defined views and goals
in the coming time, which are: aiming at building a
"sustainable industrial ecosystem"; selectively attracting
investment projects under the motto of taking quality,
efficiency, technology and environmental protection as
priority criteria; focusing on developing a number of key
and potential industries such as electronics, computers,
optical products, solar battery production, mechanics and
agricultural product processing.

The province is also very interested in attracting investors
to build accommodation, educational and sports facilities to
serve the essential needs of workers and employees in iPs in
the province. This is the task that the iP authority has been
paying great attention to in recent times.

accordingly, in june 2021, the Standing Board of the
Provincial Party committee issued a resolution on the
development of social housing for workers in the province
to 2025, with orientation to 2030. Specifically, by 2025, it is
expected to solve about 80%, and by 2030 about 90%, of
housing needs for workers. 

in the near future, the vietnam general confederation
of Labor will be the investor to build a trade union facility
serving workers in Bac giang's iPs, with a planned area of 5
hectares in the Northeast area of Quang chau iP, viet yen
district (this area has been approved for planning by the
Provincial People's committee in Decision 1228/QD-
uBND dated November 10, 2019).n

Deploying the construction of Toyo Plas Plastic Factory in Hoa Phu Industrial Park
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phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương, đơn vị liên
quan và triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiến
độ các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra. Theo đó, đối với
các công trình khởi công mới, Ban quyết liệt đôn đốc các
nhà thầu tư vấn, thiết kế tập trung hoàn thiện, bàn giao hồ
sơ để trình thẩm tra, thẩm định trình phê duyệt dự án. 

“với các công trình đang triển
khai thi công, chúng tôi đôn đốc nhà
thầu tăng cường thiết bị, máy móc,
nhân lực, nguồn lực tài chính; tổ
chức thành nhiều mũi thi công, tăng
ca, làm thêm giờ. Đặc biệt, kiên
quyết cắt giảm, điều chuyển khối
lượng của các nhà thầu không thực
hiện đúng hợp đồng hoặc cam kết.
Phân công trách nhiệm lãnh đạo, cán
bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách
từng dự án cụ thể để theo dõi tiến độ
thực hiện, giải ngân của dự án”, ông
hùng chia sẻ.

Đối với các công trình nghiệm
thu hoàn thành, Ban QLDa kịp thời
báo cáo với uBND tỉnh bố trí giao
vốn để thanh toán dứt điểm khối
lượng xây dựng đã hoàn thành và đủ
điều kiện giải ngân, không để nợ
đọng xây dựng cơ bản. công tác
nghiệm thu đảm bảo chính xác, chặt
chẽ và hết sức nhanh chóng, lập hồ
sơ thanh toán, giải ngân sớm nhất có
thể giúp các doanh nghiệp giảm bớt
khó khăn trong bối cảnh ảnh hưởng
của dịch bệnh. 

Những giải pháp trên góp phần
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công của Ban QLDa, tỷ lệ giải
ngân các công trình do đơn vị thực
hiện đều ở mức cao. Tính đến ngày
30/10/2021, tỷ lệ giải ngân của Ban
đạt 89,6% vốn kế hoạch được giao
năm 2021.

Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục
tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của uBND
tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp của các sở,
ngành, địa phương; thường xuyên, kịp
thời liên hệ, trao đổi thông tin, phối
hợp các ngành chức năng, đơn vị thụ
hưởng và địa phương để giải quyết
vướng mắc, nhất là công tác giải
phóng mặt bằng nhằm triển khai các
dự án theo đúng kế hoạch. Qua đó,
phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn
đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

“Ngoài ra, trong phạm vi quy định, chúng tôi luôn tạo
điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đẩy nhanh
các thủ tục thực hiện công trình; quản lý tốt nguồn vốn để
tạm ứng, thanh, quyết toán đầy đủ, kịp thời đúng mục
đích và thời gian quy định”, ông Nguyễn huy hùng cho
biết thêm.n

Ban QLDA luôn thực hiện nhanh, gọn các thủ tục nghiệm thu, giải ngân và thanh toán khối lượng hoàn thành kịp
thời…, đem lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp, nhà thầu; góp phần tích cực vào cải thiện Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Giang.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
Trong giai đoạn 2016-2020, Ban QLDa đã thực hiện 39

dự án với tổng mức đầu tư 4.682,237 tỷ đồng. hầu hết các
công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như các
yếu tố về kiến trúc công trình, góp phần hoàn thiện cơ sở
hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-Xh. có thể kể đến
một số dự án tiêu biểu như: Trụ sở Liên cơ quan Sở giáo
dục và Đào tạo, Sở Khoa học và công nghệ; Khu số 1, Khu
số 2 thuộc Khu đô thị phía Nam TP.Bắc giang; mở rộng

Trường ThPT hiệp hòa số 2; Nhà lớp học, nhà đa năng
và các hạng mục phụ trợ Trường ThPT Tân yên 2; Xây
dựng Nhà thi đấu thể thao Xương giang, Nhà thi đấu thể
thao tỉnh;…

Ban cũng hoàn thành nhiều dự án phát triển hệ thống
cơ sở y tế - lĩnh vực được tỉnh ưu tiên đầu tư nhằm đáp
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, điển hình như:
Xây dựng Bệnh viện (Bv) Nội tiết 100 giường tỉnh; cải tạo,
nâng cấp Bv y học cổ truyền tỉnh; Đầu tư xây dựng mở
rộng quy mô giường bệnh Bv Phục hồi chức năng tỉnh;
Đầu tư xây dựng mở rộng quy mô giường bệnh Bv ung
bướu tỉnh;… Ngoài ra, đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô
giường bệnh các trung tâm y tế của các huyện: Tân yên,
hiệp hòa, Lạng giang, Lục Ngạn, yên Dũng, việt yên.

Đáng chú ý, nhiều dự án phải thực hiện trong điều
kiện hết sức khó khăn, do vậy để hoàn thành đúng và vượt
tiến độ, Ban cùng các nhà thầu và đơn vị liên quan phải nỗ
lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

một trong số đó là Dự án Khối nhà trung tâm, khối
nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng
mục phụ trợ của Bv Đa khoa tỉnh Bắc giang. Đây là dự án
trọng điểm của tỉnh, khối lượng công việc lớn, thời gian
thi công ngắn. công trình xây dựng trong khuôn viên Bv
rất chật hẹp; vừa tổ chức thi công vừa đảm bảo việc khám,
chữa bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh… 

Để khắc phục, Ban đã phối hợp tốt với các sở, ngành
có liên quan rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện dự
án. Đồng thời, bố trí đủ vốn; đôn đốc các nhà thầu tăng
cường nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị,.. để đẩy nhanh
tiến độ; yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công để có căn cứ
tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch công việc cần thực
hiện trong tháng, trong tuần. Ban cũng bố trí cán bộ có
nhiều kinh nghiệm; tăng cường công tác quản lý dự án và
giám sát thi công xây dựng tại hiện trường nhằm kịp thời
nghiệm thu chuyển bước cho nhà thầu thi công và kiểm
soát tốt chất lượng công trình. Thường xuyên tổ chức các
buổi họp giao ban tại công trình để kiểm điểm tiến độ thi
công; giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà
thầu nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ…

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 tại
công trường được thực hiện quyết liệt; chủ đầu tư nghiêm
túc kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu đảm bảo thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch. 

Nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư
Ông Nguyễn huy hùng, Phó giám đốc Ban QLDa cho

biết: Ban luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh;

Ban qlda Đầu Tư xây dựng công Trình dân dụng 
và công nghiệP Tỉnh Bắc giang

phát huy hiệu quả vốn ngân sách 
trong phát triển cơ sở hạ tầng

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc
giang (viết tắt là Ban QLDa) là đơn vị sự
nghiệp trực thuộc uBND tỉnh, được giao
làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng
thuộc lĩnh vực y tế; giáo dục; dân dụng và
công nghiệp. Ban luôn thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ do uBND tỉnh giao, qua đó
phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà
nước trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Công trình nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang

Trụ sở liên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ

Dự án Khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng mục
phụ trợ của BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang
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dồn lực mở đường
Năm 1997 khi mới tái lập, Bắc giang là một tỉnh nghèo,

điều kiện về hạ tầng, kinh tế còn nhiều hạn chế. Trước tình
hình đó, lãnh đạo tỉnh xác định tập trung đầu tư phát triển
hạ tầng giao thông là nhiệm vụ hàng đầu, giúp giải quyết
nhu cầu đi lại của người dân và đẩy mạnh giao thương, phát
triển KT-Xh. Theo đó, bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ
và nguồn lực của tỉnh, Bắc giang đã dồn sức cho đầu tư,
hoàn thiện kết cấu giao thông, nhất là các tuyến đường bộ.

Đầu tiên, tỉnh phối hợp với Trung ương thực hiện cải
tạo, nâng cấp các trục quốc lộ trên địa bàn tỉnh; mở cao tốc
hà Nội - Bắc giang; cùng với đó là xây dựng các cây cầu
như: mỹ Độ, Xương giang, Như Nguyệt, Lường, vát… giúp
giao thông được thông suốt.

giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh tập trung phát triển các tuyến
đường nội tỉnh, mang tính đột phá. Tiêu biểu là tuyến ĐT.293
(còn gọi là đường tâm linh) dài 90km, kết nối TP.Bắc giang
với một phần các huyện: yên Dũng, Lục Nam và Sơn Động.
hoặc dự án nâng cấp QL17 đoạn việt yên - Tân yên (đã cơ
bản hoàn thành) và đang triển khai đoạn Tân yên - yên Thế...
Song song với đó, tỉnh phát triển hàng loạt đường kết nối với
các tỉnh lân cận. Đặc biệt, cao tốc Bắc giang - Lạng Sơn đầu tư
theo hình thức BoT hoàn thành, kết hợp với QL1a và cao tốc
hà Nội - Lạng Sơn, là trục “xương sống” của tỉnh, thúc đẩy
phát triển KT-Xh và thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng công
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch của địa phương. 

Toàn tỉnh Bắc giang hiện có khoảng 10.784,79km đường
bộ. Trong đó, có 5 đường quốc lộ (QL1a, QL31, QL37, QL279
và QL17) với tổng chiều dài 308,9km; 18 tuyến đường tỉnh dài
367,66km; đường huyện dài 736,9km; đường xã dài
2.053,72km;... Trong giai đoạn 2016 - 2020, hơn 153km đường

quốc lộ, đường cao tốc trên địa bàn tỉnh đã được phát triển,
nâng cấp; trên 300km đường tỉnh quy mô mặt đường rộng từ
8m trở lên được xây dựng; trên 730km đường huyện được
cứng hóa, trong đó gần 600km có quy mô đạt cấp v trở lên;… 

tăng cường những cung đường đối ngoại 
giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Bắc giang tiếp tục xác định

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm
cần ưu tiên. Trong năm 2021, tỉnh đã hoàn thành một số công
trình trọng điểm như: Nâng cấp mở rộng đường gom bên trái
tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao đường hùng
vương và cải tạo nút giao hùng vương; Nâng cấp mở rộng
đường gom bên phải tuyến cao tốc hà Nội - Bắc giang, đoạn
từ cầu vượt QL37 đến cầu vượt QL17; Đầu tư xây dựng cầu
chũ trên ĐT.289 kéo dài, huyện Lục Ngạn;…

Bắc giang dành nhiều nguồn lực phát triển các tuyến kết
nối đối ngoại, liên vùng, giúp thúc đẩy thu hút đầu tư. có thể
kể đến tuyến QL37 - QL7 - võ Nhai (Thái Nguyên) dài hơn
42km, là tuyến đường mới, được xác định là động lực phát
triển kinh tế, thu hút đầu tư cho các huyện phía tây là Tân yên
và yên Thế, kết nối với tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên;
tuyến đường và cầu kết nối huyện hiệp hòa với thị xã Phổ
yên (Thái Nguyên) đoạn từ QL37 - cầu hòa Sơn; Xây dựng
cầu hà Bắc 2 kết nối huyện hiệp hòa, việt yên với KcN yên
Phong (Bắc Ninh) và QL18 (khởi công năm 2021)…

mới đây, chính phủ đã đồng ý giao uBND tỉnh Bắc
giang thực hiện đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt trên cao
tốc hà Nội - Bắc giang bằng nguồn vốn ngân sách địa
phương - giúp gỡ “nút thắt” ở cửa ngõ phía nam tỉnh. hiện,
tỉnh đang thực hiện các bước để khởi công dự án, phấn đấu
hoàn thành trong năm 2023. 

với sự phát triển đồng bộ, kết nối liên hoàn của hệ thống
giao thông đã thúc đẩy phát triển KT-Xh, giúp Bắc giang từ
một tỉnh nghèo đã vươn lên trở thành tỉnh khá, có tốc độ tăng
trưởng gDPr thuộc nhóm đầu cả nước,...

Ông hoàng văn Thanh, giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu
tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc
giang cho biết: Thời gian qua, với nhiệm vụ được uBND tỉnh
giao làm chủ đầu tư các dự án giao thông quan trọng, Ban đã
tập trung giám sát, đôn đốc, quản lý nhằm đảm bảo tiến độ thi
công và chất lượng, hiệu quả các công trình; tích cực, kịp thời
phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và các nhà
thầu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện dự án, nhất là về giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư… Đó
cũng là những giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
đang được chính phủ và uBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.n

Tỉnh Bắc giang dành nhiều nguồn lực
cho đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng
giao thông. Nhờ đó, hệ thống giao thông
trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn chỉnh,
đồng bộ, tạo “đòn bẩy” thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội (KT-Xh), góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh,
thúc đẩy thu hút đầu tư.

ngọc Tùng

Tuyến ĐT.293 (đường tâm linh)
đoạn qua huyện Lục Nam

Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy thu hút đầu tư
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Nguồn vốn của Ban được đầu tư vào các dự án
xây dựng gồm: đường giao thông (liên huyện,
liên xã, liên thôn); công trình nông nghiệp phát
triển nông thôn (thủy lợi, cấp nước sinh hoạt);
công trình dân dụng (cơ sở vật chất, trụ sở Đảng

ủy, hĐND, uBND các xã, trường học, công trình y tế…).
với sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, uBND huyện

cùng năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhân
viên, những năm qua Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Nhiều công trình hoàn thành được đánh giá cao về tiến
độ và chất lượng; cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư,

góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy thu hút đầu tư…
trên địa bàn huyện.

Trong đó, việt yên là địa phương thực hiện tốt việc đầu
tư xây dựng, phát triển giao thông gắn với xây dựng nông
thôn mới; đến nay 100% đường liên xã, liên thôn đều được
cứng hóa trải bê tông hoặc trải nhựa. Năm 2021, Ban khởi
công hàng loạt dự án giao thông quan trọng, như: Đầu tư xây
dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với
đường vành đai iv; Xây dựng các tuyến nhánh thuộc dự án
Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành
đai iv; Đường kết nối đường vành đai Bích Động với đường
vành đai Đông Bắc TP.Bắc giang; Xây dựng tuyến đường kết
nối đường Quốc lộ 17 với cao tốc hà Nội - Bắc giang qua
KcN yên Lư và KcN vân Trung huyện việt yên.

cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, đảm
bảo mục tiêu xây dựng thị xã việt yên trong tương lai, trong
năm 2021, Ban tập trung đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu
dân cư trên địa bàn huyện, gồm: Khu dân cư thôn Đạo
Ngạn, xã Quang châu; Khu dân cư đường hồ công Dự nối
dài; Khu dân cư đường hồ công Dự nối dài (khu 1) thị trấn
Bích Động; Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung
Sơn; Khu dân cư thôn Sơn hải, xã Trung Sơn; Khu dân cư
thôn 6, xã việt Tiến.

Để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, thực hiện đúng
các nội dung quản lý chất lượng theo Nghị định 46/2015/NĐ-
cP ngày 12/5/2015 của chính phủ; Thông tư số
26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng…, ngay từ bước đầu triển
khai thực hiện dự án, Ban đã đề ra kế hoạch, giao nhiệm vụ
cho từng lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách dự án. các
phòng quản lý dự án, lập trình tự điều hành với các nội dung
cụ thể đối với từng giai đoạn; tăng cường trách nhiệm cá
nhân… Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng công trình xây
dựng trong quá trình thi công luôn được đặt lên hàng đầu. 

Song song với đó, thực hiện chỉ đạo của chính phủ và
uBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thời gian
qua Ban đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân
vốn đầu tư, như: đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; các
nhà thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác
nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó. 

với dự án có tiến độ giải ngân vốn chậm, Ban đã chủ
động rà soát, đánh giá, phân loại từng dự án để có biện pháp
cụ thể. Tăng cường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự
án; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn từ các dự án có
tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành,
giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn. Ngoài ra, với các dự án được
phân bổ vốn khởi công mới phải nhanh chóng hoàn tất các
thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi công, chú trọng nâng cao
chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất
lượng thực hiện công trình. 

việc hỗ trợ các doanh nghiệp cũng được Ban quan tâm, vào
cuộc, như: liên hệ với địa phương nơi thực hiện đầu tư công
trình; trao đổi, liên hệ giữa các nhà thầu thực hiện các công
việc khác nhau trong quá trình triển khai...n

Ban quản lý dự án Đầu Tư xây dựng huyện việT yên

Chất lượng công trình đặt lên hàng đầu

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng
huyện việt yên (viết tắt là Ban) được
giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án
xây dựng trên địa bàn huyện bằng nhiều
nguồn vốn khác nhau, như: nguồn vốn
ngân sách (Trung ương, tập trung, tỉnh,
huyện); chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới;…

Bình Minh

Trụ sở làm việc của huyện Việt Yên do Ban làm chủ đầu tư 
mới được hoàn thành, được đánh giá cao về các yêu cầu kiến trúc,

kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng



Ông có thể chia sẻ về những
dấu ấn nổi bật của KCN Hòa Phú
sau 5 năm có mặt tại Bắc Giang?

KcN hòa Phú có tổng diện tích
quy hoạch hơn 207 ha, nằm trên địa
bàn các xã: mai Đình, châu minh
và hương Lâm (huyện hiệp hòa).
có vị trí thuộc trung tâm của đồng
bằng Bắc Bộ, là cửa ngõ để giao
thương, luân chuyển hàng hóa giữa
các vùng trong cả nước, KcN hòa
Phú kết nối thuận tiện với các tuyến
quốc lộ chính như QL18; đường
vành đai iv… từ đó kết nối tới các
trung tâm kinh tế các tỉnh phía Bắc
một cách thuận lợi.

Đến nay, KcN hòa Phú đã
được cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật, với điểm nhấn là hệ thống
giao thông đồng bộ; hệ thống cấp
nước sạch và xử lý nước thải hiện
đại và cảnh quan cây xanh.

cùng với chính sách ưu đãi của
tỉnh Bắc giang, KcN hòa Phú hỗ
trợ để các nhà đầu tư tiếp cận hoàn
thiện thủ tục triển khai dự án
nhanh chóng. Ngoài ra, công ty

hòa Phú invest luôn sẵn sàng đồng
hành, hướng dẫn khách hàng trong
việc thực hiện các thủ tục pháp lý
theo quy định; hỗ trợ tuyển dụng
lao động, giới thiệu đối tác cung
cấp các dịch vụ trong suốt quá
trình triển khai dự án…

với vị trí thuận lợi và sự đầu tư
bài bản, KcN hòa Phú đã tạo sức
hút lớn với nhiều nhà đầu tư. Tính
đến nay, đã có 20 doanh nghiệp
(DN) triển khai dự án tại KcN hòa
Phú; tỷ lệ lấp đầy của KcN đạt trên
85%. các DN đến từ nhiều quốc gia
và vùng lãnh thổ như: Singapore,
hàn Quốc, Trung Quốc, hong
Kong, malaysia, việt Nam…; Tổng
số vốn đầu tư của các DN vào KcN
hoà Phú đạt 420 triệu uSD, tương
đương 9.660 tỷ vNĐ. 

KcN đã tạo hàng nghìn việc làm
cho lao động trong và ngoài tỉnh;
góp phần tích cực vào công tác thu
hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh Bắc giang.

Để nắm bắt cơ hội từ “làn

Tỉnh Bắc giang đang bứt phá
mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng
kinh tế luôn trong nhóm đầu cả
nước; tiếp tục “gặt hái” những
kết quả ấn tượng về thu hút đầu
tư, trong đó lượng vốn fDi năm
2021 tăng gấp 2 lần năm ngoái và
đứng thứ 7 cả nước… Những
thành quả này có sự đóng góp
không nhỏ của Khu công nghiệp
(KcN) hoà Phú - một điểm đến
hấp dẫn tại Bắc giang. Phóng
viên vietnam Business forum đã
phỏng vấn ông trần sỹ Nam -
Tổng giám đốc công ty TNhh
hòa Phú invest (chủ đầu tư KcN
hòa Phú) về kết quả hoạt động
và định hướng phát triển của
KcN trong thời gian tới. Ngọc
tùng thực hiện.

sóng” dịch chuyển đầu tư toàn cầu,
mà Việt Nam nói chung và Bắc
Giang nói riêng đang là điểm đến
được nhiều nhà đầu tư chú ý, trong
những năm tới, KCN Hòa Phú sẽ
tập trung vào mục tiêu phát triển
như thế nào?

với vai trò chủ đầu tư, công ty
hòa Phú invest đặt tầm nhìn cho việc
phát triển công nghiệp phải đi đôi với
bảo vệ môi trường. Theo đó, hòa Phú
được định hướng trở thành KcN sinh
thái tiêu biểu của tỉnh Bắc giang nói
riêng và khu vực kinh tế phía Bắc nói
chung; một thương hiệu không chỉ
được tạo nên bởi hạ tầng đồng bộ,
hiện đại mà còn từ điểm nhấn về môi
trường công nghiệp xanh - bền vững.

Để làm được điều này, ngay từ
bước đầu xây dựng, chúng tôi đặc
biệt chú trọng đầu tư xây dựng hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng dịch vụ của KcN, đặc biệt là tập trung
phát triển hệ thống cảnh quan cây xanh, mương nước, tạo
không gian xanh giữa lòng KcN… nhằm đáp ứng nhu cầu
khắt khe của các DN fDi. 

Trong đó, hệ thống xử lý nước thải tập trung được xác định là
một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng. Đến nay, nhà
máy xử lý nước thải của KcN hòa Phú đã hoàn thành cả 2 giai
đoạn, với tổng công suất 8.600 m3/ngày đêm, bảo đảm xử lý
nước thải cho các DN đầu tư vào KcN.

Nhờ kiên định với triết lý kinh doanh bền vững đó, KcN hòa
Phú đã được các cơ quan quản lý nhà nước cũng như nhiều tổ
chức đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2020, chúng tôi được hiệp hội
Thông tin, Tư vấn kinh tế thương mại việt Nam (vcaiET) bình
chọn và công nhận là “Khu công nghiệp xanh”.

tháng 7/2021, UBNd tỉnh Bắc Giang có Quyết định phê
duyệt điều chỉnh mở rộng Quy hoạch phân khu KCN Hòa
Phú, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2000). Chủ trương này có ý
nghĩa ra sao đối với sự phát triển của Hòa Phú invest tại Bắc
Giang những năm tới và Công ty đã có tâm thế, sự chuẩn bị
ra sao để thực hiện việc mở rộng KCN Hòa Phú, thưa ông?

hiện nay, KcN hòa Phú đã lấp đầy trên 85%, trong khi
nhu cầu thuê đất tại Bắc giang ngày càng cao, đặc biệt nhiều
nhà đầu tư đang hoạt động tại KcN hòa Phú muốn mở rộng
sản xuất và sẵn sàng giới thiệu đối tác, bạn bè đến đầu tư. Do
đó, mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi hiện nay là việc mở
rộng KcN hòa Phú giai đoạn ii để đáp ứng nhu cầu thuê đất
công nghiệp; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho
các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

việc được uBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh mở rộng
KcN hòa Phú cho thấy sự thành công, hiệu quả của KcN hòa
Phú giai đoạn i và khẳng định vị thế quan trọng của KcN trên
địa bàn tỉnh. Đồng thời, là cơ sở để hòa Phú invest tiếp tục
phát triển mở rộng dự án.

hiện nay, chúng tôi đang tập trung tiến hành các bước để
chuẩn bị tốt cho việc mở rộng KcN giai đoạn ii. Song song với
đó, đẩy mạnh thông tin, quảng bá rộng rãi đến các nhà đầu tư
đang quan tâm về quá trình triển khai giai đoạn mở rộng nói
riêng và KcN hòa Phú nói chung.

với kinh nghiệm và những kết quả tích cực về đầu tư, kinh
doanh hạ tầng KcN, hòa Phú invest luôn sẵn sàng tâm thế và

nguồn lực, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư. chúng tôi sẽ
luôn đồng hành, hỗ trợ và là người bạn đáng tin cậy, phát huy vị
thế là điểm đến hấp dẫn; tạo nền tảng vững chắc cho các DN
nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và vươn đến thành công.

Ông nhận định ra sao về môi trường đầu tư, kinh doanh
của Bắc Giang hiện nay? Ông có kiến nghị, đề xuất gì với các
cấp chính quyền tỉnh trong việc tạo môi trường kinh doanh
thuận lợi, đem lại sự hài lòng cho nhà đầu tư?

Những năm qua, tỉnh Bắc giang đã tập trung xây dựng môi
trường đầu tư, kinh doanh với những cơ chế thông thoáng;
quyết liệt cải thiện năng lực cạnh tranh để phát triển toàn diện.
Đối với KcN hòa Phú nói riêng, các cấp chính quyền, sở, ban,
ngành luôn đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó
khăn. Điều khiến chúng tôi hài lòng nhất chính là sự quan tâm,
cởi mở của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành; tạo cho DN sự
yên tâm trong quá trình đầu tư. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, với
sự quyết liệt, linh hoạt, tỉnh Bắc giang từ chỗ là “tâm dịch” của
cả nước đã khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh, ngăn chặn tối
đa sự lây lan trong các KcN. hiện tỉnh thực hiện rất hiệu quả
“mục tiêu kép”, với yêu cầu vừa phòng chống dịch, vừa phát
triển kinh tế và tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; qua đó, tạo
sự yên tâm cho DN sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án.

Đây cũng chính là cơ sở giúp KcN hòa Phú phát huy hiệu
quả thu hút đầu tư.

KcN hòa Phú mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, đồng hành của tỉnh, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng, giúp dự án vận hành hiệu quả, đúng tiến độ
đã đề ra. Đây sẽ là nền tảng, động lực để chúng tôi phát huy
hơn nữa vị thế là điểm đến lý tưởng, có sức hút mạnh mẽ; tiếp
tục đóng góp cho phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và nền
kinh tế việt Nam nói chung.

trân trọng cảm ơn ông!

Ông Trần Sỹ Nam (thứ 2 từ bên trái), Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Phú Invest  
đang kiểm tra thực địa KCN Hòa Phú

Kiến tạo môi trường 
công nghiệp xanh, bền vững

KCn Hòa pHú
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brand created not only on modern and synchronous
infrastructure, but also for its emphasis on a green sustainable
industrial environment.

To do this, since its inception, we have paid special
attention to infrastructure construction investment and
infrastructure services in the industrial park, especially the
focus on developing greenery, water drainage and landscape to
meet strict demands of foreign investors.

in particular, the centralized wastewater treatment system
is defined as one of important infrastructure items. To date,

the wastewater treatment plant has completed both phases,
with a total capacity of 8,600 cubic meters a day and ensures
wastewater treatment for tenants in the industrial park.

Being persistent with its sustainable business
philosophy, hoa Phu industrial Park has been highly
appreciated by authorities and many organizations. in
2020, it was voted and recognized as the "green industrial
Park" by the vietnam consultant association of
information Economic and Trade (vcaiET).

in July 2021, the Bac Giang Provincial People’s
Committee approved the revised plan for expansion of
Hoa Phu industrial Park. What does this policy mean
for the development of Hoa Phu invest in Bac Giang
province in the coming years and how has the company
prepared for this expansion?

currently, the occupancy rate at hoa Phu industrial
Park is over 85% while the leasing demand in Bac giang is
increasing. Especially, many tenants expect to expand their
operations and readily introduce new customers and
partners to the park. Therefore, our current top concern is
carrying out the second-phase expansion of hoa Phu
industrial Park to meet the leasing demand for industrial
land and creating the best investment and business
environment for domestic and foreign investors.

The approval by the Provincial People's committee of
hoa Phu industrial Park expansion shows the success and
performance of the first-phase hoa Phu industrial Park and
affirms the importance of industrial parks in the province.
at the same time, this is also the foundation for hoa Phu
invest to develop and expand the project.

currently, we are focusing on taking steps to prepare
well for the second-phase expansion. at the same time, we
are informing and widely promoting investors interested in
the expansion phase in particular and hoa Phu industrial
Park in general.

With its experience and positive results in industrial
zone infrastructure investment and business, hoa Phu
invest is always ready to prepare resources to meet
investors’ needs. We will always support and work as a
reliable partner, promote our position as an attractive
destination; and create a solid foundation for enterprises to
boost business performance and achieve success.

What do you think about the current investment and
business environment of Bac Giang province? What
recommendations and suggestions do you have for
provincial authorities in creating an enabling business
environment and bringing satisfaction to investors?

Bac giang province has focused on building an open
investment and business environment and drastically
improved its competitiveness for comprehensive
development. all tiers of government always accompany,
support and promptly remove difficulties for hoa Phu
industrial Park. What makes us most satisfied is the
provincial government care and support for investors to
feel assured with their investment.

given the complicated developments of the coviD-19
epidemic, its drastic and flexible approach, Bac giang
province quickly controlled the disease and prevented its
spread in industrial parks after it emerged as a new epicenter
of coviD-19 epidemic in the country. currently, the
province has effectively implemented the so-called "dual goal"
of preventing the epidemic and boosting economic
development, thus assuring investors with their
manufacturing and business investment projects.

This is also the basis for hoa Phu industrial Park to
enhance its investment attraction.

hoa Phu industrial Park hopes to receive support and
companionship from the provincial government to
particularly speed up site clearance for us to keep our project
progress in time. This will be the foundation and motivation
for us to further elevate our position as an ideal destination
and help economic development of Bac giang province in
particular and of vietnam as a whole.

thank you very much!

Could you please introduce the impressive
performance of Hoa Phu industrial Park after five years
of operation in Bac Giang province?

hoa Phu industrial Park covers more than 207 ha in mai
Dinh, chau minh and huong Lam communes, hiep hoa
district. Located in the heart of the red river Delta, a
gateway for trade and merchandise exchange for regions
throughout the country, the park is conveniently connected
to major national highways such as National highway 18
and ring road iv that conveniently lead to major northern
economic centers.

To date, hoa Phu industrial Park has basically completed
the technical infrastructure, particularly a synchronous traffic
system, a modern water supply and wastewater treatment
system and a green landscape.

in addition to preferential policies introduced by Bac
giang province, hoa Phu industrial Park supports investors to
access and complete project procedures quickly. Besides, hoa
Phu invest is always ready to support and guide customers to
carry out legal procedures; assist them in recruiting workers;
and introduce partners that provide services for their projects.

With a convenient location and well-prepared investment,
hoa Phu industrial Park has attracted many investors. up to
now, 20 tenants have located their projects in the park and
they hired over 85% of rentable land. They invested uS$420

million or vND9,660 billion in hoa Phu industrial Park,
largely coming from Singapore, South Korea, china, hong
Kong, malaysia and vietnam.

The industrial park has created jobs for thousands of
laborers in Bac giang and other provinces and actively
boosted local socioeconomic development.

to seize opportunities from the shift of global
investment flows whose investors are seeing Vietnam in
general and Bac Giang as places of interest, what will Hoa
Phu industrial Park focus on its development goals in the
coming years?

as an investor, hoa Phu invest sets a vision for industrial
development which must be aligned with environmental
protection. accordingly, the company will strive to become an
exemplary eco-industrial park of Bac giang province in
particular and the northern economic region in general, a

hoa Phu induSTrial ParK

Creating Green, Sustainable
Industrial Climate
The fast-growing province of Bac giang is
accelerating its economic growth to secure
a strong position among the best
performers in the country and attracting an
impressive investment fund from investors,
with a doubled fDi value in 2021 which
ranked 7th in the country. hoa Phu
industrial Park has a leading contribution
to this growth as it has become an
attractive destination in Bac giang.
vietnam Business forum’s reporter has an
interview with mr. tran sy Nam, general
Director of hoa Phu invest co., Ltd, the
investor of hoa Phu industrial Park, about
operating results as well as its development
plans of the industrial park in the coming
time. Ngoc tung reports.

Many big brands have chosen Hoa Phu Industrial Park 
as an investment destination
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trường BĐS khởi sắc và là “xung lực”
thúc đẩy phát triển  mạnh mẽ trong
thời gian tới. Đồng thời, là điều kiện
để kích hoạt một kịch bản bùng nổ cho
các loại hình, phân khúc của thị
trường BĐS, điều đã từng diễn ra ở
nhiều tỉnh công nghiệp như: Bắc Ninh,
vĩnh Phúc, Bình Dương, Đồng Nai…

Thực tế vài năm trở lại đây, Bắc
giang đã xuất hiện nhiều loại hình
BĐS, từ công nghiệp, thương mại, dịch
vụ cho đến nhà ở đô thị và nông thôn.

Ngay sau khi tỉnh kiểm soát
được dịch Covid-19, thị trường BĐs
Bắc Giang đã có những tín hiệu tích
cực và dường như đang “nóng” trở
lại. Ông nhận định gì về cơ hội của
thị trường những tháng cuối năm
2021 và trong năm 2022?

Lĩnh vực BĐS Bắc giang cũng như
cả nước từ đầu năm 2021 đến nay có nhiều biến động,
trước tháng 5 là khoảng thời gian thực sự sôi động, có lúc
“sốt nóng”. Nhưng từ tháng 5 đến đầu tháng 9 lại “trầm
lắng” do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu như không có
giao dịch. Khi tình hình dịch covid-19 được khống chế
tốt trên địa bàn tỉnh, từ đầu tháng 9 đến nay bắt đầu có
dấu hiệu phục hồi thị trường BĐS, từ đầu tư xây dựng
cho đến giao dịch chuyển nhượng.

So với các địa phương khác, BĐS Bắc giang được “hâm
nóng” trở lại nhanh hơn. Từ tháng 8 đến nay, hoạt động
đấu giá đất của các địa phương được đẩy mạnh, tuần nào
cũng có vài cuộc đấu giá với nhiều người tham gia, có
không ít lô đất được trả giá cao hơn nhiều so với khởi
điểm. Những tín hiệu đó đang có tác động thúc đẩy sự
phục hồi chung của thị trường BĐS của tỉnh thời gian tới.

Ở góc độ khác, vẫn có tình trạng nhiều lô đất không có
người mua hoặc người trúng bỏ tiền cọc. Theo giới môi
giới BĐS, số người tham gia các cuộc đấu giá phần lớn là
các nhà đầu tư thứ cấp trong tỉnh, số người mua để sử
dụng không quá 20%, các giao dịch sau đấu giá cũng chưa
sôi động. Những dấu hiệu này dự báo thị trường BĐS cuối
năm 2021 và 2022 chưa có sự bứt phá mạnh mẽ, xu hướng
có thể khó khăn hơn nếu dịch bệnh chưa đươc khắc phục
triệt để. 

theo ông, đâu là những tồn tại của thị trường BĐs
Bắc Giang cần phải cải thiện, thưa ông? Với vai trò
Chủ tịch BGrEa, ông có tham vấn gì?

Thứ nhất, thị trường BĐS phát triển “nóng” sẽ có tác
động đến tính bền vững, nhất là khi “làn sóng” đầu tư mới
vào Bắc giang đang dần hình thành. mặt khác, sự tăng

trưởng nhanh còn xuất phát từ áp lực thu ngân sách của
địa phương, dẫn đến thúc đẩy đầu tư thêm các khu đô thị,
khu dân cư để đấu giá thu tiền sử dụng đất. chúng ta cần
nhìn nhận và phải lường đến điều này.

Thứ hai, việc đầu tư, kinh doanh đất nền mang lợi
nhuận cao, nhanh thu hồi vốn, hấp dẫn các nhà đầu tư thứ
cấp và người sử dụng. Nhưng mặt trái là sử dụng nhiều
đất, chậm đưa đất vào sử dụng, kích thích tâm lý đầu cơ,
đẩy giá và không hình thành được các khu dân cư đô thị
khang trang, đồng bộ,… Để khắc phục vấn đề này, tỉnh
đang có chủ trương yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô
thị tiến hành xây nhà thô, giảm dần việc bán đất nền.

Thứ ba, thị trường BĐS của Bắc giang đang có bước
phát triển vượt bậc, tính thanh khoản cao và rất sôi động
một phần do tỉnh đang có những yếu tố tạo nên tính hấp
dẫn như đã phân tích ở đầu. Do vậy, để duy trì sức hấp dẫn
của thị trường BĐS, cần tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế một cách mạnh mẽ và bền vững; tạo dựng môi trường
đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, cạnh tranh…

cùng với đó, tỉnh cần hoạch định chương trình phát
triển đô thị, nhà ở phù hợp với nhu cầu của địa phương;
nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; có
cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển đa dạng sản phẩm
BĐS: giảm dần đất nền, tăng phân khúc giá rẻ, nhà ở xã
hội, nhất là cho công nhân. mặt khác, cần đồng bộ các
chính sách quản lý, thông tin thị trường; thúc đẩy các hoạt
động môi giới, giao dịch BĐS trên nền tảng công nghệ
thông tin hiện đại…

BgrEa luôn nỗ lực kiến tạo thị trường BĐS bền vững,
chuyên nghiệp như vậy.

trân trọng cảm ơn ông!

Ông có thể chia sẻ về hoạt động của Hiệp hội sau
hơn 1 năm thành lập?

BgrEa là thành viên của hiệp hội BĐS việt Nam
(vNrEa), được thành lập vào tháng 7/2020 và tổ chức
Đại hội lần thứ nhất vào tháng 10/2020. Đây là tổ chức xã
hội - nghề nghiệp thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện
cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực BĐS
trên địa bàn tỉnh. 

hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật với
mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của hội viên; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Đồng thời,
là cầu nối giữa hội viên và các cơ quan quản lý nhà nước
của tỉnh và Trung ương trong việc tham vấn, phản biện,
hoạch định các chính sách cho thị trường BĐS.

với phương châm “hoạt động chuyên nghiệp, chủ
động, sáng tạo”, sau hơn 1 năm thành lập, hiệp hội đã quy
tụ được trên 120 hội viên là các cá nhân, tổ chức hoạt
động trong lĩnh vực BĐS ở Bắc giang; đã xây dựng Điều lệ
hoạt động và hoàn chỉnh bộ máy tổ chức điều hành. Đặc
biệt, Ban chấp hành và một số chi hội của BgrEa có sự
tham gia của một số công chức thuộc cơ quan quản lý nhà
nước trong tỉnh, tạo điều kiện để việc thực thi các quy
định của pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực BĐS
được thuận lợi.

Thời gian qua, BgrEa đã phát huy tốt vai trò trong
bối cảnh thị trường BĐS Bắc giang có không ít biến động;
từng bước khẳng định là một tổ chức có uy tín, đóng vai
trò cầu nối liên kết, xây dựng thị trường BĐS Bắc giang
phát triển theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh; ngoài
ra, dự báo tốt tình hình và hỗ trợ điều tiết thị trường BĐS
tại địa phương… các cá nhân, tổ chức hội viên đã tăng
cường hợp tác, hỗ trợ cùng nhau vượt khó và hướng đến
sự phát triển ổn định, bền vững.

Ông có thể khái quát về bức tranh toàn cảnh thị
trường BĐs của tỉnh hiện nay?

Tỉnh Bắc giang có vị trí chiến lược thuộc vùng Thủ
đô, là cửa ngõ chuyển tiếp hà Nội với vùng Trung du
miền núi phía Bắc và nằm trên đường huyết mạch QL1a.
giai đoạn 2011 - 2020, Bắc giang có tốc độ tăng trưởng
kinh tế mạnh mẽ, từ một tỉnh nghèo đã trở thành tỉnh
phát triển khá. cùng với đó, các yếu tố xã hội, con người
có nhiều thay đổi đã tác động đến mọi mặt của đời sống
và thị trường. 

giai đoạn 2021-2030, Bắc giang đề ra mục tiêu nằm
trong Top 15 địa phương có quy mô grDP dẫn đầu cả
nước; tỉnh tập trung phát triển cả 3 lĩnh vực: công
nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, trong đó, công nghiệp là
động lực chính. 

Theo đó, hàng loạt KcN đã được tỉnh quy hoạch và tập
trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nhiều cơ chế chính sách
thông thoáng đã giúp Bắc giang trở thành điểm đến hấp
dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn, thu hút nhiều chuyên gia,
người lao động đến sinh sống và làm việc.

Kinh tế phát triển đã tạo cơ hội mở rộng, thúc đẩy thị
trường của các lĩnh vực dịch vụ, thương mại; thúc đẩy
chuyển dịch dân cư, đẩy mạnh quá trình đô thị hoá. có
thể thấy vài năm gần đây, tốc độ nhập cư tại Bắc giang
ngày càng gia tăng; nhu cầu về nhà ở và các tiện ích đi
kèm dành cho các chuyên gia, người lao động nước ngoài
sinh sống, làm việc tại các KcN là rất lớn. 

Đây chính là yếu tố tích cực để hình thành nên một thị

hiệP hội BấT Động Sản Bắc giang

Xây dựng thị trường BĐS chuyên nghiệp  và bền vững

Sau hơn 1 năm thành lập, hiệp hội Bất
động sản (BĐS) tỉnh Bắc giang (BgrEa)
đã phát huy tốt vai trò đại diện cho các cá
nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh
Bắc giang; góp phần đưa thị trường BĐS
tỉnh từng bước phát triển chuyên nghiệp,
bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của
địa phương.  Phóng viên đã có cuộc trao
đổi với ông Lại thanh sơn, nguyên Phó
chủ tịch thường trực uBND tỉnh Bắc
giang, chủ tịch BgrEa về nội dung này.

BGREA đã và đang thể hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của hội viên



Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội
Tính đến hết tháng 11/2021, mạng lưới hoạt động của

chi nhánh gồm 5 phòng giao dịch; 37 máy aTm và hơn 500
điểm chấp nhận thẻ; tổng dư nợ đạt trên 10.000 tỷ đồng; huy
động vốn trên 9.000 tỷ đồng. 2 năm liên tiếp (2019 và 2020),
vcB Bắc giang đạt chi nhánh kinh doanh xuất sắc của hệ
thống vietcombank.

Phát huy thương hiệu của Ngân hàng TmcP Ngoại thương
việt Nam, vcB Bắc giang có thế mạnh về thanh toán quốc tế;
kinh doanh ngoại tệ; công nghệ ngân hàng và ngân hàng điện
tử. chi nhánh cũng là ngân hàng uy tín trong việc cho vay vốn
giá rẻ và cung ứng các dịch vụ bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, kinh tế của Bắc giang phát triển

nhanh, với sự đóng góp lớn từ việc thu hút đầu tư, nhất là vốn
fDi đem lại giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng ngày càng
cao. Nắm bắt được xu thế này, vcB Bắc giang đã sớm có định
hướng lấy các doanh nghiệp (DN) fDi là mục tiêu để tiếp cận,
hợp tác và mời về giao dịch. Trên địa bàn tỉnh Bắc giang hiện
có khoảng 400 DN fDi đang hoạt động, thì 70% trong số này
đang thực hiện giao dịch tại chi nhánh, trong đó có các tập
đoàn lớn như foxconn, Luxshare,…

Bên cạnh đó, vcB Bắc giang cũng chú trọng cho vay các
DN, hộ kinh doanh sản xuất; cho vay các lĩnh vực ưu tiên của
chính phủ, của tỉnh và Ngân hàng Nhà nước như: khởi nghiệp,
hỗ trợ DN nhỏ và vừa (SmE), nông nghiệp công nghệ cao,
nông nghiệp nông thôn, DN xuất khẩu. Ngoài ra, triển khai tốt

cho vay bán lẻ để phục vụ DN nhỏ và vừa, hộ cá nhân, gia đình
vay sản xuất, tiêu dùng…

Bên cạnh kinh doanh hiệu quả, vcB Bắc giang luôn tích
cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, như xây
dựng trường học, ủng hộ người nghèo, nhận phụng dưỡng Bà
mẹ việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa,… với tổng số tiền
trên 20 tỷ đồng từ năm 2010 đến nay. Nhiều công trình phúc
lợi do vietcombank tài trợ đã phát huy hiệu quả, tiêu biểu như:
Trường mầm non xã Nghĩa Phương (Lục Nam), Trường mầm
non xã Tuấn mậu (Sơn Động); Trường ThcS Biển Động (Lục
Ngạn), Trường PTDTBT ThcS Sơn hải (Lục Ngạn)…

Trong công tác phòng, chống dịch covid-19, vcB Bắc
giang đã ủng hộ và vận động các chi nhánh trong hệ thống
vietcombank ủng hộ tỉnh Bắc giang tổng số tiền gần 8 tỷ
đồng, bao gồm: Ủng hộ kinh phí mua vaccine của tỉnh 5 tỷ
đồng; Đóng góp cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh 1 tỷ đồng;
Tài trợ mua sắm trang bị, đồ dùng học tập cho trẻ em tại khu
cách ly tập trung thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh: 750 triệu
đồng; mua sắm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, trang bị thiết bị cho
các bệnh viện, cơ sở y tế và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly
và các lực lượng trực tại các chốt kiểm dịch: 850 triệu đồng…

Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho dN
Năm 2021, đại dịch covid-19 tác động tiêu cực đến toàn bộ

hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và đời sống nhân dân.
Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh, vcB Bắc giang đã và đang tích cực triển khai các giải
pháp theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước việt Nam,
Ngân hàng TmcP Ngoại thương việt Nam phù hợp với điều
kiện thực tế và nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, chi nhánh triển khai 08 đợt
giảm lãi suất để hỗ trợ DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh. riêng năm 2020 đã thực hiện 4 đợt, với tổng số tiền lãi
hỗ trợ 10 tỷ đồng; từ 01/01/2021 đến 31/05/2021, thực hiện 2
đợt, với tổng số tiền lãi hỗ trợ 8,7 tỷ đồng.

Trong đợt bùng phát dịch thứ 4 từ tháng 5/2021, với Bắc
giang là tâm dịch của cả nước, vietcombank đã giảm đồng
loạt lãi suất tiền vay và phí đối với khách hàng tại địa bàn
Bắc giang. Đã có 2.279 khách hàng được giảm lãi suất; dư
nợ được miễn giảm lãi là 6.240 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn
giảm là 9,2 tỷ đồng. 

chi nhánh cũng giảm phí lên đến 50% đối với khách hàng
DN và miễn các loại phí cơ bản (gói tài khoản, phí rút tiền,…)
đối với khách hàng cá nhân (KhcN) trên địa bàn tỉnh Bắc
giang. Tổng số KhcN được miễn giảm phí là 347.578 khách
hàng với số phí miễn giảm là trên 1,5 tỷ đồng.

Khi dịch bệnh đã bùng phát trên cả nước, vietcombank
tiếp tục giảm lãi suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong
hệ thống từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 31/12/2021, riêng
với khách hàng tại địa bàn Bắc giang áp dụng từ ngày
01/09/2021 (sau khi kết thúc chương trình giảm lãi suất từ
01/06/21-31/08/21). Kết quả, từ 01/09/2021 đến 30/11/2021, đã
có 1.453 khách hàng được giảm lãi suất; dư nợ được miễn giảm
lãi là 2.932 tỷ đồng; số tiền lãi đã miễn giảm là 3,6 tỷ đồng.

Song song với đó, vcB Bắc giang đã gia hạn nợ, cơ cấu
giữ nguyên nhóm nợ cho 33 khách hàng (16 DN và 17 cá
nhân) với tổng dư nợ được cơ cấu lũy kế là 496 tỷ đồng và
đang tiếp tục xem xét cơ cấu, gia hạn nợ cho các khách hàng
bị ảnh hưởng. Đối với các khách hàng bị cách ly, nằm trong
vùng phong tỏa; các chủ DN chưa xuất cảnh sang được việt

Nam, thiếu chữ ký trong các chứng từ giao dịch…, chi
nhánh hỗ trợ bằng cách hướng dẫn khách hàng sử dụng
dịch vụ ngân hàng điện tử, hoặc ký và gửi hồ sơ qua
email/fax để không bị gián đoạn giao dịch.

mặc dù nhu cầu vay vốn của DN và người dân giảm sút
do gặp khó khăn bởi dịch bệnh, song vcB Bắc giang đã tích
cực tìm kiếm khách hàng và cơ hội kinh doanh để mở rộng
cho vay. Đến 30/11/2021, dư nợ cho vay của vcB Bắc giang
đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 1.950 tỷ đồng so với đầu năm
2021, tương ứng tỷ lệ tăng 23,8%, đáp ứng nhu cầu vốn cho
phát triển kinh tế của DN và người dân.

Ông Lê hồng Tâm, giám đốc vcB Bắc giang cho biết:
vietcombank là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi
số; ứng dụng ngân hàng điện tử trong giao dịch và thanh
toán không dùng tiền mặt. Theo đó, chi nhánh đã tập
trung phát triển các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động cũng như hỗ trợ khách hàng, đảm bảo
phòng chống dịch bệnh.

Sau khi được uBND tỉnh Bắc giang lựa chọn là ngân
hàng phục vụ thanh toán dịch vụ hành chính công trên cổng
dịch vụ công quốc gia, vcB Bắc giang đã phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông, Trung tâm hành chính công
tỉnh đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản của các đơn vị để triển
khai, giúp người dân, DN kết nối thanh toán trực tiếp dịch
vụ công. chi nhánh cũng đẩy mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt qua việc phát triển hệ thống máy aTm (hiện có 37
máy trên toàn tỉnh); mở rộng các đơn vị chấp nhận thẻ với
trên 500 điểm chấp nhận thanh toán thẻ. 

“chúng tôi chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút
các đơn vị đổ lương, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ
ngân hàng điện tử để thanh toán tiền điện, nước, viễn
thông…; vừa thực hiện tốt chủ trương của chính phủ, Ngân
hàng Nhà nước việt Nam về việc mở rộng đối tượng, phạm
vi thanh toán không dùng tiền mặt, vừa góp phần thực hiện
văn minh thanh toán, hiện đại hóa sản phẩm, dịch vụ ngân
hàng, hướng đến mục tiêu kinh tế số, xã hội số của tỉnh Bắc
giang đang thực hiện”, ông Tâm cho biết.n

vieTcoMBanK Bắc giang 

tiên phong chuyển đổi số, 
đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng TmcP Ngoại thương việt Nam chi nhánh Bắc giang (vcB Bắc giang)
được thành lập năm 2010. Sau hơn 10 năm phát triển, đơn vị hiện là chi nhánh ngân
hàng có quy mô lớn thứ 3 trên địa bàn tỉnh Bắc giang và luôn khẳng định vị thế số 1
về chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thanh Long

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCB Bắc Giang và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về 
kết nối giữa hệ thống thanh toán của cổng dịch vụ công trực tuyến với tài khoản thanh toán của các đơn vị
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sản xuất an toàn
công ty moa Eng là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là gia công linh kiện điện tử cho
Tập đoàn Samsung. Sau khi hoàn thành đầu tư lắp đặt máy
móc, dây chuyền sản xuất, công ty bắt đầu đi vào hoạt động
vào cuối năm 2016, với hơn 20 dây chuyền sản xuất; tạo việc
làm cho trên 1.500 lao động từ các địa
phương trong tỉnh, với mức lương trung
bình từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Là ngành nghề sản xuất có nhiều
nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
nên công ty moa Eng đặc biệt quan tâm
đến công tác phòng cháy, chữa cháy
(Pccc). hằng năm, doanh nghiệp phối
hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (cNch) -
công an tỉnh Bắc giang tổ chức tuyên
truyền, tập huấn, thực hành, diễn tập
các phương án Pccc&cNch để cán bộ,
nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm
và kinh nghiệm Pccc.

công ty cũng đặc biệt tuân thủ chặt
các quy định của pháp luật về Pccc,
như: Trang bị đầy đủ phương tiện, thiết
bị Pccc&cNch tự động; bảo trì và

kiểm tra định kỳ hàng tháng hệ thống Pccc&cNch tự
động; mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định;
thành lập đội Pccc&cNch cơ sở...

Song song với đó, công ty moa Eng cũng rất quan tâm đến
việc bảo vệ môi trường. chất thải phát sinh trong quá trình
sản xuất được thu gom và giao cho đơn vị chức năng xử lý
theo quy định. công ty cũng chủ động tìm kiếm nhà thầu có
công nghệ xử lý rác thải tiên tiến để tăng tỷ lệ tái chế rác, giảm
thiểu việc đốt, chôn lấp rác thải. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước
thải của công ty đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định khi
thải vào hệ thống xử lý tập trung của KcN; được lấy mẫu,
phân tích chất lượng nước thải 03 tháng/lần.

Lấy người lao động làm trung tâm
Trong thời gian qua, dịch bệnh covid-19 diễn biến phức

tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, nhất là đợt
bùng dịch lần thứ 4 tại Bắc giang (từ tháng 5/2021) khiến
các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cấp
chính quyền tỉnh Bắc giang đã thực hiện rất hiệu quả công
tác truy vết, dập dịch và kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Nhờ
đó, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản
xuất, kinh doanh; từng bước trở lại ổn định và có sự tăng

trưởng. 
Đối với công ty moa Eng, trong thời

gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy
mạnh sản xuất, ổn định đơn hàng sau
dịch và tiếp tục tuyển dụng thêm lao
động. Đồng thời, xúc tiến việc đầu tư, mở
rộng quy mô sản xuất; tăng cường hợp
tác để mở rộng thị trường tiêu thụ và giải
quyết thêm nhiều việc làm.

Bà Lê hạnh, đại diện công ty moa
Eng chia sẻ: Xác định nguồn nhân lực là
tài sản lớn nhất của doanh nghiệp nên
bên cạnh phát triển sản xuất, kinh
doanh, công ty đặc biệt chú trọng chăm
lo đời sống cho người lao động. cụ thể:
Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho
cán bộ nhân viên, người lao động 06
tháng/lần; trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao
động; đo kiểm môi trường lao động 01

Moa eng co., lTd

Caring for Employees’ Lives, 
Boosting Business Performance

Chăm lo đời sống người lao động, 
thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Trước thực trạng thiếu
hụt nguồn lao động
hiện nay, đại diện
Công ty Moa Eng
mong muốn ban,
ngành chức năng tỉnh
có các giải pháp tháo
gỡ, giúp các doanh
nghiệp giảm khó khăn
và đẩy mạnh sản xuất,
kinh doanh sau dịch. 

với chiến lược phát triển đúng đắn, công ty
TNhh mTv moa Eng (có trụ sở tại KcN
Đình Trám, huyện việt yên) đã từng bước
trở thành đối tác uy tín về cung cấp linh
kiện của các hãng điện tử. Đặc biệt, trước
những tác động tiêu cực của dịch bệnh
covid-19, công ty vẫn luôn duy trì sản xuất,
đảm bảo đời sống của người lao động.

hương giang

công Ty Tnhh MTv Moa eng

Công ty Moa Eng luôn chú trọng xây dựng
môi trường làm việc an toàn, thân thiện

lần/năm... Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của người lao động để chủ
động thực hiện các quy định về an toàn tại nơi làm việc.

công ty luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc an
toàn, thân thiện; nhà máy là mái nhà chung của mọi
người, cùng lao động, cống hiến và thừa hưởng thành quả
sản xuất. Đồng thời, đề cao sự hòa đồng, thân thiện, đoàn
kết để mọi người hỗ trợ nhau, nâng cao hiệu quả sản xuất;
thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu nhân các ngày kỷ

niệm; tặng quà để tăng sự vui vẻ, động lực trong công việc
“Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các

hoạt động từ thiện, vì cộng đồng như: Thăm hỏi, động
viên, tặng quà các công nhân khó khăn, những hộ nghèo
tại địa phương nhân dịp lễ, Tết; tham gia đóng góp vào các
quỹ từ thiện, các đợt phát động an sinh, xã hội của địa
phương; đóng góp cho công tác phòng chống dịch, quỹ
vaccine của tỉnh…”, bà hạnh chia sẻ.n

safe production
moa Eng, a 100% foreign owned company, manufactures

electronics and telecom components for its customers, including
Samsung group. after installing machinery and over 20 production
lines, the company started operations in late
2016 and employed over 1,500 workers in Bac
giang and other provinces. Employees are paid
vND7-10 million a month on average.

Engaged in a manufacturing industry
highly exposed to fire and explosion risks, moa
Eng pays special attention to fire prevention
and fighting. Every year, the company
cooperates with the fire Police of Bac giang to
educate, train, practice and rehearse fire
prevention and rescue plans to raise awareness,
responsibility and experience of employees.

The company strictly adheres to fire
prevention and fighting laws by fully
furnishing automatic fire protection
equipment; conducts monthly
maintenance and inspection of automatic
fire protection system; buys compulsory
fire and explosion insurance; and
establishes grassroots fire and rescue teams.

moa Eng company is also serious about environmental
protection. Waste generated in the production process is collected
and transferred to certified units for treatment. The company also
actively seeks contractors with advanced waste treatment

technology to increase the recycling rate, and reduce incinerated
and landfilled waste. in addition, the company's wastewater
treatment system meets technical standards and treated water is
sampled and analyzed every three months.

Employee-centric
The coviD-19 epidemic has evolved complicatedly,

negatively affecting all aspects of life, especially the 4th outbreak
in Bac giang (from may 2021), and disturbed the company.
however, Bac giang authorities effectively traced, stopped and
controlled the disease. as a result, the company quickly restored
business and gradually returned to stability and growth.

in the coming time, moa Eng company will further boost
production, stabilize orders in the wake of the epidemic and
recruit more workers. at the same time, it will promote
investment, expand production, strengthen cooperation to
expand consumption markets and create more jobs.

Le hanh, a representative of moa Eng company, said,
determining that human resources are the biggest asset of the
company, beside business development, the company pays special

attention to taking care of workers’ lives.
Specifically, it provides periodical health checks
for employees every six months; furnishes them
with full personal protective equipment;
monitors the working environment; and
educates its employees to raise awareness of
workplace safety.

The company always strives to build a safe
and friendly working environment and make its
factories a common roof for all employees to
work together, dedicate their efforts and inherit
business successes. at the same time, it
enhances sociability, friendliness and solidarity
for everyone to support each other, improve
work performance, hosts anniversary
gatherings and exchanges; and presents gifts to
increase happiness and motivation at work

“furthermore, the company also actively
takes part in charity and pro-community

development like visiting, encouraging and presenting gifts to
disadvantaged workers and poor households in the locality during
special events and public holidays; joins charity funds, social welfare
campaigns, responds to epidemic prevention and control, and
assists the vaccine fund,” she said.n

With the right development strategy, moa
Eng co., Ltd (headquartered in Dinh Tram
industrial Park, viet yen district) has
gradually become a reputable supplier of
electronics components in the country.
Despite the negative impacts of the
coviD-19 epidemic, the company has
always maintained its business
performance and ensured employees’
livelihoods.

huong giang

Faced with current
worker shortages, Moa
Eng Company hopes
that provincial
authorities will have
solutions to help the
company deal with
difficulties and boost
business operations
after the epidemic.
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Đảm bảo môi trường công nghiệp xanh
Sau 25 năm tái lập tỉnh, đến nay, Bắc giang đã trở thành

địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh; là “điểm
sáng” về thu hút đầu tư, đặc biệt là đứng thứ 8 cả nước về thu
hút fDi... Thành quả đó xuất phát từ việc tỉnh tập trung quy
hoạch các KcN, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sản xuất
công nghiệp. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của KcN
Đình Trám và KcN Song Khê - Nội hoàng.

công ty PThT KcN Bắc giang thành lập ngày 23/12/2002,
tiền thân là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các
KcN tỉnh. Năm 2003, công ty được giao làm chủ đầu tư KcN
Đình Trám (huyện việt yên), có diện tích 127ha. Đây là KcN

đầu tiên được thành lập của Bắc giang. Đến
năm 2013, công ty tiếp tục được giao làm chủ
đầu tư Khu phía Bắc KcN Song Khê - Nội
hoàng (TP.Bắc giang) với diện tích 105ha. 

cả 2 KcN do công ty quản lý đều có vị trí
hết sức thuận lợi, nằm cạnh tuyến cao tốc hà
Nội - Lạng Sơn; cách TP.hà Nội từ 30 - 45km,
cách cửa khẩu Tân Thanh, hữu Nghị (Lạng
Sơn) hơn 100km; hạ tầng đồng bộ… nên
nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đến nay,
KcN Đình Trám và Song Khê - Nội hoàng đã
lấp đầy 100%, góp phần tạo đột phá cho công
tác thu hút đầu tư của Bắc giang.

một dấu mốc cho sự phát triển của công
ty PThT KcN Bắc giang là tiến hành cổ phần
hóa vào tháng 10/2018. với sự thay đổi về mô
hình tổ chức, hoạt động, đã giúp các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh của công ty liên tục tăng
trưởng. cụ thể, lợi nhuận trước thuế trung
bình 3 năm sau cổ phần hóa đạt 10,76 tỷ
đồng/năm; nộp ngân sách trung bình 3 năm

sau cổ phần hóa đạt 38,3 tỷ đồng/năm. 
một trong những yếu tố giúp KcN Đình Trám, KcN Song

Khê - Nội hoàng (phía Bắc) nhanh chóng lấp đầy là việc được
các đối tác, khách hàng đánh giá cao trong công tác bảo vệ môi
trường, xây dựng cảnh quan KcN “Xanh - Sạch - Đẹp”. 

Theo đó, nhằm đảm bảo môi trường theo quy định, tại
02 KcN do công ty quản lý đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý
nước thải tập trung công suất 2.000m3/ngày đêm; đảm bảo
chất lượng nước xử lý đạt cột a theo QcvN
40:2011/BTNmT. việc vận hành hệ thống xử lý nước thải,
thu gom, lưu giữ vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong quá
trình sản xuất của các doanh nghiệp được thực hiện theo
đúng các quy định hiện hành.

mặt khác, công ty định kỳ thực hiện quan trắc môi trường;
kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ theo quy định; tổ
chức tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường…
Đồng thời, thường xuyên đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống
đường giao thông nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; trồng,
chăm sóc cây xanh; hệ thống đèn chiếu sáng… Đặc biệt, hệ
thống đường giao thông nội bộ được đấu nối đồng bộ vào các
trục giao thông chính của tỉnh, đảm bảo nhu cầu đi lại của công
nhân và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp.

Trước những khó khăn hiện nay, mục tiêu của công ty là
tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh
covid-19; thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch; duy trì tốt
hoạt động kinh doanh; quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống hạ
tầng kỹ thuật KcN, phục vụ hoạt động sản xuất của các DN
theo đúng các quy định. Qua đó, bảo toàn và phát triển vốn nhà
nước tại DN và nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân

viên, người lao động trong công ty. 
với sự dịch chuyển đầu tư toàn cầu hiện nay, việt Nam

nói chung và Bắc giang nói riêng là điểm đến hấp dẫn của
các nhà đầu tư fDi, nhất là các tập đoàn lớn. Đón đầu xu thế
này, công ty đã đề ra chiến lược phát triển, bám sát chủ
trương của tỉnh về thu hút đầu tư. Trong đó, mục tiêu quan
trọng là mở rộng quy mô hoạt động; thực hiện xây dựng hạ
tầng kỹ thuật 01 KcN mới nhằm tạo quỹ đất thu hút các nhà
đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi
Trao đổi về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, ông

Ngô Ngọc cương, chủ tịch hĐQT công ty cho rằng:
Những năm qua, Bắc giang đã thực hiện nhiều giải pháp cải
thiện môi trường kinh doanh. Trong đó, Tỉnh ủy, hĐND,
uBND tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch,
nghị quyết liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh và nâng cao chỉ số Pci; tăng cường cải cách thủ
tục hành chính liên quan đến đầu tư, DN; giải quyết các vấn
đề về xã hội xung quanh các KcN trên địa bàn tỉnh, nhằm
tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Tỉnh đã tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao
thông, đô thị, điện, nước, dịch vụ viễn thông, ngân hàng, hạ
tầng KcN,… Đặc biệt, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ
thống chính trị trong công tác kiểm soát dịch bệnh, thực
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất
kinh doanh của DN cũng là một điểm nhấn mang lại sự hài
lòng cho các DN. Nhờ đó, Bắc giang đã tạo sức hấp dẫn đối
với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

với vai trò là một nhà đầu tư hạ tầng KcN, ông cương cho
rằng, để tiếp tục phát huy sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư,
Bắc giang cần tập trung làm tốt các vấn đề như: Tiếp tục cải
cách TThc, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông
thoáng, minh bạch, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho nhà
đầu tư, giảm thiểu thời gian, chi phí; thu hút, lựa chọn các nhà
đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư xây dựng, kinh
doanh hạ tầng các KcN theo đúng quy hoạch…

“Tỉnh cần ưu tiên, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông
đối ngoại; hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào KcN, nhằm nâng
cao năng lực kết nối với hệ thống giao thông chính của quốc gia
và khu vực. Tăng cường nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc cho DN; giúp DN thực hiện dự án đảm bảo
tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, DN, môi
trường, đất đai,… Đặc biệt, bố trí quỹ đất quy hoạch xây dựng
nhà ở xã hội, các công trình công cộng, phúc lợi cho công nhân
làm việc trong các KcN”, ông Ngô Ngọc cương cho biết.n

công Ty cP PháT Triển hạ Tầng Kcn Bắc giang

Đẩy mạnh số hóa, đáp ứng yêu cầu thu hút
đầu tư trong giai đoạn mới

Để quản lý hiệu quả các DN trong KCN
hiện có cũng như thu hút nhà đầu tư vào
các KCN đang chuẩn bị thực hiện, Công ty
PTHT KCN Bắc Giang đã xây dựng kế
hoạch thực hiện số hóa toàn diện các hoạt
động liên quan (từ công tác quản lý điều
hành đến các hoạt động nghiệp vụ, quảng
bá, giới thiệu, xúc tiến thu hút đầu tư).

công ty cP Phát triển hạ tầng KcN Bắc
giang (công ty PThT KcN Bắc giang) là
đơn vị đầu tư, quản lý KcN Đình Trám và
KcN Song Khê - Nội hoàng (phía Bắc).
Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển,
công ty đã khẳng định thương hiệu là một
trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh
vực chủ đầu tư, quản lý, kinh doanh cơ sở
hạ tầng KcN trên địa bàn tỉnh Bắc giang.

ngọc Tùng

Keeping industrial environment green
in 25 years since reestablishment, Bac giang province has

become a fast-growing economy and a leading light in investment
attraction, which is particularly ranked 8th in fDi value in the
country for the time being. That achievement comes from the
province's focus on planning industrial zones and fostering
investment attraction and industrial development. Dinh Tram
industrial Park and Song Khe - Noi hoang industrial Park have
played a considerable role in this course.

Bac giang industrial Zones infrastructure Development
joint Stock company was established on December 23, 2002
from a non-business unit administered by the Bac giang
industrial Zones authority. in 2003, the company was assigned
to invest in 127-ha Dinh Tram industrial Park (viet yen
district), the first of its kind in Bac giang. in 2013, it was named
to invest in the 105-ha northern section of Song Khe - Noi
hoang industrial Park (Bac giang city).

Bac giang induSTrial ZoneS
infraSTrucTure develoPMenT
JoinT STocK coMPany

Accelerating

Digitization to Meet

Investment Attraction

Requirements 

in New Era

Bac giang industrial Zones
infrastructure Development joint
Stock company is the investor and
operator of Dinh Tram industrial Park
and Song Khe - Noi hoang industrial
Park. after nearly 20 years of
construction and development, the
company has affirmed its brand as one
of the leading investors, managers and
operators of industrial park
infrastructure in Bac giang province.

ngoc Tung

F

Công ty PTHT KCN Bắc Giang đã có gần 20 năm kinh nghiệm đầu tư, 
quản lý, kinh doanh hạ tầng KCN tại Bắc Giang
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Both industrial parks
managed by the company are
well-located, just next to
hanoi - Lang Son highway,
30 - 45km from hanoi, more
than 100 km from Tan Thanh
and huu Nghi border gates
(Lang Son province). up to
now, Dinh Tram and Song
Khe - Noi hoang industrial
parks are fully leased.

a development milestone
of Bac giang industrial Zones
infrastructure Development
joint Stock company was the
equitization in october 2018.
With its change in
organizational and operational model, the company's production
and business targets kept growing. Specifically, the average profit
before tax in three years after equitization was vND10.76 billion
a year and the average tax payment to the State Budget was
vND38.3 billion.

one reason Dinh Tram and Song Khe - Noi hoang
industrial parks are quickly leased is the green, clear and
beautiful landscape and environmental protection which is
highly appreciated by partners and customers.

accordingly, to ensure environmental protection in the two
industrial zones, the company invested in building centralized
wastewater treatment facilities with a daily capacity of 2,000 cubic
meters. The quality of treated water meets QcvN 40:2011/BTNmT
criteria. The operation of the wastewater and solid waste collection,
storage, transportation and treatment systems which serve tenants
must comply with current regulations.

Besides, the company periodically conducts environmental
monitoring, fully declares and pays environmental fees; organizes
training and communication on environmental protection;
regularly invests, reforms and upgrades the internal road system
and the rainwater drainage system; plants and tends trees; and
maintains the lighting system. in particular, the internal traffic
system is synchronously connected to trunk roads and ensures
demands for mobility of workers and freight transport of businesses.

in the face of current difficulties, the company aims to focus on
carrying out solutions to prevent and control the coviD-19
epidemic; flexibly adapt to epidemic evolution; maintain good
business activities; effectively manage and operate the technical
infrastructure system and serve manufacturing activity of tenants,
thus preserving and growing state capital in the company and
improving the life and income of its employees.

Before the current global investment flow redirection,
vietnam, including Bac giang, was an attractive destination for

fDi investors, especially large
corporations. catching this
trend, the company has
worked out a development
strategy on investment
attraction. importantly, the
company will scale up
operations and build a new
industrial park for new
investors.

Building a favorable
investment environment

remarking on the local
investment and business
environment, mr. Ngo Ngoc

cuong, chairman of the Board of Directors of Bac giang industrial
Zones infrastructure Development joint Stock company, said, Bac
giang province has adopted many solutions to improve the
business environment in the past years. Particularly, the Provincial
Party committee, the Provincial People’s council, the Provincial
People’s committee launched many programs, plans and
resolutions to improve the investment and business environment
and the Provincial competitiveness index (Pci); further reformed
administrative procedures relating to investment and business; solve
social problems around industrial zones in the province in order to
create a favorable business and investment environment.

The province has concentrated resources to develop transport
and urban infrastructure, power, water, telecom and banking
services, as well as industrial zone infrastructure. in particular, the
drastic participation of the entire political system in the fight
against epidemic in addition to measures applied to business
safety has enhanced business satisfaction. Therefore, Bac giang
has attracted a lot of domestic and foreign investors.

as an industrial park infrastructure investor, he advised Bac
giang to focus on the following issues to draw more investors:
further accelerating administrative reform, improving the open,
transparent investment environment, increasing competitiveness,
facilitating investors, minimizing time and costs, and attracting
and selecting capable and experienced investors for infrastructure
construction and operation as planned.

“The province should prioritize and promote the development
of external transport infrastructure in order to enhance connectivity
with the main transport system of the country and the region; grasp
and timely remove difficulties and obstacles for enterprises; helping
businesses carry out projects in line with laws on investment,
business, environment and land. in particular, the province should
arrange a land fund for constructing social housing, public works
and welfare for workers in industrial zones," said cuong.n

F

Dinh Tram and Song Khe  - Noi Hoang industrial parks are
highly appreciated for the “green - clean - beautiful”
environment and landscape

In order to effectively manage tenants in
existing industrial parks and attract

investors for blueprint industrial parks,
Bac Giang Industrial Zones

Infrastructure Development Joint Stock
Company has developed a plan to

comprehensively digitize related activities
(administration, recommendation,

advertisement and promotion).
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Bắc giang luôn nằm trong top 10 tỉnh thu hút vốn
đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước với tỷ trọng
lớn lên tới hơn 47%. Điều này đã trở thành động
lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút
hàng triệu lao động làm việc tại đây. 

Tuy nhiên, đi kèm với đó là tình trạng thiếu hụt nguồn
cung nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn
của cán bộ, công nhân viên, chuyên gia đang làm việc trên
địa bàn huyện. công nhân phải thuê trọ ngoài nhà dân, ở
nơi chật chội, thiếu thốn và đông đúc. Khi dịch covid-19
bùng phát, những khu nhà ở này tiềm ẩn nhiều mối lo do
mật độ đông, điều kiện sống và sinh hoạt không đảm bảo… 

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp bách phải xây
dựng nhà ở cho công nhân, công ty cP Đầu tư phát triển
bền vững Evergreen Bắc giang, đơn vị trực thuộc Tập đoàn
Đầu tư Sài gòn (Sgi), đã quyết định đầu tư, xây dựng Dự án
Nhà ở xã hội Evergreen Bắc giang dành cho công nhân tại
Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện việt yên. 

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, tổng diện

tích 3,2ha, quy mô 10 tòa chung cư với 20 tầng nổi và 1 tầng
hầm, các căn hộ có diện tích ở từ 25m2 đến 70m2. Không
gian sinh hoạt cộng đồng và các không gian chức năng khác
phục vụ nhu cầu của cư dân, ngoài ra còn có các hạng mục
sân, đường cây xanh, vườn thể chất, vườn BBQ nướng ngoài
trời, quảng trường,… tạo nên một môi trường sống hài hòa
giữa con người và thiên nhiên. 

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án sẽ giải quyết
nhu cầu về chỗ ở cho khoảng 12.000 công nhân và người
lao động. Dự kiến, từ Quý iv năm 2021 chủ đầu tư sẽ tập
trung thực hiện các thủ tục để thi công, xây dựng; đến hết
Quý iv năm 2023 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng và khai
thác, kinh doanh. hiện công ty đang nỗ lực từng ngày để
cố gắng hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Bên cạnh việc giải quyết bài toán nhà ở cho
cán bộ công nhân viên đang làm việc trên địa
bàn huyện việt yên và các địa phương lân
cận, Dự án Nhà ở xã hội Evergreen còn được
kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị to lớn cho
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó,
Dự án sẽ góp phần từng bước thực hiện Quy
hoạch chi tiết khu đô thị thị trấn Nếnh; tạo
tiền đề về kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư
vào các khu, cụm công nghiệp của địa
phương, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu
từ nước ngoài; từng bước hoàn thành việc
thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh
Bắc giang đến năm 2030 đã được uBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-uBND
ngày 21/7/2020. 

“chúng tôi cam kết dự án sẽ tạo ra môi
trường khép kín an toàn, chất lượng, nâng
cao đời sống công nhân để góp phần vào
chiến lược trọng tâm thu hút các tập đoàn
công nghệ lớn của thế giới về đầu tư tại Bắc

giang. Đồng thời, sản phẩm của dự án sẽ giúp cho các
doanh nghiệp tại các KcN hoàn thành tốt nhiệm vụ kép
“vừa duy trì sản xuất - kinh doanh, vừa phòng, chống
dịch bệnh covid-19”, ông Trần hải minh, giám đốc phát
triển dự án nhấn mạnh.

chia sẻ về lý do chọn Bắc giang làm điểm đến đầu tư,
ông minh cho rằng, Bắc giang có môi trường đầu tư lý
tưởng thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp
fDi. các thủ tục hành chính ngày càng được cải cách, đề
cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả. các cấp chính
quyền tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp an tâm phát triển tại địa phương.

cam kết đầu tư lâu dài và đồng hành phát triển cùng
địa phương, công ty Evergreen Bắc giang mong muốn
thời gian tới các cấp chính quyền tỉnh sớm đề xuất phương
án giải quyết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng phát triển nhà
ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho công nhân. n

dự án nhà ở xã hội evergreen

giải quyết bài toán nhà ở cho người lao động
Nằm tại huyện việt yên - trọng điểm phát
triển công nghiệp của Bắc giang, Dự án
Nhà ở xã hội Evergreen Bắc giang được
kỳ vọng không chỉ giải quyết nhu cầu nhà
ở cho người lao động mà còn mang lại
những giá trị to lớn, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội cho tỉnh.

nguyễn hà

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang
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Phát triển nguồn nhân lực, 
khẳng định uy tín thương hiệu
Sau hơn 10 năm thành lập và
phát triển, công ty cP Xây dựng
số 10 đã khẳng định được vị thế
trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng
các công trình cơ bản, dân dụng
và công nghiệp không chỉ ở Bắc
giang mà còn tại nhiều địa
phương trong cả nước.

Thiên Thanh

Phát huy thế mạnh, tích cực đổi mới, sáng tạo
công ty cP Xây dựng số 10 thành lập năm 2009, hoạt động

trong lĩnh vực: Tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra, quản lý các dự
án đầu tư xây dựng; tư vấn quy hoạch kiến trúc cảnh quan; Tư vấn
lập dự án đầu tư, cấp phép xây dựng…; thi công lắp đặt, san lấp
mặt bằng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao
thông, thủy lợi, các công trình về điện… 

Kết quả kinh doanh của công ty luôn tăng trưởng cao; chất
lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao; tiến độ thực hiện luôn
đáp ứng được yêu cầu chủ đầu tư đề ra… Nhờ đó, uy tín, thương
hiệu cũng như khả năng cạnh tranh của đơn vị ngày càng được
khẳng định trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Trong những năm qua, công ty cP Xây dựng số 10 không
chỉ khẳng định vị thế hàng đầu tại Bắc giang, mà còn mở
rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh như: Lạng Sơn, Thái
Nguyên, hà Nam, TP.hồ chí minh,... tạo thêm nhiều việc
làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; tự hào đã góp
phần tạo nên nhiều công trình chất lượng trên khắp mọi
miền đất nước. có thể kể đến những công trình, dự án tiêu
biểu như: Bệnh viện ung bướu tỉnh Bắc giang, Trụ sở làm
việc Điện lực TP.việt Trì, Trường cao đẳng nghề công nghệ
việt - hàn, Bệnh viện y học cổ truyền Lan Q,...

với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu trong cả nước ở
lĩnh vực tư vấn, xây dựng và đầu tư, bên cạnh việc tiếp tục
phát triển thế mạnh về tư vấn, lập dự án, công ty cP Xây
dựng số 10 tập trung đầu tư các dự án cụm công nghiệp và
khu đô thị. hiện doanh nghiệp đang triển khai đầu tư hạ tầng
cụm công nghiệp tại huyện hữu Lũng (Lạng Sơn). 

Ngoài ra, đón bắt xu thế thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Bắc
giang, lĩnh vực tư vấn, lập dự án đầu tư và các thủ tục thực hiện
dự án đầu tư sẽ được đơn vị phát triển lên một tầm cao mới,
chuyên nghiệp hơn và là lĩnh vực mũi nhọn trong những năm tới.

Ông Nguyễn văn Tuyên, giám đốc công ty chia sẻ: Khi
các nhà đầu tư đến các địa phương tìm hiểu dự án, khó khăn
trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư
luôn là trở ngại để họ quyết định lựa chọn. Do vậy, với kinh

nghiệm và sự uy tín, chúng tôi luôn sẵn sàng làm cầu nối để
giúp các nhà đầu tư thực hiện những vấn đề trên một cách
nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm chi phí nhất.

“Những năm qua, chúng tôi đã được hàng chục nhà đầu
tư tại Bắc giang lựa chọn là đơn vị tư vấn từ khi tìm hiểu dự
án đến khi vận hành sản xuất”, ông Tuyên cho biết.

Đề cao chất lượng nguồn nhân lực
công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên trên

50 người, chủ yếu có trình độ đại học và sau đại học, thu
nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng. các chế độ
về bảo hiểm xã hội và các chính sách phúc lợi đối với người
lao động luôn được doanh nghiệp thực hiện đầy đủ.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, lãnh đạo công ty chú
trọng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; xây dựng
trụ sở làm việc khang trang. Đặc biệt, không gian làm việc
được thiết kế hiện đại, liên kết với nhau để mọi người có thể
trao đổi, hội ý, nâng cao hiệu quả công việc.

Trong chặng đường phát triển, công ty cP Xây dựng số
10 đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh mà ở
đó trí tuệ, sáng tạo và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn được
phát huy. Xác định “con người là yếu tố quyết định thành
công của doanh nghiệp”, đơn vị thường xuyên tổ chức các
chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, nâng cao chuyên môn,
quán triệt về văn hóa, giá trị cốt lõi… và các hoạt động đào
tạo nội bộ cho các cán bộ, nhân viên.

giám đốc Nguyễn văn Tuyên chia sẻ: “Bản thân tôi rất
quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ, giúp mọi nhân tố phát huy
khả năng và động lực phát triển. ai có năng lực, tâm huyết,
đều có cơ hội phát triển”. 

công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội
tại địa phương. với sự phát triển bền vững và những đóng
góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, công
ty cP Xây dựng số 10 luôn được các chủ đầu tư đánh giá
cao; được uBND tỉnh và các sở, ngành ghi nhận, trao tặng
nhiều bằng khen.n

Fostering strengths and
innovations

construction joint Stock company
No. 10, established in 2009, consults
design, supervision, verification and
management of construction investment
projects; landscape architecture planning;
investment project establishment and
construction permission; and carries out
construction, installation and ground
leveling of civil, industrial, traffic,
irrigation and electrical works.

The company's business has grown well
year after year; its product quality is
increasingly improved; and project
progress always meets investors’
requirements. Therefore, its prestige, brand
name and competitiveness is increasingly
affirmed in domestic and foreign markets.

construction joint Stock company No.
10 has not only proved its industry
leadership in Bac giang, but also expanded its operations to
other provinces like Lang Son, Thai Nguyen, ha Nam and ho
chi minh city to create more jobs and raise incomes for
employees. it is proud to build quality projects across the
country. Typical projects include Bac giang cancer hospital,
viet Tri Power office, vietnam - Korea vocational college of
Technology and Lan Q Traditional medicine hospital.

To become a leading construction and investment
consultant, in addition to boosting its strengths in project
consulting and planning, construction joint Stock company
No. 10 will invest in industrial and urban projects. currently,
the company is investing in industrial infrastructure in huu
Lung district (Lang Son).

in addition, catching up with this strong investment

inflow in Bac giang province, the
company will lift its investment project
establishment consulting and investment
project implementation procedures to
new highs and more professional levels in
the coming years.

Director Nguyen van Tuyen said that
when investors come to the province to
explore projects, they often find it quite
difficult to carry out investment policies
and procedures, which has become an
obstacle to them. Therefore, with our
experience and reputation, we are always
ready to act as a bridge for investors to
carry out the above matters quickly,
conveniently and cost-effectively.

“in recent years, we have been a reliable
consultant for many investors in Bac giang,
from the stage of project survey to
manufacturing operation,” he said.

Upholding the quality of
human resources

The company currently has over 50 employees, most of
whom have graduated from university or higher education
facilities. Employees are paid vND15 million a month on
average. They are given social insurance and welfare policies.

To meet job requirements, the company invests in
facilities, purchases equipment and builds a spacious working
office. in particular, the workspace is designed in a modern,
interconnected way so that everyone can exchange, discuss
and improve work performance.

Since its inception, construction joint Stock company
No. 10 has built a strong and united workforce where
intelligence, creativity and enthusiasm of each individual is

always promoted. Defining that people are decisive
to success, the company regularly organizes in-
house training programs on management skills,
professional improvement, cultural awareness and
core values for its employees.

Director Nguyen van Tuyen said, “i am
personally very interested in fostering young
generations, helping all factors to promote their
abilities and motivations for development. Those
who are capable and enthusiastic have the
opportunity to develop."

The company also actively participates in local
social security. With sustainable development and
important contributions to local development,
construction joint Stock company No. 10 is
always highly appreciated by investors and praised
by local authorities with a lot of awards and
certificates of recognition.n

Through more than 10
years of construction
and development,
construction joint

Stock company No. 10
has asserted its position
in civil and industrial

construction consulting,
not only in Bac giang

but also in other
provinces in the

country.

Thien Thanh

The perspective of LanQ Traditional Medicine Hospital (Bac Giang) 
designed by the Company

Môi trường làm việc khang trang, hiện đại và đội ngũ nhân viên năng động,
nhiệt huyết là nền tảng phát triển của doanh nghiệp
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Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bắc Giang - nơi đặt nền
móng cho sự vươn lên không ngừng của minh trung Group,
ông có thể chia sẻ về những dấu ấn trong hành trình phát triển?

Thành lập ngày 9/9/2004 (có trụ sở tại số 2 Ngô gia Tự,
TP.Bắc giang), đến nay, minh Trung group đã có những
bước tiến mạnh mẽ, vững chắc, vươn lên trở thành tập đoàn
đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Đặc biệt, minh Trung là đơn vị
tiên phong tại việt Nam và đã khẳng định vị thế về chế biến
thực phẩm, với thương hiệu “cháo sen bát bảo”.

Đây là thương hiệu cháo đóng lon
ăn liền đầu tiên, duy nhất ở việt Nam;
sở hữu công nghệ hiện đại, 100%
không chất bảo quản; hiện có mặt tại
các hệ thống siêu thị cùng mạng lưới
nhà phân phối và hàng chục nghìn
điểm bán lẻ phủ kín cả nước. các dòng
sản phẩm “cháo sen bát bảo” cũng
được xuất khẩu sang nhiều quốc gia,
đặc biệt được cộng đồng người việt
khắp nơi trên thế giới đón nhận. 

“cháo sen bát bảo” có 3 năm liên
tục (2013, 2015 và 2018) đạt giải Sao
vàng đất việt; nhiều năm được bầu là
“hàng việt Nam chất lượng cao”,
“Sản phẩm - Dịch vụ tin và dùng”
cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.
Qua đó, khẳng định sự tin tưởng của
khách hàng và ghi nhận về những cố
gắng nâng cao chất lượng sản phẩm,
mang đến sự tiện lợi và bổ dưỡng cao
nhất cùng nhiều giá trị bất biến… của
minh Trung group.

Không ngừng đổi mới tư duy và
sáng tạo, chúng tôi đã có bước tiến dài
khi chủ động kết hợp với các nhà
khoa học và bà con nông dân:

Tại miền Bắc: Nhà máy cháo sen
bát bảo minh Trung - Nhà máy đầu
tiên ở việt Nam áp dụng khoa học kỹ
thuật hiện đại; kết tinh thành quả lao
động sáng tạo miệt mài của tập thể
lãnh đạo, cán bộ nhân viên để cho ra
đời sản phẩm đóng lon 100% không
chất bảo quản, phục vụ thị trường
trong nước và xuất khẩu.

Tại miền Trung: minh Trung Đắk
Lắk ra đời với mục tiêu cung ứng xuất
khẩu hàng nông sản trên địa bàn các
tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Đặc biệt, từ đây cafe Sạch uống liền
minh Trung ra đời, đã đánh dấu một
minh Trung tươi mới, đầy bí ẩn trên
thị trường cà phê việt Nam.

Tại miền Nam: Đồng bằng sông
cửu Long - vựa lúa của Đông Nam Á,
chúng tôi tập trung khai thác và canh
tác sản xuất trên những cánh đồng mẫu
lớn, kết hợp với Nhà máy xay xát xuất
khẩu gạo vĩnh Long tạo nên dòng sản
phẩm “gạo Sạch bát bảo minh Trung”.

minh Trung group cũng luôn
thể hiện sự nhạy bén, năng động khi

liên tục sở hữu và tái cơ cấu, tham gia mua và sáp nhập các
doanh nghiệp. với những hoạt động kinh doanh đa dạng và
hiệu quả, chúng tôi ngày càng hiện thực hóa mục tiêu vươn
lên trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu việt Nam. 

Đâu là điều ông tâm đắc nhất trong chặng đường đã qua?
minh Trung thành lập với số vốn vỏn vẹn 172 triệu đồng và

gặp vô vàn khó khăn thời kỳ đầu, nhưng chúng tôi có một tập
thể đồng lòng, quyết tâm; có bản lĩnh của người đứng đầu. Đây

là nền tảng giúp tạo dựng những thành quả lớn lao, viết nên bản
hùng ca đầy kiêu hãnh như hôm nay.

với tôi, khó khăn chính là động lực, là ý chí để vươn lên,
giúp doanh nghiệp đứng vững trước những thách thức ngày
càng lớn. Bản thân tôi luôn thổi ý chí đó vào đội ngũ nhân viên,
để mỗi người khi đến công ty luôn làm việc hăng say, phát huy
hết khả năng; phải có tư duy, sự khác biệt để cống hiến cho
doanh nghiệp, cho xã hội và cho chính bản thân họ.

chúng tôi đã gây dựng được một tập thể luôn làm việc
chăm chỉ, đoàn kết và có niềm tin vào công việc; mọi người
cùng nhìn về một hướng, luôn quyết tâm và đầy khát vọng. Đó
chính là điều may mắn nhất với tôi và cũng chính là nền tảng
cho sự phát triển trường tồn của minh Trung group!

mối quan tâm và “khát vọng” của minh trung trong thời
gian tới là gì, thưa ông?

Dù có sự tăng trưởng và phát triển về công nghiệp những năm
gần đây, nhưng nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế việt Nam. Đối
với minh Trung, chúng tôi khởi sinh, khởi sắc từ nông nghiệp nên
ngành chế biến nông sản, kinh doanh thực phẩm luôn là lĩnh vực
chủ đạo được ưu tiên hàng đầu. Thế nên trong nhiều năm tới,
chúng tôi tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp.

Nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản việt không chỉ là triết lý
kinh doanh xuyên suốt của doanh nghiệp mà còn là tâm huyết

suốt đời của tôi. Do đó, minh Trung
đã, đang và sẽ đem những sản vật
của nông dân việt Nam trở thành
những sản phẩm dinh dưỡng có giá
trị. chúng sẽ phục vụ cộng đồng, xã
hội không chỉ ở trong nước mà trên
toàn thế giới và từng bước trở thành
giá trị trường tồn…

Doanh nghiệp việt sát cánh
cùng người việt, người việt Nam
dùng hàng việt Nam, đem lại lợi
ích cho 5 bên: Người nông dân -
Đóng góp cho ngân sách Nhà
nước - Đời sống cán bộ nhân viên
- Doanh nghiệp và an sinh xã
hội, môi trường.

Nông sản việt, doanh nghiệp
việt, thương hiệu việt phải vươn
mình ra thế giới, khẳng định giá trị,
vị thế trên trường quốc tế. Sứ mệnh

ấy đã được minh Trung group thể hiện bằng phương châm: Lao
động miệt mài, sáng tạo không ngừng để tiếp tục bay cao, bay xa.

“muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng
nhau”, đó là lời nhắc nhở cho các doanh nghiệp trong giai đoạn
kinh tế hội nhập hiện nay. Để phát triển bền vững, chúng tôi đã
chủ động kiếm tìm, kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh
thật; xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, luôn sát cánh để
tạo ra sức mạnh, tự tin vững bước… 

Đây chính là mối quan tâm “sống còn” của minh Trung group,
là hành trang vững chắc trên hành trình vươn ra biển lớn.

theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn
biến phức tạp, điều gì sẽ giúp minh trung vượt lên?

Năm 2021 là năm khó khăn khi dịch bệnh covid-19 tấn công
mạnh mẽ. Để chống chọi, vượt qua thách thức, đồng thời vẫn đáp
ứng nhu cầu khách hàng… quả thực khiến doanh nghiệp rất vất
vả. Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm được trui rèn qua nhiều
thăng trầm, chúng tôi vẫn đang duy trì điều đó. 

Ông vũ Tiến Lộc, nguyên chủ tịch vcci từng nói, dịch bệnh
đã làm thay đổi cách thức kinh doanh và tác động đến nhiều doanh
nghiệp, nhưng ở góc độ khác, đây là một cuộc sàng lọc. Sẽ chỉ có
những doanh nghiệp có nội lực, nhanh chóng chuyển mình, ứng
dụng công nghệ mới có thể vượt qua được. với việc nâng cao năng
lực quản lý, chú trọng nâng cao và phát huy chất lượng nguồn nhân
lực, đổi mới khoa học kỹ thuật cùng chiến lược kinh doanh hiệu
quả… sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và tiếp tục phát triển.

Đó cũng là điều minh Trung group đang vận dụng, để
biến “nguy” thành “cơ”, vững vàng tiến bước và chinh phục
những thành công mới.

trân trọng cảm ơn ông!

chỦ Tịch hĐqT Minh Trung grouP

Bền tâm, vững chí, 
nâng tầm nông sản Việt 

Trong rủi ro có thách thức, trong thách thức có cơ
hội, những điều này giúp Minh Trung tìm ra hướng đi
mới, trong đó nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm “Cháo
giải cảm Minh Trung”, có tác dụng hỗ trợ phòng và trị
bệnh. Sản phẩm mang nhiều giá trị, đem lại cho người
Việt những lợi ích về sức khỏe trong giai đoạn dịch
bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. 

17 năm hình thành và phát triển, thời gian không quá
dài nhưng đủ để minh Trung group khẳng định
thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, với
hàng loạt lĩnh vực hoạt động khắp cả nước. Trong đó,
ngành nghề cốt lõi được doanh nghiệp ưu tiên là chế
biến thực phẩm, với thương hiệu nổi tiếng “cháo sen
bát bảo”. Từ mỗi sản phẩm của mình, minh Trung luôn
hướng tới sự khác biệt, đem lại nhiều hơn những giá trị
cho cộng đồng và xã hội… Ông Nguyễn Đắc minh -
chủ tịch hĐQT công ty cP Tập đoàn minh Trung
việt Nam (minh Trung group) đã có những chia sẻ về
hành trình vươn lên, khẳng định những giá trị đó.

Ông Nguyễn Đắc Minh giới thiệu với đối tác về mô hình canh tác ở 
cánh đồng mẫu lớn tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa



Theo đó, vPbank Bắc giang đã triển khai các chương
trình ưu đãi đối với khách hàng cá nhân và khách hàng
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như: giảm, giãn nợ, cơ
cấu nợ, giảm lãi suất cho vay, tổ chức các khóa đào tạo
quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp... Trong
thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động hỗ trợ song song với việc tư vấn,
hướng dẫn và đồng hành với khách hàng để tận
dụng hiệu quả nhất nguồn vốn vay từ ngân
hàng, nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh.
Qua đó, hướng tới mục tiêu tạo nền móng vững
chắc cho khách hàng, sẵn sàng đối phó với các
diễn biến phức tạp của tình hình mới.

Không chỉ chú trọng kinh doanh, trong quá
trình hoạt động, vPBank Bắc giang cũng rất
quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt
là phòng chống dịch covid-19 tại địa phương.
Trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch
bệnh, có thời điểm Bắc giang là “tâm dịch” của
cả nước, chi nhánh đã đề nghị vPBank tài trợ
5 tỷ đồng tiền mặt để ủng hộ công tác chống
dịch. Tập thể cán bộ nhân viên vPBank Bắc
giang cũng đã quyên góp tổng cộng 200 triệu
đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm để ủng
hộ cho các địa bàn xã phường, các bệnh viện dã
chiến và một số khu công nghiệp trên địa bàn.

Trước đó, vPBank Bắc giang đã phối hợp
với Tỉnh đoàn Bắc giang tổ chức giải chạy vì
cộng đồng mang tên “gieo mầm Thịnh vượng”
nhằm nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe
cộng đồng để phòng trừ dịch bệnh. Thông qua
giải chạy, vPBank Bắc giang đã trao 500 triệu
đồng hỗ trợ cho Tỉnh đoàn, Sở y tế, Sở giáo
dục và Đào tạo Bắc giang để xây mới, nâng
cấp các công trình an sinh xã hội, góp phần
chăm lo đời sống cho học sinh, thanh thiếu nhi
và người dân.

hàng năm, vPBank Bắc giang cũng thường

xuyên tham gia các hoạt động xây nhà tình
thương, tặng quà cho gia đình khó khăn, học
sinh nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi… nhân
dịp lễ, tết. Tính riêng trong năm 2021, tổng
kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa
phương của chi nhánh lên tới 5,7 tỷ đồng.

về định hướng phát triển của chi nhánh
trong thời gian tới, đại diện vPBank Bắc giang
chia sẻ: Tỉnh Bắc giang đang là điểm đến được
nhiều nhà đầu tư trong và nước ngoài lựa chọn
nhờ lợi thế về vị trí, giao thông; sự thông
thoáng về môi trường kinh doanh và chính
sách thu hút đầu tư, đặc biệt là quyết tâm nỗ
lực cải cách hành chính của chính quyền tỉnh.
Thừa hưởng điều đó, các ngân hàng trên địa
bàn tỉnh trong đó có vPBank Bắc giang sẽ có
thêm cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư và triển
khai các sản phẩm, dịch vụ mới.

“chúng tôi sẽ tiếp tục song hành với các
chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã
hội và thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời,
công khai các điều kiện, tiêu chí hỗ trợ các cá
nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, để mọi

người dân đều có thể tiếp cận nguồn lực do ngân hàng
cung cấp một cách kịp thời và hiệu quả”, đại diện vPBank
Bắc giang cho biết. n

Khẳng định vị thế
Thành lập tháng 1/2006,

vPBank Bắc giang là ngân
hàng TmcP tư nhân có mặt
đầu tiên tại Bắc giang. Trải
qua hơn 15 năm hoạt động,
chi nhánh đã có sự phát triển
vững mạnh và khẳng định vị
thế hàng đầu tại địa phương
cả về quy mô cũng như hiệu
quả hoạt động.

Từ một văn phòng nhỏ
ngày đầu hoạt động với đội
ngũ nhân sự gồm giám đốc
chi nhánh và 15 cán bộ nhân
viên, đến nay đội ngũ nhân
lực của vPBank Bắc giang đã
lên đến 160 người; quy mô
hoạt động gồm: Trụ sở chính
(tại số 303 đường Lê Lợi,
phường hoàng văn Thụ,
TP.Bắc giang) và 03 phòng
giao dịch (02 tại TP.Bắc giang
và 01 tại huyện hiệp hòa). 

Tại thời điểm cuối tháng
9/2021, tổng tài sản của
vPBank Bắc giang đạt 5.700
tỷ đồng; doanh thu 9 tháng
đầu năm đạt 201 tỷ đồng; lợi
nhuận trước thuế đạt 91 tỷ
đồng, tăng lần lượt 113% và
121% so với cùng kỳ. 

Thế mạnh của vPBank là luôn đưa ra các gói sản
phẩm, dịch vụ với tính năng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu
thiết thực của mọi phân khúc khách hàng. Theo đó, với
việc nghiên cứu, hiểu rõ địa bàn và tập quán kinh doanh,
tiêu dùng tại tỉnh, vPBank Bắc giang chú trọng đẩy
mạnh các sản phẩm phát hành bảo lãnh, thấu chi, vay tín
chấp (không tài sản bảo đảm) và thẻ tín dụng cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ; vay mua xe ô tô đối với các hộ
kinh doanh và cá nhân, phục vụ nhu cầu đi lại, kinh
doanh vận tải. 

các sản phẩm tài chính đều được thiết kế linh hoạt từ
hạn mức tín dụng (lên tới 5 tỷ đồng đối với sản phẩm tín
chấp và tới 90% giá trị tài sản bảo đảm), thời hạn vay dài
(lên tới 25 năm đối với các sản phẩm vay mua nhà) đến
rút ngắn tối thiểu thời gian phê duyệt (xuống chỉ còn 1 giờ
thay vì vài ngày đến vài tuần như trước). Song song đó,
nhiều ưu đãi liên tục được đưa ra áp dụng với những phân
khúc đặc thù như ngành hàng thức ăn chăn nuôi, ngành

tiêu dùng nhanh (fmcg)... 
Đến nay, người dân và

doanh nghiệp trên địa bàn
Bắc giang đều rất quen thuộc
với thương hiệu vPBank.
Khách hàng tìm đến vPBank
Bắc giang không chỉ để sử
dụng các dịch vụ, sản phẩm
sẵn có mà còn để trình bày về
nhu cầu của mình hoặc
doanh nghiệp mình sở hữu và
lắng nghe tư vấn về những
sản phẩm phù hợp trước khi
lựa chọn sử dụng.

một trong những yếu tố
tạo nên thương hiệu vPBank
nói chung và vPBank Bắc
giang nói riêng là việc đẩy
mạnh thực hiện chiến lược
chuyển đổi số toàn diện, đưa
các dịch vụ, sản phẩm tài
chính của ngân hàng lên các
kênh số hóa, thậm chí cả dịch
vụ chăm sóc khách hàng. Đến
nay, vPBank đã ứng dụng
chuyển đổi số 100% các sản
phẩm và dịch vụ, từ việc mở
tài khoản trực tuyến eKyc
cho cả khách hàng cá nhân và
doanh nghiệp, đến những sản
phẩm phức tạp như cho vay
có tài sản đảm bảo, đã có ứng

dụng race app và race home
giúp đăng ký vay và giải ngân hoàn toàn trực tuyến chỉ
trong thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ. các ứng dụng ngân
hàng trực tuyến như: vPBank NEo và vPBank NEoBiz
được khách hàng rất ưa dùng nhờ giải quyết được hầu hết
nhu cầu giao dịch hoàn toàn online.

Tính đến hết tháng 9/2021, tỷ lệ giao dịch trên các
kênh số của vPBank đã chiếm 98%, góp phần quan trọng
vào tiến trình đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
theo chủ trương của chính phủ.

tăng cường gắn kết, mở rộng thị trường
Từ năm 2020 đến nay, dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng

nghiêm trọng đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân,
để phục hồi cần rất nhiều thời gian và nguồn lực. Thấu
hiểu điều đó, là một trong những tổ chức tín dụng uy tín,
thời gian qua vPBank đã có rất nhiều hình thức hỗ trợ
khách hàng. 

VPBANK BắC GIANG

Tăng cường đổi mới, đồng hành 
phát triển với địa phương

Sau 15 năm thành lập, VPBank Bắc Giang đã khẳng định vị thế hàng đầu 
tại địa phương, ngày càng được khách hàng tin dùng

VPBank tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, phòng chống
dịch Covid-19 tại địa phương

Tận tình, chu đáo, năng động, hiện đại… là những yếu tố giúp VPBank Bắc Giang
chiếm được lòng tin của khách hàng

Sau 15 năm phát triển, Ngân hàng
TmcP việt Nam Thịnh vượng chi

nhánh Bắc giang (vPBank Bắc giang)
đã ngày càng khẳng định được vị thế

trên địa bàn tỉnh. Để có được thành quả
này, chi nhánh đã không ngừng nỗ lực,

năng động, đổi mới và luôn bám sát
định hướng phát triển của địa phương.

ngọc anh
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“sống là cho, đâu chỉ nhận
riêng mình”

Trải qua chặng đường gần 20 năm
phát triển, điều mà doanh nhân Đào
văn Dương tâm đắc nhất là đã tạo
công ăn việc làm cho gần 300 nhân
viên. công ty luôn coi nguồn nhân lực
là yếu tố hàng đầu, nên thường xuyên
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
kinh nghiệm, chuyên môn cho đội ngũ
nhân viên. 

“Từng là một người thợ, người làm
thuê nên tôi luôn cố gắng để đời sống
của nhân viên được đầy đủ, ổn định
nhất. Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu mỗi
người phải biết trân trọng khách hàng -
tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. vui
lòng khách đến, vừa lòng khách đi chính
là phương châm kinh doanh xuyên suốt
của Đào Dương”, giám đốc Đào văn
Dương chia sẻ.

công ty Đào Dương cũng chú trọng
xây dựng môi trường làm việc đồng thuận, đoàn kết, giúp đỡ
nhau trong công việc và cuộc sống; tạo mọi điều kiện để mỗi cá
nhân phát huy tối đa khả năng của mình… Đây cũng là số ít
doanh nghiệp tư nhân tại Bắc giang có chi bộ Đảng, với 16
Đảng viên. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như: công đoàn cơ
sở, chi đoàn, Đoàn Thanh niên… luôn hoạt động hiệu quả,
giúp gắn kết người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp.

“Thành quả của công ty hôm nay là đóng góp chung của tất cả
thành viên và tôi rất trân trọng điều đó. Bản thân từng trải qua gian
khó để lập nghiệp, vì thế, Đào Dương luôn là mái nhà chung tạo
nguồn sống cho nhiều gia đình và luôn trách nhiệm với cộng đồng.
Đây cũng là nét văn hóa mà doanh nghiệp không ngừng vun đắp

hàng chục năm qua”, anh Dương bày tỏ.
công ty Đào Dương luôn là “địa chỉ đỏ”, thường xuyên tham

gia các chương trình an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện
tại địa phương, với kinh phí mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. “Sống là cho,
đâu chỉ nhận riêng mình...”, đây là triết lý sống của doanh nhân Đào
văn Dương.

“Bố mẹ thường ước ao con cái thành đạt để giúp đỡ gia đình và
mọi người xung quanh. giờ mình chưa phải là giàu có, nhưng đóng
góp cho xã hội chính là trách nhiệm của bản thân. cuộc sống không
phải là một câu chuyện cổ tích, rất khó để giúp đỡ tất cả, nhưng bản
thân tôi sẽ luôn cố gắng để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng
đồng”, doanh nhân Đào văn Dương chia sẻ.n
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Sinh năm 1973 tại thị trấn cao Thượng (huyện Tân yên), năm
1991 sau khi tốt nghiệp cấp 3, chàng thanh niên Đào văn Dương
tạm biệt quê hương, mang theo quyết tâm vượt khó vào TP hồ chí
minh học nghề sửa chữa xe máy. Sau 2 năm chịu khó học hỏi và
khá “lành nghề”, năm 1993, anh Dương trở về quê lập nghiệp, mở
cửa hàng sửa chữa, tân trang xe máy tại thị trấn quê nhà.

Đầu những năm 2000, khi xe máy Trung Quốc “lên ngôi” tại thị
trường việt Nam, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh xe máy. Nhờ
nhạy bén kinh doanh, cửa hàng ngày càng phát triển, giúp “giấc mơ
xe máy” của nhiều gia đình trở thành hiện thực. 

Năm 2005, kinh tế hội nhập mạnh mẽ, các thương hiệu xe máy
của Nhật Bản được sản xuất, lắp ráp và phân phối nhiều trong
nước. Nắm bắt cơ hội này, anh Dương đã thành lập công ty TNhh
Thương mại Đào Dương, là đại lý của các hãng xe máy honda,
yamaha. Đến nay, doanh nghiệp đã có 4 cửa hàng kinh doanh, dịch
vụ xe máy tại huyện Tân yên, yên Thế và hiệp hòa.

Không dừng lại ở đó, với sự nhanh nhạy, giám đốc Đào văn
Dương tìm hiểu và hợp tác, làm cộng tác viên bán hàng cho Tập
đoàn Thành công với thương hiệu ô tô hyundai vào năm 2012.
Năm 2015, công ty Đào Dương chính thức được bổ nhiệm làm đại
lý 3S độc quyền tại tỉnh Bắc giang của hyundai Thành công.

Năm 2016, Showroom hyundai 3S Đào Dương được khai
trương tại ccN Dĩnh Kế, TP Bắc giang. với vị trí đắc địa, tiếp giáp
QL 31 và QL 1a, Showroom thu hút ngày càng nhiều khách hàng
và tiếp tục cho thấy “cái duyên” của doanh nhân Đào văn Dương
trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

với quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm, doanh nghiệp
luôn đề cao chất lượng dịch vụ, hậu mãi một cách tốt nhất. Nhờ đó,
hyundai Đào Dương luôn dẫn đầu doanh số bán lẻ ô tô tại Bắc
giang, hiện chiếm 31% thị phần.

Những năm gần đây, nền kinh tế Bắc giang tăng trưởng mạnh
mẽ, đời sống người dân nâng cao. Đặc biệt, tỉnh có nguồn nhân lực
trẻ, nhiều người rất năng động, thành công trong sản xuất kinh
doanh, đây chính là phân khúc khách hàng mà Đào Dương hướng
đến. mẫu mã trẻ trung, dịch vụ chu đáo, các tiện ích hiện đại… là
yêu cầu của  giới trẻ, đều có trên các các dòng sản phẩm tại Đào
Dương.

cũng xuất phát từ yếu tố đó, năm 2017, công ty Đào Dương
tiếp tục hợp tác với thương hiệu ô tô vinfast để trở thành đại lý độc
quyền tại Bắc giang. Tháng 9/2021, Showroom ô tô vinfast Đào
Dương (TP Bắc giang) chính thức khai trương và nhận được sự
quan tâm của khách hàng.

chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, giám đốc Đào văn
Dương cho biết: Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ,
công ty sẽ mở rộng hợp tác, kinh doanh các thương hiệu ô tô sang,
như: mercedes, BmW… Qua đó, cung ứng đa dạng sản phẩm, đáp
ứng mọi phân khúc khách hàng tại thị trường Bắc giang.
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doanh nhân Đào văn dương

Kinh doanh song hành với 
trách nhiệm xã hội
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công ty TNhh Thương mại Đào Dương
hiện đang có 2 Showroom ô tô “đắt khách”
hàng đầu tỉnh Bắc giang và hệ thống cửa
hàng xe máy trên địa bàn tỉnh. Thương
hiệu Đào Dương được biết đến rộng rãi
không chỉ bởi uy tín trong kinh doanh, mà
còn từ tâm huyết và trách nhiệm cộng
đồng của giám đốc Đào văn Dương.
Đáng khâm phục hơn, để tạo được
thương hiệu hôm nay, vị doanh nhân này
đã có khoảng thời gian khởi nghiệp từ
một người sửa xe máy…

nguyễn ngọc Tùng

Doanh nhân Đào Văn Dương

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” - đó là nét văn hóa mà Đào Dương không ngừng vun đắp

Giám đốc Đào Văn Dương trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết
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Là “cửa ngõ” phía nam tỉnh Bắc giang, với hệ thống
giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng đến sân bay,
cửa khẩu, cảng biển…, huyện việt yên đã trở thành
trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh. Thời gian di
chuyển từ việt yên đến hà Nội, hải Phòng, Quảng

Ninh, Lạng Sơn… không quá xa, giúp nhiều chuyên gia, người
lao động về sinh sống. Kéo theo đó là sự phát triển đô thị, dịch
vụ với nhu cầu tiện ích, giải trí tăng lên nhanh chóng.

Theo định hướng trước năm 2025, việt yên sẽ trở
thành thị xã; là động lực phát triển kinh tế vùng phía tây
nam của tỉnh và là đô thị cửa ngõ liên kết với Thủ đô hà
Nội. Ngày 29/11, Bộ Xây dựng đã công nhận việt yên đạt
đô thị loại iv, đây là “đòn bẩy” cho những bước đi đột
phá của huyện trong thời gian tới. 

Dự án Sân golf việt yên được Thủ tướng chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 15/6/2020,
tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. với mục tiêu xây
dựng khu thể thao - giải trí cao cấp, dự án được kỳ vọng
góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đưa du lịch golf
trở thành thương hiệu ở việt yên.

Sân golf việt yên có diện tích 140ha, nằm tại 2 xã
hương mai và xã Trung Sơn, chỉ cách trung tâm huyện
khoảng 5km. chủ đầu tư dự án là công ty cP Đầu tư golf
Trường an, là thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư phát
triển Trường an với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực
đầu tư các khu vui chơi thể thao cao cấp. hiện, tập đoàn
đang là chủ sở hữu Sân golf Kim Bảng tại hà Nam và
đang xúc tiến đầu tư sân golf hồ Núi cốc (Thái Nguyên),
sân golf Nam Định...

Dự án Sân golf việt yên được thiết kế bởi công ty
Schmidt-curley Design (uSa) - một trong những nhà thiết kế
sân golf hàng đầu thế giới, với quy mô 36 hố golf đạt tiêu
chuẩn quốc tế. Toàn bộ sân golf được xây dựng trong không
gian xanh mát của cây cối kết hợp cùng mặt nước tĩnh lặng,
mang đến cảm giác thư thái, thoáng đãng;...

Không chỉ tạo động lực phát triển cho địa phương, sân
golf còn hứa hẹn mang lại diện mạo mới, nâng tầm vị thế và
tạo điểm nhấn đô thị xanh cho thị xã việt yên tương lai.
Đồng thời, mang đến sản phẩm dịch vụ thể thao cao cấp, du
lịch vui chơi giải trí phục vụ du khách bốn phương, đặc biệt
là các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài.

Ngay sau khi tình hình dịch bệnh covid-19 ở Bắc giang
được kiểm soát, công ty Trường an đã nhanh chóng bắt tay
vào triển khai xây dựng dự án và tận dụng mọi nguồn lực để
đẩy nhanh tiến độ xây dựng, quyết tâm đến cuối năm 2022
sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Sân golf việt yên khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát
triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, đời
sống cho người dân xung quanh. Do đó, các sở, ban, ngành
của tỉnh và huyện việt yên đã tập trung đẩy nhanh giải
quyết thủ tục phê duyệt, cấp phép, đặc biệt là công tác giải
phóng mặt bằng. công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự
án nhận được sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay dự án
đã giải phóng được 113,78ha/140ha. 

Ông Trần văn Dĩnh - chủ tịch hĐQT công ty cP Đầu
tư golf Trường an cho biết: Sân golf việt yên khi đi vào
hoạt động còn đóng góp tích cực cho tỉnh Bắc giang nói
chung và huyện việt yên nói riêng ở nhiều phương diện

khác, đặc biệt là tạo việc làm cho
khoảng 800 lao động; nộp ngân
sách địa phương mỗi năm hàng
chục tỷ đồng. 

“Những năm qua, Bắc giang
đã tập trung xây dựng môi
trường đầu tư, kinh doanh thuận
lợi, thông thoáng. Đối với Dự án
Sân golf việt yên, các sở, ban,
ngành và huyện việt yên luôn
quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng
mắc. hiện tỉnh kiểm soát tốt dịch
bệnh, qua đó, tạo sự yên tâm, hài
lòng cho các doanh nghiệp và là
cơ sở để chúng tôi triển khai dự
án đảm bảo tiến độ”, ông Trần
văn Dĩnh khẳng định.n

Sân golf Trường an - việT yên

Điểm nhấn phát triển xanh ở Bắc Giang
Thời gian qua, huyện việt yên nổi lên là
điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư ở Bắc giang.
Bên cạnh tập trung phát triển công nghiệp,
huyện cũng đang quan tâm, khuyến khích
phát triển ngành dịch vụ, du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng nhằm tạo sự bền vững cho
kinh tế. một trong số đó là dự án Sân golf
việt yên do công ty cP Đầu tư golf
Trường an làm chủ đầu tư.

ngọc Tùng

Phối cảnh Dự án Sân golf Việt Yên 
(ảnh chỉ có tính chất minh họa)



Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng)

Đến với Bắc giang, du khách còn được hòa mình
vào thiên nhiên nguyên sơ với nhiều cảnh đẹp
nổi tiếng. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho mảnh
đất này nhiều thắng cảnh kỳ thú với những
cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động - thực vật

phong phú, những hồ nước mênh mông… tất cả đã đem lại
tiềm năng to lớn về du lịch sinh thái ở Bắc giang.

Bắc giang một thời được ví là phên dậu, là tứ trấn
trọng yếu của đất nước, với những chiến công vang dội đi
vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đó là giá trị văn
hoá vô cùng quý giá, trở thành những điểm đến hấp dẫn
du khách gần xa.

hiện nay, tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều giải
pháp nhằm “đánh thức” tiềm năng du lịch địa phương.n

Lễ hội Yên Thế - Kỷ niệm cuộc khởi nghĩa chống thực dân
Pháp của nông dân Yên Thế do người anh hùng 

Hoàng Hoa Thám lãnh đạo

Huyện Yên Thế còn nổi tiếng với vùng chè Bản Ven (xã Xuân Lương)

Hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn) với nhiều tiềm năng du lịch
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Nằm cách trung tâm hà Nội khoảng
50km, Bắc giang có địa hình trung du, nằm
kẹp giữa cánh cung Đông Triều và cánh cung
Bắc Sơn. Nơi đây là một miền quê yên bình,
những quả đồi hình “bát úp” thoai thoải với các
loại cây trồng đẹp mắt; những di tích lịch sử; những
làng nghề cổ cùng nhiều nét đẹp văn hóa dân gian. 

nguyễn ngọc Tùng

Lái thuyền trên hồ cấm Sơn

Nét đẹp Bắc Giang qua lăng kính du lịch

Beauty of Bac Giang
through the Lens 
of Tourism
Located about 50km from the center of
hanoi, Bac giang has a midland terrain
with peaceful countryside, having sloping
"bowl-shaped" hills with beautiful plants,
historical sites, and ancient craft villages
with many folklore beauties.

nguyen ngoc Tung

coming to Bac giang, visitors can also immerse
themselves in the pristine nature with many
famous beautiful scenes. Nature favors this land
with many interesting landscapes with primeval
forests, rich flora and fauna, and immense lakes,

all of which bring great potential for eco-tourism in Bac giang.
Bac giang was once compared to the border area, one of

the four key towns of the country, with resounding victories
going down in the history of the nation against foreign
invaders. it is an extremely valuable cultural heritage,
becoming an attractive destination for tourists near and far.

currently, the province is also focusing on implementing
many solutions to "awaken" local tourism potential.n

Dong Cao Plateau (Son Dong district) - a great "check-in" 
point for young people

Luc Ngan lychee season

Western Yen Tu tourist area (in Son Dong district), 
a famous scenic spot in Bac Giang

A corner of the Dong Cao plateau
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