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Tăng cường kết nối 
các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản 

Mới đây, Chủ tịch VCCi Phạm Tấn Công đã có buổi tiếp và làm việc với ông
Toyonaga atsushi - Chủ tịch Tổ chức các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và cải tiến khu

vực của Nhật Bản (SMrJ) nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp
hai nước, đặc biệt là khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMe).

Liên Ly

T heo ông atsushi, doanh nghiệp SMe Nhật
Bản hiện đang hoạt động đa dạng lĩnh vực
kinh doanh và đóng vai trò là trụ cột của nền
kinh tế. Các doanh nghiệp này cũng nhận
được sự quan tâm hỗ trợ từ Chính phủ Nhật

Bản trong hoạt động đầu tư, xuất khẩu ra các thị trường
nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch SMrJ rất mong muốn
VCCi cùng phối hợp để đưa ra các chương trình hợp tác
mới, tổ chức các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa cộng đồng
doanh nghiệp SMe hai bên để thúc đẩy, hỗ trợ các doanh
nghiệp kết nối, từ đó tìm ra các cơ hội hợp tác trong
những lĩnh vực mới.

Ông atsushi cho biết, SMrJ có đội ngũ chuyên gia dày
dặn kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nghiệp SMe Nhật Bản
trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, tìm kiếm thông tin thị
trường, số hóa doanh nghiệp,... SMrJ  luôn sẵn sàng hợp

tác với VCCi để chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ
cộng đồng SMe.

Đồng tình với Chủ tịch SMrJ, Chủ tịch VCCi Phạm
Tấn Công cho rằng, cần phải tăng cường các biện pháp hỗ
trợ, kết nối cho các doanh nghiệp SMe, doanh nghiệp
startup trong việc tìm hiểu thị trường và các cơ hội đầu tư
mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực mang lại giá trị cao
như công nghệ, năng lượng, nông nghiệp... Đồng thời,
Chủ tịch VCCi cũng đề nghị SMrJ đẩy mạnh hợp tác với
VCCi để xây dựng các chương trình hợp tác, các cuộc gặp
gỡ, tiếp xúc trực tiếp để hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng
đồng doanh nghiệp hai bên.

Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch
VCCi mong muốn sẽ cùng SMrJ và các tổ chức tại Nhật
Bản phối hợp tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh cho
các doanh nghiệp SMe hai nước.n
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BUSINESS 

Thúc đẩy
hợp Tác 
ViệT Nam -
iNdoNesia
Chủ tịch VCCi Phạm Tấn Công
vừa qua đã có buổi tiếp đón và
làm việc với Đại sứ indonesia
tại Việt Nam Denny abdi.

Hương giang

Japanese SMes are now engaged in various business
fields and act as an economic mainstay, said Mr.
atsushi, adding that they also receive support from
the Japanese government in foreign investment
and export.

in that context, he hoped that SMrJ and VCCi will
work together to come up with new cooperation
programs and organize SMe meetings for both sides to
boost and support business connectivity, thereby finding
cooperation opportunities in new fields.

SMrJ has a team of seasoned experts to support
Japanese SMes in investment consulting, market
information search and business digitization, he added.
SMrJ is always ready to cooperate with VCCi to share its
experience in supporting the SMe community.

Sharing the same view, VCCi President Pham Tan
Cong said that it is necessary to strengthen measures to
connect and support SMes and startups in understanding
the market and new investment opportunities, especially
in high-value fields such as technology, energy and
agriculture. he also suggested that SMrJ should advance
cooperation with VCCi to build cooperation programs,
meetings and direct contacts to more effectively support
the business communities of the two sides.

2023 will mark an important milestone of the 50th
anniversary of diplomatic relations between the two
countries. VCCi President Cong hoped that VCCi with
SMrJ and other Japanese organizations will jointly work
to organize business networking events for SMes in the
two countries.n

Reinforcing
Vietnamese,
Japanese Business
Connectivity
President of the Vietnam Chamber of
Commerce and industry (VCCi)
Pham Tan Cong recently received Mr.
Toyonaga atsushi, President of the
Organization for Small & Medium
enterprises and regional innovation
(SMrJ), to foster cooperation among
Vietnamese and Japanese businesses,
especially small and medium-sized
enterprises (SMes).

Lien Ly
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Strengthening
Vietnam-Indonesia
Cooperation Ties

ambassador Denny abdi said indonesia and Vietnam signed
many cooperation agreements and established many
bilateral cooperation mechanisms. in particular, the two
countries upgraded their bilateral relations to Strategic
Partnership in 2013. The two sides have also made efforts to

foster cooperation in the economy, trade and investment in recent years.
he added that research and innovation, high-tech industry and

green economy are three potential fields that will bring further
benefits to the bilateral partnership. in addition, the ambassador
emphasized the potential of the seafood industry in production,
supply and cooperation to join the global supply chain.

ambassador Denny abdi emphasized that indonesia will continue
to encourage businesses to seek development opportunities in the
Vietnamese market. indonesia has also invited a number of
Vietnamese companies to invest in many fields such as seafood,
agriculture and other export items.

agreeing with ambassador Denny abdi, VCCi President Pham
Tan Cong said that the two countries have conditions to better
support bolstering bilateral relations, including a large population,
increasing economic achievements, increased purchasing power and
geographical proximity to other aSeaN member states. indonesia
and Vietnam need to further promote their good relationship toward
concrete cooperation, especially in economy and trade.

The bilateral cooperation should not be limited to large
corporations, but also include the engagement of small and medium-
sized enterprises (SMes) and start-ups, he added. The two sides need
to facilitate enterprises to conduct trade and business activities and
seek investment opportunities, especially in export, renewable energy,
high technology, and technical transformation.

Vietnam and indonesia have recorded remarkable growth in
bilateral trade, reaching uS$11.5 billion in 2021, and about uS$13
billion in 2022, exceeding the target of uS$10 billion proposed by the
leaders of the two countries. The two-way trade value has increased by
an average of 9.77% over the past five years. The two sides agreed to
set a new bilateral trade target of uS$15 billion by 2028.n

President of the Vietnam Chamber of
Commerce and industry (VCCi) Pham
Tan Cong recently hosted a meeting
with ambassador of the republic of
indonesia to Vietnam Denny abdi.

Huong giang

T heo Đại sứ Denny abdi,
indonesia và Việt Nam đã ký
kết nhiều hiệp định, thỏa
thuận hợp tác, nhiều cơ chế
hợp tác song phương cũng đã

được thiết lập. Đặc biệt, hai nước đã nâng
quan hệ song phương lên Đối tác Chiến
lược từ năm 2013. hai bên cũng nỗ lực
thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực
kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời
gian gần đây.

Đại sứ indonesia tại Việt Nam Denny
abdi cho biết, lĩnh vực nghiên cứu và đổi
mới, công nghiệp công nghệ cao và nền
kinh tế xanh là ba ngành công nghiệp
tiềm năng sẽ mang lại lợi ích hơn nữa cho
mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Bên
cạnh đó, Đại sứ cũng nhấn mạnh đến
tiềm năng của ngành thủy sản trong cả
khâu sản xuất, cung ứng, hợp tác để gia
nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Denny abdi nhấn mạnh,
indonesia sẽ tiếp tục khuyến khích các
doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển
tại thị trường Việt Nam. indonesia cũng
đã mời gọi một số doanh nghiệp Việt
Nam đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thủy
sản, nông nghiệp và các mặt hàng xuất
khẩu khác.

Đồng tình với Đại sứ indonesia tại
Việt Nam, Chủ tịch VCCi Phạm Tấn
Công cho rằng, hai bên có nhiều điều
kiện hỗ trợ thúc đẩy quan hệ song
phương, như dân số đông, thành tựu kinh
tế ngày càng nhiều, sức mua gia tăng và
sự gần gũi về địa lý với các quốc gia
thành viên khác trong aSeaN. indonesia
và Việt Nam cần phát huy hơn nữa mối
quan hệ tốt đẹp để hướng tới hợp tác cụ
thể, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Theo Chủ tịch VCCi, hợp tác giữa hai
nước không nên chỉ giới hạn ở các tập
đoàn lớn, mà còn cần có sự tham gia của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công
ty khởi nghiệp. hai bên cần tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp tiến hành các hoạt
động thương mại, kinh doanh và tìm kiếm
cơ hội đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực
xuất khẩu, năng lượng tái tạo, công nghệ
cao và chuyển đổi kỹ thuật số.

Việt Nam và indonesia đã ghi nhận sự
tăng trưởng rõ rệt trong quan hệ thương
mại song phương, đạt 11,5 tỷ uSD vào
năm 2021, ước đạt 13 tỷ uSD năm 2022,
vượt mục tiêu kim ngạch thương mại 10
tỷ uSD mà lãnh đạo hai nước đề ra. giá
trị thương mại tăng trung bình 9,77%
trong 5 năm qua. hai bên nhất trí đặt
mục tiêu thương mại song phương là 15
tỷ uSD vào năm 2028. n



Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn
về những "quả ngọt" Kon Tum
đạt được sau hơn 20 năm thực
hiện Nghị quyết 10-NQ/TW và
10 năm thực hiện Kết luận số 12-
KL/TW của Bộ Chính trị? Định
hướng triển khai Nghị quyết
trong thời gian tới?

Tây Nguyên có vị trí chiến lược
quan trọng về kinh tế, chính trị,
quốc phòng - an ninh đối với cả
nước; trong đó, Kon Tum là tỉnh
cực Bắc, nằm ở vị trí chiến lược ngã
ba Đông Dương với đường biên giới
tiếp giáp với lào và Campuchia.
Ngày 18/01/2002, Bộ Chính trị đã
ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW
khóa iX “về phát triển kinh tế - xã
hội và bảo đảm quốc phòng, an
ninh Vùng Tây Nguyên thời kỳ
2001-2010” và Kết luận số 12-
Kl/TW ngày 24/10/2011 của Bộ
Chính trị khóa Xi “về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết 10-NQ/TW phát
triển Vùng Tây Nguyên thời kỳ
2011-2020”. 

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị
quyết 10-NQ/TW và 10 năm thực
hiện Kết luận số 12-Kl/TW của Bộ
Chính trị, tỉnh Kon Tum đã đạt
được nhiều thành tựu quan trọng
trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng
trưởng khá và thuộc nhóm cao
trong khu vực Tây Nguyên; quy mô
của nền kinh tế năm 2020 tăng gấp
21 lần so với năm 2002; tổng sản
phẩm trong tỉnh (grDP giá so sánh
2010) năm 2020 đạt 15.076 tỷ đồng,

tăng gấp 16 lần so với năm 2002
(940 tỷ đồng) và tăng gần gấp 02 lần
so với năm 2011 (7.840 tỷ đồng),
bình quân tốc độ tăng trưởng
grDP trong giai đoạn 2002 - 2020
đạt 10,18%/năm. Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch tích cực theo hướng
khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế
của từng ngành, lĩnh vực và địa
phương, gắn với thị trường tiêu thụ.
Thu nhập bình quân đầu người
được cải thiện rõ rệt, từ 2,86 triệu
đồng/người năm 2001 tăng lên 28,5
triệu đồng/người năm 2020. Thu,
chi ngân sách tăng trưởng mạnh
mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước
tăng từ 162 tỷ đồng lên 3.032 tỷ
đồng, tăng gấp 18,7 lần. Tổng chi
ngân sách địa phương bình quân
giai đoạn tăng 16,3%/năm. Tổng
vốn đầu tư toàn xã hội đạt cao và
tăng qua các năm; năm 2020 đạt
gần 16.500 tỷ đồng, gấp 17 lần so
với năm 2002; tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt
20,8%/năm.

Một số ngành, lĩnh vực, sản
phẩm chủ lực của tỉnh được quan
tâm tập trung phát triển. Trong
đó, sản xuất nông nghiệp theo
hướng ứng dụng công nghệ cao
với tổng diện tích đạt gần 8.000ha;
diện tích sâm Ngọc linh đã trồng
được gần 1.240ha, đây là loại dược
liệu quý, gắn với tính đặc thù và
lợi thế so sánh của vùng núi Ngọc
linh. hiện nay, tỉnh đang tập
trung phát triển sâm Ngọc linh
cũng như các loại dược liệu khác,
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Kon Tum

Diện mạo mới sau 20 năm
thực hiện Nghị quyết 
10-NQ/TW của Bộ Chính trị

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị
quyết 10-NQ/TW ngày
18/01/2002 của Bộ Chính trị
khóa iX "về phát triển kinh tế -
xã hội và bảo đảm quốc phòng,
an ninh vùng Tây Nguyên thời
kỳ 2001-2010" và 10 năm thực
hiện Kết luận số 12-Kl/TW
ngày 24/10/2011 của Bộ Chính
trị khóa Xi "về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết 10-NQ/TW”; Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân
tỉnh Kon Tum đã nỗ lực vượt
qua khó khăn, thực hiện thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và
đạt được nhiều thành tựu quan
trọng trên hầu hết các lĩnh vực.
Kinh tế phát triển, an sinh xã
hội được đảm bảo, chất lượng
đời sống người dân ngày càng
được nâng cao. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có
cuộc phỏng vấn ông Lê Ngọc
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ
tịch uBND tỉnh Kon Tum.

Công Luận 



phấn đấu đưa vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng
dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản
xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025.

Ngành du lịch đã có những bước chuyển biến tích cực;
lượng khách tăng bình quân trên 6%/năm trong giai đoạn
2011-2020. hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, tăng
từ 6,1 triệu uSD năm 2002 lên 285 triệu uSD năm 2020,
tăng gấp 47,6 lần.

Diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; thành phố Kon Tum
ngày càng khang trang; thị trấn Măng Đen, huyện Kon
Plông được thành lập; thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc hồi đạt
tiêu chí đô thị loại iV; khu hành chính huyện ia h'Drai
được đầu tư, hình thành; hạ tầng trung tâm các huyện, xã,
khu dân cư được mở rộng, nâng cấp, ngày càng đồng bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có
nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp
nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,... được
quan tâm thực hiện. Từ một tỉnh với tỷ lệ hộ đói nghèo trên
25% (năm 2002) đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 10,26%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có
nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc
phòng được giữ vững.

Vừa qua, ngày 06/10/2022, Bộ Chính trị đã ban hành
Nghị quyết số 23-NQ/TW "về phương hướng phát triển
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Tây
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và Chính
phủ đã ban hành Chương trình hành động tại Nghị quyết số
152/NQ-CP ngày 15/11/2022. Đây đều là những nội dung
quan trọng, mang tính tầm nhìn, định hướng chiến lược dài
hạn để các tỉnh trong Vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh
Kon Tum nói riêng nỗ lực thực hiện. Trong thời gian tới,
các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum sẽ sớm cụ thể hóa thông
qua các Chương trình, Kế hoạch và triển khai đồng bộ các
nhiệm vụ, giải pháp, góp phần đạt được các mục tiêu mà
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã dồn
sức đầu tư xây dựng ba vùng kinh tế động lực gồm: Khu
kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi), khu du
lịch sinh thái quốc gia măng Đen (huyện Kon Plông) và
TP.Kon Tum. Đến nay diện mạo của ba vùng kinh tế đã
dần hiện hữu ra sao, thưa ông? 

Theo Nghị quyết số 02-NQ/Tu ngày 02/4/2007 của Tỉnh
ủy Kon Tum “về đầu tư và phát triển các vùng kinh tế động
lực tỉnh giai đoạn 2007 - 2020”, ba vùng kinh tế động lực được
hoạch định và phát triển theo hướng: TP.Kon Tum gắn với
Khu công nghiệp hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới;
Vùng kinh tế trọng điểm huyện Ngọc hồi gắn với Khu kinh tế
Cửa khẩu quốc tế Bờ y và thị trấn Plei Kần; Vùng kinh tế
huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen. 

Qua 14 năm triển khai thực hiện, các vùng kinh tế động
lực đã hình thành, cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu lớn mà
Nghị quyết số 02-NQ/Tu đã đề ra cũng như có đóng góp quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. TP.Kon Tum được thành
lập vào năm 2009 và đến nay cơ bản hội tụ đủ các điều kiện
của đô thị loại ii; Khu công nghiệp hòa Bình (giai đoạn 1) đã
cơ bản đã được lấp đầy; Khu công nghiệp Sao Mai được đầu tư
hạ tầng tương đối hoàn thiện (đường, điện, hệ thống xử lý
nước thải tập trung,…). Thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện
Ngọc hồi đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại iV vào
năm 2015. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ y thành lập, là
liên kết của tam giác phát triển ba nước Việt Nam - lào -
Campuchia. hiện tỉnh đang xây dựng Đồ án quy hoạch chung
đô thị Ngọc hồi (thị trấn Plei Kần mở rộng), Đề án đề nghị
công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Ngọc hồi (toàn
huyện Ngọc hồi) đạt tiêu chí đô thị loại iV và Đề án thành lập
thị xã và các phường thuộc thị xã Ngọc hồi, từng bước tiến tới
thành lập thị xã Ngọc hồi. Trung tâm huyện lỵ Kon Plông đã
được hình thành và từng bước phát triển, kết cấu hạ tầng thiết
yếu từng bước được đầu tư đồng bộ; thị trấn Măng Đen được
thành lập vào năm 2019. Quy hoạch xây dựng vùng du lịch
sinh thái Quốc gia Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon
Plông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn các vùng
động lực ổn định và duy trì ở mức khá. Công cuộc xây dựng
nông thôn mới đạt những kết quả nhất định. Diện mạo đô thị,
nông thôn từng bước được chỉnh trang, hạ tầng kinh tế - xã
hội ở các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được cải thiện. Đời
sống nhân dân có nhiều khởi sắc.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, tại hội nghị lần thứ
tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVi đã thông qua và
ban hành Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày 20/9/2021 về đầu tư
xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon
Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó

www.vccinews.com  7

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn  tiếp và làm việc với ông Daniel Coenraad Stork - Tổng lãnh sự Hà Lan tại
TP.Hồ Chí Minh, ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus và Đoàn công tác Tập đoàn De Heus 

Hà Lan, Tập đoàn Hùng Nhơn, ngày 13/5/2022
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thống nhất xác định TP.Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng
kinh tế động lực của tỉnh; đồng thời, đề ra nhiều mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Với sự nỗ lực cao nhất của các
cấp, các ngành, các địa phương, chắc chắn các vùng kinh tế
động lực của tỉnh trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh hơn
và tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội.

Kon Tum có vị trí chiến lược quan trọng về quốc
phòng, an ninh và là khu vực bảo vệ môi trường sinh
thái quan trọng của cả nước. Để tạo nền tảng vững chắc
đưa Kon Tum vươn lên trở thành trung tâm phát triển
mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung,
việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông được
tỉnh chú trọng ra sao? 

Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đã được
đầu tư ngày càng hoàn thiện và đồng bộ; mạng lưới giao
thông đã nối liền tỉnh Kon Tum với các tỉnh Tây Nguyên và
Duyên hải miền Trung, thông thương với các nước bạn lào,
Campuchia và các tỉnh Đông Bắc Thái lan. giai đoạn từ
năm 2002, hàng loạt các tuyến đường, công trình huyết mạch
quan trọng đã và đang được đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở
mới như: Đường hồ Chí Minh, tuyến tránh TP.Kon Tum,
quốc lộ 24, quốc lộ 14C, quốc lộ 40B; các đường tỉnh 671,
675, 677, 678, đường tái định cư thủy điện Plei Krông, đường
Sa Thầy - yaly - thôn Tam an (xã Sa Sơn) - ya Mô - làng rẽ
(Mô rai), huyện Sa Thầy (tỉnh lộ 674); đoạn tránh đèo Văn
rơi; đường Ngọc hoàng – Măng Bút - Tu Mơ rông - Ngọc
linh;… Đây là tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng cải thiện,
nâng cao, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng tỉnh nói
riêng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung.

Thời gian tới, ngoài tập trung hoàn thiện hệ thống giao
thông kết nối các địa phương trong tỉnh, Kon Tum sẽ tiếp tục
kiến nghị với Trung ương xem xét, ưu tiên đầu tư tuyến đường

cao tốc Bờ y - Ngọc hồi - Kon Tum - gia lai; tuyến cao tốc
Bờ y - Đăk glei - Thạnh Mỹ (tỉnh Quảng Nam) thuộc tuyến
cao tốc Bờ y - Thạnh Mỹ - Đà Nẵng; đầu tư các đoạn còn lại
quốc lộ 24 thuộc phạm vi hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi để
tăng cường kết nối.

Tháng 9/2022, tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Thủ
tướng Chính phủ đề xuất bổ sung cảng hàng không măng
Đen vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng
không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cảng hàng
không măng Đen? vai trò, tầm quan trọng của dự án? 

Cảng hàng không Măng Đen có quy mô cấp sân bay cấp
4e; công suất thiết kế từ 3 - 5 triệu hành khách/năm; diện tích
đất thực hiện dự án khoảng 350ha; tổng mức đầu tư khoảng
4.000 tỷ đồng; thời gian thực hiện là từ năm 2023 - 2027. 

Đây là định hướng lớn, quan trọng và thể hiện khát vọng
của Kon Tum trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp
phần kết nối với các tỉnh trong khu vực và các trung tâm, vùng
kinh tế trọng điểm của cả nước cũng như các nước trong khu
vực và trên thế giới. Đồng thời là dự án động lực quan trọng
của tỉnh cần đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Bên cạnh đó, theo ý tưởng khung Quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Kon Tum dự kiến
sẽ tập trung đầu tư phát triển du lịch tại thị trấn Măng Đen,
huyện Kon Plông. hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã thống
nhất chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch
Măng Đen, huyện Kon Plông (thay cho điều chỉnh tổng thể
Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen). Với
khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên đẹp; nếu được đầu tư
bài bản Măng Đen sẽ trở thành điểm đến mang tầm cỡ quốc
tế. Nơi đây cũng cần có một sân bay để thúc đẩy phát triển du
lịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.                                     

Trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please introduce
the “sweet fruits” Kon Tum
province reaped after more than
20 years of executing the
Politburo’s resolution 10-
NQ/TW and 10 years of
implementing the Politburo’s
Conclusion 12-KL/TW? How will
the province implement the
resolution in the coming time?

The Central highlands has an
important strategic position in
terms of economy, politics, national
defense - security for the whole
country. Kon Tum is the
northernmost province of the
region, strategically located at the
confluence of indochina with the
border shared with laos and
Cambodia. On January 18, 2002,
the Politburo issued resolution 10-
NQ/TW on “socioeconomic
development and national defense
and security assurance in the
Central highlands in the 2001-2010
period” and Conclusion 12-Kl/TW
dated October 24, 2011 on
“continued enforcement of
resolution 10-NQ/TW on Central

highlands development in the
2011-2020 period”.

after more than 20 years of
implementing resolution 10-
NQ/TW and 10 years of
implementing Conclusion 12-
Kl/TW of the Politburo, Kon Tum
province has achieved many
important outcomes in most fields.

The province's economy grew
high in the Central highlands. its
economic scale in 2020 was 21 times
more than that in 2002. The gross
regional domestic product (grDP)
reached VND15,076 billion in 2020,
a 16-times higher than that in 2002
(VND940 billion) and nearly twice
as much as in 2011 (VND7,840
billion). The average annual grDP
growth was 10.18% in the 2002 -
2020 period. The economic
structure was positively transformed
to better unlock the potential and
advantages of each industry, field
and locality, based on market
demands. Per capita income
increased significantly, from
VND2.86 million in 2001 to
VND28.5 million in 2020. Budget
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after more than 20 years of
enforcing resolution 10-
NQ/TW dated January 18,
2002 of the 9th Politburo on
“Socioeconomic development,
national defense and security
assurance in the Central
highlands in the 2001-2010
period” and 10 years of
implementing Conclusion 12-
Kl/TW dated October 24,
2011 of the 11th Politburo on
“Continued enforcement of
resolution 10-NQ/TW”, the
Party, the government and
people of Kon Tum province
have made great efforts to
overcome all difficulties and
successfully achieve important
goals and tasks in most fields.
The economy has been
increasingly developed; social
security has been ensured and
people's life quality has been
increasingly enhanced.
Vietnam Business forum’s
reporter has an interview with
Mr. Le Ngoc Tuan, Chairman
of the Provincial People's
Committee, Kon Tum
province.

Cong Luan 

Kon Tum province and Attapeu province (Laos) sign a comprehensive
cooperation agreement, october  2022
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KoN TUM

Impressive Accomplishments 
after 20-Year Implementation of 
Resolution 10-NQ/TW of the Politburo 



revenue and expenditure expanded strongly. Total state
budget revenue rose from VND162 billion to VND3,032
billion, an increase of 18.7 times. The average budget
expenditure is augmented by 16.3% a year. Total social
investment funds looked up year after year. in 2020, the value
approximated VND16,500 billion, 17 times higher than in
2002, representing an average growth of 20.8% in the 2002 -
2020 period.

Some key industries, fields and products of the province
were focused for development. high-tech agriculture covered
nearly 8,000 ha. Ngoc linh ginseng area grew to nearly 1,240
ha - a precious medicinal herb with specificities and
comparative advantages on Ngoc linh Mountain. Currently,
the province is focusing on developing Ngoc linh ginseng as
well as other medicinal herbs to turn its medicinal herb area
into an important national medicinal area and a major
pharmaceutical production center of the country by 2025.

The tourism industry made positive changes. Visitor
arrivals grew by an average of over 6% annually in the 2011-
2020 phase. export activity impressively expanded, rising from
uS$6.1 million in 2002 to uS$285 million in 2020, or an
increase of 47.6 times.

urban appearance was given a facelift. Kon Tum City got
facelifted. Mang Den town, Kon Plong district was established;
Plei Kan town, Ngoc hoi district met fourth grade urban area
criteria; the administrative area of ia h'Drai district was
invested and formed; infrastructure facilities in administrative
areas of districts, communes and residential areas were
expanded, upgraded, and increasingly synchronized.

Together with economic development, sociocultural
aspects also made much progress. Policies on social security,
gratitude, poverty reduction, vocational training and job
creation were implemented. The poverty rate fell from over
25% in 2002 to 10.26% in 2020. Party and political system
construction was renovated. Political security, social order and
safety, and national defense were maintained.

recently, on October 6, 2022,
the Politburo issued resolution
23-NQ/TW on socioeconomic
development, national defense
and security assurance in the
Central highlands to 2030, with a
vision to 2045” and the
government launched an action
plan for implementation of
resolution 152/NQ-CP dated
November 15, 2022. These are all
important, visionary, long-term
strategic approaches for Central
highlands provinces, including
Kon Tum, to make efforts for
implementation. in the coming
time, Kon Tum authorities will
soon concretize programs and
plans and deploy tasks and
solutions to achieve goals set in
resolution 23- NQ/TW of the
Politburo.

To effectively unlock local
potential advantages, the

province has invested in building three dynamic
economic zones: Bo Y international Border gate
Economic zone (Ngoc Hoi district), mang Den National
Ecotourism area (Kon Plong district) and Kon Tum City.
How have the three economic zones progressed to date?

according to resolution 02-NQ/Tu dated april 2, 2007 of
Kon Tum Provincial Party Committee on investment and
development of dynamic economic zones in the province in
the 2007 - 2020 period, three dynamic economic zones were
planned and developed in the direction: Kon Tum City was
linked to hoa Binh and Sao Mai industrial parks and new
urban areas; Ngoc hoi district is associated with Bo y
international Border gate economic Zone and Plei Kan
Town; and Kon Plong district is combined with Mang Den
ecotourism area.

after 14 years of implementation, these dynamic economic
zones were formed, basically meeting major targets set in
resolution 02-NQ/Tu and making important contributions to
socioeconomic development. Kon Tum City, established in
2009, currently meets all second-grade city criteria. hoa Binh
industrial Park (phase 1) has been basically filled up. Sao Mai
industrial Park now has relatively complete infrastructure
(roads, power grid. wastewater treatment system). expanded
Plei Kan Town, Ngoc hoi district was recognized to satisfy the
fourth-grade urban standard in 2015. Bo y international
Border gate economic Zone was established and linked with
the development triangle of Vietnam - laos - Cambodia.
Currently, the province is developing the general planning
project for Ngoc hoi urban area (expanded Plei Kan Town),
the plan for the formation of Ngoc hoi Town from the current
Ngoc hoi district and the project on establishment of wards in
prospective Ngoc hoi Town. The administrative center of Kon
Plong district was formed and developed, essential
infrastructure was gradually invested. Mang Den town was
founded in 2019. The master plan on the construction of
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Mang Den National ecotourism area and the master plan for
Kon Plong urban area were approved by the Prime Minister.

in addition, the economic growth rate in the dynamic
regions is stable and high. The appearance of urban and rural
areas has been gradually upgraded and socioeconomic
infrastructure in poor communes has been improved. People's
living standards have been raised.

Based on its achievements, the fourth conference of the
executive Board of the Provincial Party Committee (16th
term) adopted resolution 04-NQ/Tu dated September 20,
2021 on construction and development investment of dynamic
economic zones of Kon Tum province to 2025 and further to
2030 where Kon Tum City and Kon Plong district were made
driving economic regions of the province. With the best
efforts of all levels and branches of authority, the province’s
dynamic economic regions will be certainly developed more
strongly in the coming time and continue to make important
contributions to socioeconomic development.

Kon Tum has an important strategic position in
national defense and security and is an important
ecological environment protection area of the country.
in order to create a solid foundation for Kon Tum to
grow to become a new development center of the
Central Highlands and the Central Coast, how has the
province focused on improving the transport
infrastructure system?

up to now, the transport infrastructure system of the
province has been constructed more synchronously and more
sufficiently. The transport network has connected Kon Tum
province with Central highlands and Central Coast provinces
and trade with laos, Cambodia and Northeast provinces of
Thailand. Since 2002, a series of important arterial roads have
been invested, upgraded, restored and constructed, including
ho Chi Minh road; a beltway in Kon Tum City; National
highways 24, 14C and 40B;
Provincial roads 671, 675, 677 and
678; a road to the resettlement area
for Plei Krong hydropower plant;
Sa Thay - yaly - Tam an (Sa Son
commune) - ya Mo - re Village
(Mo rai) road in Sa Thay district
(Provincial road 674); the bypass
road for Van roi Pass; Ngoc hoang
- Mang But - Tu Mo rong - Ngoc
linh road. These are premises for
boosting socioeconomic
development, raising livelihoods for
ethnic minorities in the province
and increasingly strengthening
security and defense in the Central
highlands, including Kon Tum
province.

in the coming time, in addition
to upgrading the transport system,
Kon Tum province will propose the
central government for prioritized
investment in Bo y - Ngoc hoi -
Kon Tum - gia lai expressway and
Bo y - Dak glei - Thanh My

expressway (Quang Nam province), part of Bo y - Thanh My
- Da Nang expressway; and invest in remaining sections of
National highway 24 to enhance connectivity between Kon
Tum and Quang Ngai provinces.

in september 2022, Kon Tum province sent a
document to the Prime minister proposing to add mang
Den airport to the master plan on national airport
development in the 2021 - 2030 period, with a vision to
2050. Can you tell us more specifically about mang Den
airport, the role and the importance of the project?

Mang Den airport will be a 4e airport, with a designed
capacity of 3-5 million passengers a year. Covering 350 ha,
the airport is estimated to cost VND4,000 billion for
construction in 2023 - 2027.

This is a big and important approach that expresses Kon
Tum's aspirations for stronger socioeconomic development;
helps connect with provinces in key economic centers and
regions of the country as well as countries in the region and
the world. at the same time, it is an important driving
project of the province that needs investment in the 2021 -
2025 period.

Besides, according to the idea for the provincial planning
framework in the 2021 - 2030 period, with a vision to 2050,
Kon Tum province is expected to focus on investing in
tourism development in Mang Den town, Kon Plong
district. Currently, the Prime Minister has agreed on the
master plan for construction of Mang Den tourist area, Kon
Plong district (replacing the revised master plan for the
construction of Mang Den eco-tourism area). With a mild
climate, a beautiful natural landscape, if properly invested,
Mang Den will become an international destination. This
place will also need an airport to promote tourism
development and meet the travel needs of tourists.

Thank you very much!
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Từ những "quả ngọt" trên lĩnh vực kinh tế…
Tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 09/02/1913. Trong

giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,
tỉnh Kon Tum và tỉnh gia lai được sáp nhập, chia tách để
phục vụ cho nhiệm vụ của cách mạng. Sau khi đất nước giành
độc lập và thống nhất, ngày 12/8/1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội
khóa Viii đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh gia lai - Kon Tum và
thành lập lại 02 tỉnh gia lai và Kon Tum. Việc thành lập lại
tỉnh Kon Tum xuất phát từ yêu cầu phát triển chung của đất
nước trong thời kỳ đổi mới, xu thế và điều kiện phát triển của

khu vực Tây Nguyên cũng như
tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân các dân tộc trong tỉnh. 

Đến nay, sau 30 năm tái lập,
tỉnh đã gặt hái được những thành
tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng,
góp phần vào thành tựu chung
của đất nước trong công cuộc đổi
mới vì mục tiêu "dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh".

Đến cuối năm 2020, tổng sản
phẩm trong tỉnh (grDP) ước đạt
25.851 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh
tế bình quân giai đoạn 2016 -
2020 đạt 9,13%/năm; thu nhập
bình quân đầu người năm 2020
khoảng 31,5 triệu đồng; thu ngân
sách nhà nước tại địa bàn đến
năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng. Phát
triển nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao gắn với chế biến và thị

trường tiêu thụ được chú trọng triển khai, một số sản phẩm
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng được tiêu
chuẩn xuất khẩu. Chăn nuôi có bước phát triển, chuyển dịch
mạnh từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, liên kết và
ứng dụng công nghệ cao. Nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng
trưởng khá. 

giá trị sản xuất công nghiệp tăng đều qua các năm; kim
ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 150 triệu uSD. Dịch vụ tài
chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chăm sóc sức khỏe,
giải trí,... có bước phát triển. hạ tầng du lịch từng bước được
đầu tư hoàn thiện, trong đó đã cho chủ trương đầu tư một số
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Tự hào nhìn lại và vững vàng đi tới

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Chặng đường 110 năm hình thành và phát
triển (09/02/1913 - 09/02/2023), với truyền
thống kiên cường, bất khuất được hun đúc
từ quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương,
đất nước của cha ông, Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon
Tum đã đoàn kết, sáng tạo, không ngừng
phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn
minh, phát triển. hướng về tương lai, với
thế và lực mới, Kon Tum vững tin đổi mới,
hội nhập, phấn đấu trở thành một trong
những địa phương phát triển hàng đầu khu
vực Tây Nguyên. 
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dự án phát triển du lịch sinh thái,
nhiều tour, tuyến, điểm du lịch được
đưa vào khai thác, lượng khách du
lịch đến tỉnh bình quân tăng
23%/năm. Các ngành kinh tế mũi
nhọn, sản phẩm chủ lực tiếp tục được
rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với
tình hình thực tế và được đầu tư phát
triển. Công tác quy hoạch từng bước
được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc khai thác tốt, đúng định
hướng tiềm năng, thế mạnh của từng
ngành, từng địa phương. 

Các dự án trọng điểm của tỉnh
được đẩy mạnh thực hiện, nhất là hạ
tầng giao thông. Nhiều công trình,
cụm công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, phục
vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. hạ
tầng lưới điện, thông tin, truyền thông, giáo dục, y tế, khoa
học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch được đầu tư hoàn
thiện. Năm 2020, có 99,3% hộ gia đình sử dụng điện; 100%
thôn có điện; trên 89% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng
nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Kết cấu hạ tầng đô thị được chỉnh trang, đầu tư nâng cấp,
mở rộng, gắn với xây dựng các khu đô thị mới. Đến nay có 28
xã đạt chuẩn nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã
nông thôn mới ngày càng được hoàn thiện, góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh
tế và giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển
nhanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có bước phát triển, đời
sống của các thành viên được cải thiện. hội nhập kinh tế
quốc tế có chuyển biến tích cực, đã tăng cường mở rộng
quan hệ với các nước trong cộng đồng aSeaN, một số nước
châu Á và châu Âu  nhằm thu hút đầu tư các nguồn lực
nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh của Kon Tum, tạo
cơ hội trong thu hút đầu tư. 

... đến những "điểm sáng" trong lĩnh vực văn
hóa - xã hội

Cùng với những thành tựu kinh tế nổi bật, lĩnh vực văn
hóa - xã hội cũng ghi nhận những “điểm sáng” tích cực.
Nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc được khôi phục, bảo
tồn và phát huy; một số nghề thủ công truyền thống của các
dân tộc thiểu số tiếp tục được khôi phục, phát triển. Phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và việc
xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đạt kết quả, có 587/1.045
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ
56%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 74%. Chất
lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực; chất lượng
nguồn nhân lực được cải thiện, tỷ lệ lao động được đào tạo
đến năm 2020 là 52%. 

Ngoài ra, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe nhân dân được nâng lên; 100% xã, phường, thị trấn
được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn
2011-2020. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
được nâng lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 90,6%.
Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chương
trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được

tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ
hộ nghèo bình quân giảm 4,05%/năm.

Cùng với đó, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng -
an ninh được giữ vững và củng cố, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đội ngũ cán bộ
cấp xã từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở
Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng
lên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện
thường xuyên, đúng quy trình, quy định góp phần giữ
vững kỷ cương, kỷ luật. Công tác dân vận của cả hệ thống
chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các
cấp; năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của
uBND và các cơ quan quản lý nhà nước được nâng lên, nhất
là trong việc điều hành ngân sách, tháo gỡ khó khăn vướng
mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Công tác cải cách
hành chính có chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa - một
cửa liên thông cơ bản hoạt động hiệu quả; đã thành lập và
đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp
tỉnh với 1.357 thủ tục được giải quyết, đạt tỷ lệ 95% trên
tổng số thủ tục hành chính cấp tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã tiếp tục được hoàn
thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh
nghiệp. Triển khai xây dựng, thực hiện hệ thống thông tin
điện tử và cổng dịch vụ công 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Phong
trào thi đua yêu nước, vận động do các cấp, ngành phát
động được nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và ngày
càng phát huy hiệu quả. 

Trải qua 110 năm lịch sử, kể từ khi được chính thức thành
lập, với truyền thống kiên cường, bất khuất được hun đúc từ
trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng đất của cha ông, Kon
Tum đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tỉnh
nhà ngày càng ổn định, phát triển. Tự hào với thành quả to
lớn, với thế và lực mới, toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc
trong tỉnh quyết tâm "Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo;
phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc
phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các
nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững",
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ Xiii của Đảng.n
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From "sweet fruits"
in the economic
front…

Kon Tum Province
was established on
february 9, 1913. During
the resistance wars, Kon
Tum and gia lai
provinces were merged
and then divided to
facilitate the revolution.
after the country was
reunified, on august 12,
1991, the 9th meeting
session of the eighth
National assembly
issued a resolution to
dissolve gia lai - Kon
Tum province and re-
establish gia lai
province and Kon Tum
province. The re-
establishment of Kon
Tum province came
from general
development

requirements of the country in the doi moi
(renovation) period, development trends and
conditions of the Central highlands as well as
thoughts and aspirations of the peoples.

To date, 30 years after re-establishment, the
province has reaped great achievements that
contributed to the overall achievements of the country
in the doi moi process for the goal of “rich people,
strong country, democracy, justice, civilization”.

in 2020, the province's gross regional domestic
product (grDP) was estimated at VND25,851 billion.
The average annual grDP growth was 9.13% in the
period 2016-2020. in 2020, the per capita income was
VND31.5 million and the State budget revenue was
VND3,505 billion. The province concentrated on
developing high-tech agriculture, combined with the
processing industry and consumer trends, with some
high-tech agricultural products meeting export
standards. livestock production was developed, and
strongly shifted from small-scale livestock production
to concentrated, coordinated and high-tech farming.
aquaculture grew quite well.
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110-year Kon Tum Journey

PROUD TO LOOK BACK, 
CONFIDENT TO MOVE FORWARD

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

The 110-year development history
(february 9, 1913 - february 9, 2023),
with a strong and indomitable tradition,
is tempered from the process of national
construction and protection of our
forefathers. The Party, the government
and people of Kon Tum province are
united, creative, and constantly strive to
build an increasingly civilized and
developed province. looking to the
future, with a new position and force,
Kon Tum province firmly believes in its
innovation and integration and strives to
become one of the most developed
localities in the Central highlands.

duy anH

People of Dak Tieng Ko Tu village welcome delegates to the Great Solidarity Day Festival



industrial production value increased steadily over the
years. export value reached uS$150 million in 2020.
financial, banking, insurance, real estate, healthcare,
entertainment and other services developed well. Tourism
infrastructure was gradually improved, with investment
licenses already granted to some ecotourism development
projects, many tour routes and tourist attractions. Tourist
arrivals to Vietnam increased by an average 23% a year.
Key economic sectors and key products continued to be
reviewed and adapted to actual situations and invested for
development. The planning work was gradually improved
to unlock the potential and strengths of each economic
sector and each locality.

The province's key projects were invested for
development, especially traffic, transport, irrigation,
electricity, information, communication, education,
health, science, technology, culture, sports and tourism
infrastructure. in 2020, 99.3% of households had access to
electricity; 100% of villages had access to electricity; and
over 89% of rural households had access to standard
water.

urban infrastructure was upgraded and expanded,
combined with the construction of new urban areas. up
to now, 28 communes have met new rural development
standards and their essential infrastructure has been
increasingly upgraded to enable good socioeconomic
development, foster economic development and poverty
reduction, create jobs, and improve people’s life quality.

Besides, enterprises without State ownership have
developed rapidly. Collective economy and cooperatives
have been expanded. international economic integration
has advanced and strengthened, with relationships
upgraded with aSeaN countries and some asian and
european countries to attract foreign investment fund,
introduce the image of Kon Tum province and provide
business opportunities for investors.

... to "bright spots " in the sociocultural field
along with outstanding economic achievements, the

sociocultural field also witnessed positive "bright spots".
Many beautiful and unique cultural values were restored,
preserved and promoted. Some traditional handicrafts
made by local ethnic minorities continued to be restored
and developed. The movement “all people unite to build
cultural life” and the construction of cultured agencies
achieved positive outcomes, with 587 out of 1,045
agencies and enterprises meeting cultural standards, or
56% of the total. up to 74% of villages and residential
groups satisfied cultural standards. education and
training quality was upgraded and the quality of human
resources was improved. The rate of trained laborers was
52% by 2020.

in addition, the quality of medical examination and
treatment, health care and protection was enhanced. all
communes, wards and townships were recognized to meet

national healthcare criteria in the period 2011-2020. More
people had access to health insurance and unemployment
insurance coverage, with 90.6% of people insured. The
National Target Program on Poverty reduction,
programs and projects for ethnic minorities and
mountainous people were focused on implementation and
achieved many important results. The poverty rate
decreased by 4.05% annually.

furthermore, political context, national defense and
security were kept stable and consolidated. Social order
and safety was ensured. The apparatus and personnel
were reorganized synchronously and effectively.
grassroots public employees were gradually standardized
to meet working requirements. leadership capacity and
combat strength of Party grassroots organizations and
quality of Party members were improved. inspection and
supervision continued to be carried out regularly in
accordance with given processes and regulations to
uphold the discipline. The mass mobilization of the whole
political system was positively changed. grassroots
democracy regulations were effectively implemented.

The work performance of the People's Councils at all
levels and the administrative capacity of the People's
Committee and governmental agencies at all levels were
enhanced, especially in budget management, solutions to
difficulties faced by enterprises, and investment
attraction. administrative reform was positively changed,
with the single-window mechanism performing well. The
Provincial Public administration Service Center was
established and put into operation, with 1,357 procedures
solved or 95% of total administrative procedures at the
provincial level. Single-window divisions responsible for
receiving applications and returning settlement results at
district and commune levels continued to be improved to
deliver better service to people and businesses. electronic
information systems and public service portals at
provincial, district and commune levels were constructed
and implemented. The people actively participated in and
responded to the patriotic emulation movement launched
by all levels and branches.

in its 110-year history, with a resilient and
indomitable tradition forged from the process of national
construction and protection, Kon Tum province has
upheld the spirit of unity, connectivity and innovation to
build and develop the province more stably. Being proud
of its great achievements, with a new position and
strength, the Party and the people of the province are
determined to "reinforce construction of clean, strong,
dynamic and creative Party and political system;
strengthen national unity; maintain national defense and
security; mobilize, exploit and effectively use resources
for rapid and sustainable development of Kon Tum
province” and work with the whole country to
successfully execute the resolution of the 13th National
Party Congress.n
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Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những "điểm sáng"
trong thu hút đầu tư của tỉnh tính đến thời điểm hiện tại? 

Thời gian qua, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư luôn được
lãnh đạo tỉnh chú trọng đẩy mạnh và đạt được những kết quả
nhất định. Trong 7 tháng đầu năm 2022, có 16 dự án đầu tư
được phê duyệt với tổng vốn đăng ký gần 1.548,6 tỷ đồng,
trong đó có 9 dự án tại KCN, KKT với tổng vốn đăng ký gần
78,6 tỷ đồng; 7 dự án ngoài KCN, KKT với tổng vốn đăng ký
gần 1.470 tỷ đồng. Tỉnh đã hướng dẫn cho trên 40 lượt doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có yêu cầu hỗ trợ,
trong đó có một số nhà đầu tư lớn và tập đoàn có tiềm lực đã
đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư như: Tập đoàn Sun
group, Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông
(intracom); liên danh Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và Công ty Cổ phần
Vimeco (Vimeco); Công ty Cổ phần Tập đoàn CMh Việt
Nam; Công ty TNhh liên doanh Xúc tiến đầu tư và hợp tác
quốc tế fDi; Công ty Cổ phần Charm group; Công ty Cổ
phần Đầu tư alphanam,...

lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 420 dự án đầu tư trong
nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 84.357 tỷ
đồng và 9 dự án fDi với tổng vốn đăng ký đạt 5.142 tỷ đồng.
Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những dự án quy mô với nguồn
vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài như hàn Quốc,
Pháp, Úc, Trung Quốc, anh, Singapore,… Đặc biệt, với việc
nhiều tập đoàn có quy mô hàng đầu Việt Nam với các dự án
trung tâm thương mại, khu đô thị hiện đại, khách sạn 5 sao,…
kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo, xung lực mới cho 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh
trong thời gian tới.

Phương châm "Lấy doanh nghiệp là đối tượng phục
vụ, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh
nghiệp phát triển và trở thành động lực cho nền kinh tế"
đã được tỉnh cụ thể hóa bằng những nỗ lực cũng như
hành động cụ thể nào, thưa ông?

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của uBND
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu uBND tỉnh cụ
thể hóa công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sở
đã tham mưu xây dựng Nghị quyết số 11-NQ/Tu ngày
16/5/2022 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi) và tăng cường
thu hút đầu tư đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
tham mưu xây dựng Chương trình số 2359/CTr-uBND ngày
22/07/2022 của uBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 11-
NQ/Tu, Kế hoạch 1906/Kh-uBND ngày 20/06/2022 về
triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở,
ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCi) năm 2022.
Tham mưu Tổ chức thành công hội nghị đối thoại doanh
nghiệp tỉnh vào tháng 7 và tháng 10/2022; chương trình Cà
phê Doanh nghiệp - Doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tham
mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,
nhà đầu tư; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cải thiện, nâng
cao PCi tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 730/QĐ-uBND
ngày 14/11/2022; định kỳ hàng năm chủ trì tham mưu báo
cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện PCi và DDCi.

16 viETNam BUsiNEss ForUm feB 1 – 14, 2023

Quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh
thông thoáng, minh bạch, bình đẳng

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Cùng với việc tăng cường cải cách hành
chính, những năm qua tỉnh Kon Tum còn
chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến
đầu tư, ưu tiên nguồn lực phát triển hệ
thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu – cụm
công nghiệp (CCN) theo hướng đồng bộ,
hiện đại. Những nỗ lực này cùng với sự vào
cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính
trị từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần đưa Kon
Tum trở thành điểm đến lý tưởng cho các
nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trao đổi
của phóng viên Vietnam Business forum
với ông Ngô việt Thành - giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

Công Luận 



Bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, đặc biệt đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư để
sớm triển khai kịp thời, hiệu quả. Triển khai hiệu quả Nghị
quyết số 11-NQ/Tu của Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng và triển
khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-
2025 tại Quyết định số 456/QĐ-uBND ngày 26/05/2021. 

Song song với đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình
hình thực hiện dự án của các nhà đầu tư, nhất là các công
trình lớn, trọng điểm để kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng
mắc cho doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với thực hiện tốt
công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu quả
thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh.
Đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu - CCN hiện
hữu cũng như đầu tư mới các khu - CCN tại các địa bàn thuận
lợi, nhất là KCN tại huyện Đăk Tô, các CCN tại huyện Đăk hà
và TP.Kon Tum làm tiền đề mời gọi, thu hút đầu tư.

Kon Tum đang thu hút dòng vốn đầu tư lớn. vấn đề
quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự
án FDi được tỉnh chú trọng ra sao?

Thời gian qua, công tác thu thu hút đầu tư, trong đó có
các dự án fDi luôn được chú trọng. Tỉnh thường xuyên rà
soát, điều chỉnh Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh
Kon Tum; chú trọng hướng dẫn, theo dõi từ thời điểm nhà
đầu tư đề nghị khảo sát, lập dự án đầu tư đến khi được chấp
thuận chủ trương và thực hiện các thủ tục cần thiết để đi
vào hoạt động. Cùng với đó, giải quyết kịp thời những khó
khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát,
đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các dự án fDi, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08-
Kh/Tu ngày 02/02/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số
854/Kh-uBND ngày 15/3/2021 của uBND tỉnh; theo đó chủ
động, tăng cường kết nối và thiết lập quan hệ với các doanh
nghiệp hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc... Phấn đấu đến năm

2030 thu hút ít nhất 02 dự
án fDi có quy mô lớn thuộc
nhóm ngành, lĩnh vực đột
phá, trọng tâm về nông
nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, dược liệu gắn với công
nghiệp chế biến, phát triển
du lịch, phát triển đô thị.

Bên cạnh đẩy mạnh các
hoạt động xúc tiến thu hút
đầu tư, tỉnh cũng chú trọng
công tác rà soát, nắm bắt
tình hình triển khai dự án
của các nhà đầu tư, kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc để các dự án đầu tư sớm
đi vào hoạt động, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội. Đồng thời giám sát,
xử lý các dự án không hiệu
quả, qua đó tạo môi trường
đầu tư thuận lợi, bình đẳng
cho doanh nghiệp.

Để khắc phục hạn chế,
nâng cao hiệu quả thu hút

đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa Xvi đã ban
hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về cải thiện môi trường
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu
hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030. Ông có thể chia sẻ thêm về
định hướng triển khai cũng như kỳ vọng vào Nghị quyết
mang tính chiến lược này?

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải
pháp đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/Tu, uBND tỉnh đã ban
hành Chương trình số 2359/CTr-uBND ngày 22/07/2022
triển khai Nghị quyết số 11-NQ/Tu; trong đó giao nhiệm vụ
cụ thể cho từng sở, ban ngành, địa phương triển khai.

Với những giải pháp trọng tâm đã đề ra cùng sự quyết tâm của
các cấp, ngành, địa phương, thời gian tới môi trường đầu tư kinh
doanh của tỉnh sẽ đạt được kết quả tốt, nhận được sự ghi nhận
tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. uBND tỉnh sẽ
tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; cam
kết tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng,
phấn đấu đạt các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/Tu đề ra.

Các lĩnh vực chủ lực cũng như chương trình, dự án
Kon Tum sẽ ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư trong thời
gian tới là gì, thưa ông? 

Để phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được,
hướng đến phát triển bền vững, ổn định, những năm tới Kon
Tum lựa chọn 04 trụ cột thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng
bền vững gồm: Nông nghiệp công nghệ cao; dược liệu; du lịch
và phát triển đô thị. 

Từ định hướng này, tỉnh tập trung thu hút đầu tư các nhà
máy chế biến: gỗ, trái cây, sâm Ngọc linh và dược liệu khác,
sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp,… thu hút đầu tư các
dự án năng lượng tái tạo, dự án khu đô thị - thương mại - dịch
vụ tại TP.Kon Tum và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. 

Trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please tell us more about the remarkable
results of the province's investment attraction to date?

in recent years, investment promotion and attraction has
always been a focus for provincial leaders and achieved certain
results. in the first seven months of 2022, the province licensed
16 investment projects with a total registered capital of nearly
VND1,548.6 billion, including nine in industrial zones and
economic zones with a total registered capital of nearly
VND78.6 billion and seven with nearly VND1,470 billion of
investment capital outside industrial zones and economic
zones. The province guided more than 40 domestic and
foreign companies and investors in need of support, including
some large investors and potential corporations seeking to
survey and learn about investment opportunities such as Sun
group, intracom Company, Vinaconex Corporation, Vimeco
Joint Stock Company, CMh Vietnam group Joint Stock
Company, fDi Promotion and international Cooperation
Joint Venture Company limited, Charm group Joint Stock

Company, and alphanam investment
Joint Stock Company.

at present, the province has 420
valid domestic investment projects with
a total registered capital of about
VND84,357 billion and nine fDi
projects with VND5,142 billion. There
are now big foreign-invested projects in
the province from South Korea, france,
australia, China, the uK and Singapore.
especially, commercial centers, modern
urban areas and 5-star hotels invested by
Vietnam's big corporations are expected
to bring a new look to the province and
generate new momentums for
socioeconomic development, revenue
collection and investment attraction in
the coming time.

How has the province
materialized the working principle

of "Taking enterprises as the subject of service and
creating a favorable business environment for
enterprises to develop and become a driving force for
the economy"? Could you please describe some specific
efforts and actions?

Carrying out the policy of the Provincial Party Committee
and the direction of the Provincial People's Committee, the
Department of Planning and investment advised the
Provincial People's Committee to work out solutions to
improve the business investment environment. The
department consulted the Provincial Party Committee to issue
resolution 11-NQ/Tu dated May 16, 2022 on improving the
investment environment, enhancing the Provincial
Competitiveness index (PCi) and boosting investment
attraction to 2025 and further to 2030. The agency counseled
the Provincial People’s Committee to work out Program
2359/CTr-uBND dated July 22, 2022 for implementation of
resolution 11-NQ/Tu and Plan 1906/Kh-uBND dated June
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Resolved to Create Open, Transparent and
Equal Business Investment Environment

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Besides stepping up administrative reform, Kon Tum province has focused on fostering
investment promotion, and prioritizing resources for developing synchronous and
modern infrastructure systems in industrial zones. These efforts together with the
strong participation of the entire political system from provincial to grassroots levels
have helped make Kon Tum an ideal destination for domestic and foreign investors.
Vietnam Business forum's reporter has an interview with Mr. Ngo viet Thanh,
Director of the Department of Planning and investment, Kon Tum province.

Cong Luan 

Kon Tum Provincial People's Committee signs a cooperation agreement 
with Hung Nhon Group and De Heus Group



20, 2022 on the launch of the District and Department
Competitiveness index (DDCi) in Kon Tum province in 2022.
The department advised on the successful organization of Kon
Tum business dialogue conferences in July and October 2022
and Business Coffee Program to assist companies and
investors to deal with difficulties and obstacles; consulted on
the establishment of a steering committee in charge of
improving the PCi in Kon Tum province in Decision 730/QD-
uBND dated November 14, 2022 and annually advised and
reported on PCi and DCCi performance. 

in addition, attention was paid to accelerating administrative
procedure reform, especially for well-performed projects. The
Department of Planning and investment effectively carried out
resolution 11-NQ/Tu of the Provincial Party Committee and
counseled the development and implementation of SMe support
project in the 2021-2025 period in Decision 456/QD-uBND
dated May 26, 2021.

Simultaneously, the department regularly monitored and
captured project performance, especially large and important
ones, to promptly remove difficulties and obstacles for
businesses; accelerated the planning process for the 2021-2030
period and to 2050, combined with planning execution and
management, to enhance the effect of investment attraction;
completed infrastructure in existing industrial zones,
especially those in Dak To district, Dak ha district and Kon
Tum City, to provide space for new projects.

Kon Tum is attracting large investment capital flows.
How has the province managed investment projects,
especially FDi projects?

in recent years, investment attraction, including fDi
funds, has always been a focus. The province has regularly
reviewed and revised the list of projects seeking investment
funds in Kon Tum province; and assisted investors to survey
and establish investment projects and conduct necessary
procedures for official operation. Besides, it has promptly
solved difficulties and problems for investors seeking to
invest in the province.

for fDi projects, the Provincial Party Committee issued
Plan 08-Kh/Tu dated february 2, 2021 and the Provincial
People’s Committee launched Plan 854/Kh-uBND dated
March 15, 2021 to actively strengthen connections and
establish relations with investors from South Korea, Japan,
france, australia and other countries. By 2030, the province
will strive to draw at least two large-scale fDi projects in
disruptive industries. Kon Tum will focus on high-tech
agriculture, pharmaceuticals, the processing industry,
tourism development and urbanization.

in addition to investment attraction and promotion, Kon
Tum province has concentrated on reviewing and
monitoring project implementation of investors, promptly
cleared difficulties and obstacles to put projects into
operation soon and help boost socioeconomic development.
at the same time, the province has supervised and handled
ineffective projects in a bid to build a favorable and equal
investment environment for businesses.

in order to overcome limitations and enhance
investment attraction outcomes, the Provincial Party
Committee (16th term) issued resolution 11-NQ/TU
on ameliorating the investment environment,
enhancing competitiveness and strengthening
investment magnet in Kon Tum province to 2025 and
further to 2030. Could you please tell us more about
the implementation and expected outcome of this
strategic resolution?

in order to concretize views, goals, tasks and solutions
stated in resolution 11-NQ/Tu, the Provincial People's
Committee issued Program 2359/CTr-uBND on July 22, 2022
on implementation of resolution 11-NQ/Tu.

Based on the proposed solutions, with the determination
of all levels and branches of government, the province will
certainly form an effective business and investment climate in
the coming time, which will be highly recognized and
appreciated by the business community and investors. The
Provincial People's Committee will continue to direct

consistent and drastic implementation of
solutions for a better and more open
business investment environment as
expected by resolution 11-NQ/Tu. 

What are key areas, programs and
projects prioritized by Kon Tum
province in the coming time?

To achieve sustainable development,
Kon Tum province will choose four
pillars to attract investment and boost
sustainable growth in the coming time:
high-tech agriculture, medicine, tourism
and urban development.

from this approach, the province will
focus on attracting investment in
processing plants: wood, fruit, Ngoc linh
ginseng, medicinal herbs, and animal
feeds to attract investment in renewable
energy, urban - commercial - service
projects in Kon Tum City, Mang Den
Town and Kon Plong district. 

Thank you very much!
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Theo đó, Sở Công Thương tỉnh đã bám sát chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương,
uBND tỉnh, phối hợp cùng các ngành, địa phương
theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông hàng
hóa, nông sản; kịp thời thông báo đến các DN để

chủ động, linh hoạt tổ chức sản xuất cho phù hợp với nhu cầu
của thị trường. Thông tin nhanh chóng, kịp thời đến DN các
văn bản, chính sách ưu đãi, hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu nông
sản, tình hình xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các
cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu giáp với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn liên
quan tới xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhằm kết nối,
mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh khai thác và phát triển thị
trường nội địa. hỗ trợ các DN tham gia bán hàng trên các sàn
thương mại điện tử; xây dựng website bán hàng cho DN; hỗ trợ
xây dựng thương hiệu,…

Ngoài ra, Sở cũng tham mưu uBND tỉnh Quyết định ban
hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn
tỉnh Kon Tum; quyết định thành lập CCN - Tiểu thủ công
nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum. Phối
hợp Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các KCN, CCN trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030”.

hướng dẫn uBND các huyện hồ sơ điều chỉnh các CCN.  Phối
hợp với Công ty Điện lực Kon Tum triển khai cải tạo, nâng cấp
hoàn thiện hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn,
liên tục, tin cậy cho các khu đô thị, khu, CCN phục vụ sản xuất
kinh doanh.

Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động của ngành Công Thương
tỉnh đã phục hồi và có bước tăng trưởng mạnh mẽ. giá trị tăng
thêm của toàn ngành công nghiệp - xây dựng lên 9.361 tỷ đồng
(giá hiện hành), đạt 106,17% kế hoạch và bằng 123,7% so với cùng
kỳ năm 2021. Các hoạt động kinh doanh, mua bán trên địa bàn và
sức tiêu thụ của người dân có xu hướng tăng trở lại, nhiều chương
trình kết nối cung - cầu, giao thương được tổ chức, thúc đẩy tăng
trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng
trên địa bàn tỉnh đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng 19,11% so với cùng
kỳ năm 2021.

hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả
quan. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh bao gồm: Cao su
thô, tinh bột sắn, cà phê nhân và cà phê hòa tan, dây thun khoanh,
bàn ghế gỗ với các thị trường như: Trung Quốc, hồng Kông
(Trung Quốc), Singapore, indonesia, hàn Quốc, Ấn Độ,
Colombia, Đài loan (Trung Quốc), hoa Kỳ,… Kim ngạch xuất
khẩu năm 2022 ước đạt 320,8 triệu uSD, tăng 10% so với cùng kỳ
(290,5 triệu uSD) và tăng 19% so với kế hoạch năm (270 triệu
uSD).

Thời gian tới, ngành Công Thương tỉnh sẽ tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện tái cơ cấu đồng bộ theo hướng nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh cải
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ các thành phần kinh tế
phát triển. Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác, liên kết phát triển
nội vùng, liên vùng trong nước và quốc tế; tăng cường đầu tư
phát triển công nghiệp và CCN; phát triển hạ tầng thương
mại, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, bình ổn thị
trường; phát triển hệ thống năng lượng tái tạo địa phương có
lợi thế. 

Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình thị trường, theo dõi
hoạt động vận chuyển, kinh doanh, xuất, nhập hàng hóa; xử lý
nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng
kém chất lượng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trật tự, an
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.n
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ngànH Công THương

Từng bước phục hồi và tăng trưởng 

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Trong bối cảnh cả nước nói chung và
tỉnh Kon Tum nói riêng dần thích ứng an
toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,
ngành Công Thương tỉnh Kon Tum đã
chủ động, tích cực đồng hành cùng cộng
đồng doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó
khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh,
góp phần quan trọng vào sự phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

tHanH Loan

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm oCoP - Kon Tum 2022



accordingly, the provincial Department of industry
and Trade has closely followed the direction of the
Prime Minister, the Ministry of industry and
Trade and the Provincial People's Committee in
coordinating with the branches and localities to

closely monitor the production and circulation of goods and
agricultural products; promptly notifying enterprises to
proactively and flexibly organize production to suit the needs of
the market. The Department of industry and Trade has quickly
and promptly informed enterprises of documents, preferential
policies, support for consumption and export of agricultural
products, import and export situation, and transportation of
goods through border gates, especially border gates with China.

in addition, the Department has participated in conferences,
seminars and training related to trade promotion and product
promotion to connect, expand consumption markets and
promote exploitation and development of the domestic market.
The Department has also supported businesses to participate in
sales on e-commerce platforms; building sales websites for
businesses and supporting brand building.

in addition, the Department also advised the Provincial
People's Committee to decide to promulgate regulations on
industrial cluster management in Kon Tum province; decided to
establish a handicraft industrial cluster in Ngo May ward and
Dak Cam commune, Kon Tum city. The Department has
coordinated with the economic Zone Management Board to
develop the implementation plan of the project "Development of
economic zones, industrial zones and industrial zones in the
province in the period of 2021-2025, up to 2030". it also
coordinated with Kon Tum electricity Company to renovate,
upgrade and complete the power grid system to ensure safe,
continuous and reliable power supply for urban areas and
industrial zones serving production and business. 

Thanks to that, over the past time, Kon Tum’s activities in

industry and trade have recovered and have grown strongly. The
added value of the whole industry-construction increased to
VND9,361 billion (current price), reaching 106.17% of the plan
and equaling 123.7% over the same period in 2021. The
consumption tended to increase again. Many programs to
connect supply-demand and trade were organized to promote
growth. Total retail sales of consumer goods and services in the
province reached nearly VND31,000 billion, up 19.11% over the
same period in 2021.

import and export activities also recorded many positive
signals. Major export items such as raw rubber, tapioca starch,
green coffee and instant coffee, elastic bands, wooden tables and
chairs are exported to markets such as China, hong Kong
(China), Singapore, indonesia, Korea, india, Colombia, Taiwan
(China), and the united States. export turnover in 2022 was
estimated at uS$320.8 million, up 10% over the same period
(uS$290.5 million) and up 19% compared to the target of 2022
(uS$270 million).

in the coming time, the industry and Trade of the province
will continue to promote the implementation of synchronous
restructuring towards improving productivity, quality, efficiency
and competitiveness; to step up administrative reform, improve
the business investment environment, improve competitiveness,
and support the development of all economic sectors. Besides, it
will expand cooperation, linkage for development within the
region, inter-region domestically and internationally; increase
investment in industrial development; develop trade
infrastructure, step up trade promotion activities, stabilize the
market; and develop local renewable energy systems.

at the same time, the Department will grasp the market
situation, monitor transportation, business, import and export
activities; strictly handle the production and trading of
counterfeit goods and poor-quality goods which affects people's
lives and social order and safety in the province..n

www.vccinews.com  21

Industry and Trade 
STeadily reCovering

in the context of the whole country in
general and Kon Tum province in
particular gradually adapting to the
COViD-19 pandemic, Kon Tum
industry and Trade has actively
accompanied the business community
to remove difficulties and restore
production and business, making an
important contribution to local socio-
economic recovery and development.

tHanH Loan 

Delegates visit an oCoP booth at Kon Tum Industry and Trade Fair 2022



Ông có thể cho biết
những tiềm năng để
phát triển sản xuất
nông nghiệp ứng dụng
CNC, quy mô lớn của
tỉnh Kon Tum? Từ lợi
thế đó, thời gian qua,
ngành Nông nghiệp
tỉnh đạt được những
thành tựu nổi bật nào?

Kon Tum có nguồn
tài nguyên nông nghiệp
(đất, nước, khí hậu, thời
tiết,...) khá đa dạng.
Trong đó, tỉnh có hai tiểu
vùng khí hậu Đông
Trường Sơn và Tây
Trường Sơn tạo lợi thế
lớn trong phát triển nông
nghiệp, nhất là phát triển
nông nghiệp ứng dụng
CNC để nâng cao giá trị
gia tăng và tính cạnh
tranh của các nông sản
đặc sản (cây dược liệu:
sâm Ngọc linh, đẳng
sâm; cây ăn quả: Sầu
riêng, bơ, mít, chuối,
chanh leo...; thủy đặc sản

(nước ngọt, nước lạnh); cà phê; rau, quả, hoa xứ lạnh,...).
Đây là tiềm năng và dư địa lớn để tỉnh Kon Tum phát triển
vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu,
ứng dụng CNC, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn chế
biến và tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Với xuất phát điểm đi sau các tỉnh, thành phố trong
thực hiện chủ trương ứng dụng CNC vào sản xuất nông
nghiệp, tuy nhiên với định hướng của Tỉnh ủy theo Nghị
quyết số 06-NQ/Tu, rút kinh nghiệm từ những cách làm
của các tỉnh, thành phố đi trước trong triển khai ứng dụng
CNC, tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả bước đầu.
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành và công nhận 02 vùng
nông nghiệp ứng dụng CNC sản xuất cà phê và rau hoa,
hình thành 01 khu nông nghiệp ứng dụng CNC Măng Đen
và công nhận 02 DN nông nghiệp ứng dụng CNC tại huyện
Kon Plông và huyện Đăk hà. Qua đó, góp phần giảm chi
phí, tăng năng suất và chất lượng cây trồng lên 10-20%, đạt
tổng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản ứng dụng CNC là
583,312 tỷ đồng trong tổng số 3.400 tỷ đồng giá trị sản
phẩm nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh (chiếm tỷ trọng
17,16%).
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Ưu tiên thu hút đầu tư 
nông nghiệp công nghệ cao

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Với diện tích đất nông nghiệp trên
902.000ha, chiếm hơn 93% diện tích đất
tự nhiên cùng với điều kiện thuận lợi về
khí hậu, thổ nhưỡng, Kon Tum có tiềm
năng rất lớn về phát triển nông nghiệp.
Vì vậy, tỉnh chú trọng thu hút đầu tư
phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao (CNC) gắn với chế biến. Xoay
quanh chủ đề này, phóng viên đã có
cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn
Liêm, giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. 

nguyễn BáCH

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum



Những kết quả này đã góp phần tạo đột phá trong phát
triển nông nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh, làm nền
tảng để tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào
chiều sâu, ứng dụng CNC gắn với công nghiệp chế biến và
thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm
2030 theo Nghị quyết số 06-NQ/Đh Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVi và Nghị quyết số 05-NQ/Tu của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả ra sao?
Đâu là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư?

Để khai thác, phát huy hiệu quả lợi thế về nguồn tài
nguyên nông nghiệp, tỉnh Kon Tum xác định quan điểm
thu hút đầu tư là ưu tiên hàng đầu nhằm huy động và đa
dạng hóa nguồn lực (vốn, khoa học công nghệ, quản
trị,…) phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với chế
biến và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Công tác quảng bá
thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài từng bước đi vào
chiều sâu trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với định hướng phát
triển trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh nói
chung, nông nghiệp ứng dụng CNC nói riêng. Chương
trình xúc tiến đầu tư được xây dựng định kỳ hằng năm có
nội dung cụ thể hóa đến 8 nhóm hoạt động cần thiết làm
cơ sở thực hiện. 

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã thu hút và triển khai 27 dự
án nông nghiệp ứng dụng CNC còn hiệu lực (tổng vốn
đăng ký đạt 6.996,182 tỷ đồng) và quyết định giao đất,
cho thuê đất để thực hiện dự án nông nghiệp với diện
tích đất cho thuê 889,71ha. Trong đó, có một số dự án
lớn như: Dự án quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch
và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp
chăn nuôi dê sữa CNC của Công ty cổ phần Dược liệu và
Thực phẩm Măng Đen với tổng vốn đăng ký 5.100 tỷ
đồng; Dự án đầu tư của Tập đoàn Th về cây ăn quả, chăn
nuôi bò sữa,…

Tỉnh Kon Tum có chính sách nào để đồng hành, hỗ
trợ, khuyến khích doanh nghiệp (DN), nhất là các DN
“đại bàng” đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp? 

Những năm qua, tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều
chính sách hỗ trợ, khuyến khích và thu hút các DN, nhất là
các DN có tiềm lực tài chính, khoa học công nghệ và quản
trị sản xuất đầu tư vào nông nghiệp. Cụ thể như: Nghị
quyết số 64/2016/NQ-hĐND ngày 19/8/2016 của hĐND
tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC gắn
với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời áp dụng
đầy đủ các chính sách đã được Trung ương ban hành như:
Chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, đào tạo nguồn nhân
lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học và công
nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp.

hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
tham mưu uBND tỉnh rà soát, đánh giá lại kết quả thực
hiện các chính sách của địa phương và Trung ương để
tham mưu ban hành tích hợp chính sách đặc thù của địa
phương và Trung ương ủy quyền địa phương thành các
nhóm chính sách như (1) hỗ trợ phát triển sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị, (2) hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp

thành lập mới, (3) hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng,
(4) hỗ trợ để hình thành vùng trồng mới dược liệu, cây ăn
quả tập trung, (5) hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng CNC.

Ông có thể cho biết nhiệm vụ và giải pháp trọng
tâm của ngành Nông nghiệp tỉnh Kon Tum trong thời
gian tới?

Trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/Đh Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi; Nghị quyết số 05-NQ/Tu của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp
hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng CNC gắn với công
nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030, thời gian tới, ngành Nông
nghiệp tỉnh Kon Tum xác định tập trung đẩy mạnh cơ
cấu lại các vùng sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả
kinh tế các vùng sản xuất hàng hóa. Tăng cường liên kết
sản xuất, mở rộng các vùng sản xuất hữu cơ, vùng sản
xuất nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc để nâng cao
khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng của các sản phẩm.
Phát huy các giá trị của cây trồng bản địa gắn với chuyển
đổi cơ cấu theo hướng nghiên cứu, bổ sung một số loại
cây trồng mới có năng suất, giá trị gia tăng cao để đưa vào
sản xuất.

Tăng cường hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, mã
số vùng trồng; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại,
quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương, đẩy mạnh
tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông
nghiệp. Nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng
dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nhất là các
khâu tạo giống, canh tác, chăm sóc, phòng trừ, kiểm soát
dịch bệnh, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ
sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn của
quốc gia, quốc tế.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền để thay đổi tư duy
từ phát triển sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế
nông nghiệp, trong đó khuyến khích ứng dụng CNC, nông
nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh
thái gắn với phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du
lịch trải nghiệm ở những khu vực phù hợp. Phát huy tốt
vai trò các hợp tác xã làm “cầu nối” trong liên kết, hợp tác
giữa người sản xuất với các DN và thị trường, thúc đẩy
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Các DN hỗ trợ,
đầu tư, định hướng cho người nông dân trong sản xuất
hàng hóa, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu
cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Ngoài ra, tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền ban hành
những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đặc thù
đối với địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nhóm
chính sách phù hợp với từng giai đoạn. Thu hút đầu tư vào
đầu tư sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Đồng
thời, triển khai thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo
đảm thông thoáng, thuận lợi cho người dân và DN, nhất là
việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải
quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho
DN khi đến với địa phương.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please briefly introduce the local potential
for developing large-scale hi-tech agricultural production?
given this advantage, what outstanding achievements has
the province’s agriculture sector made?

Kon Tum has a wide variety of agricultural resources
(such as soil, water, climate and weather). The province has
two subclimate regions - east Truong Son and West Truong
Son - that create huge advantages in agricultural
development, especially in high-tech agricultural

development, to improve
added value and
competitiveness of
agricultural products
(Medicinal plants: Ngoc
linh ginseng, codonopsis
pilosula; fruit trees:
Durian, avocado, jackfruit,
banana and passion fruit;
Water specialties: fresh
water and cold water;
coffee; vegetables, fruits
and cold-climate flowers).
These are great potential
and space for Kon Tum
province to develop
agricultural material areas,
apply high-tech
agriculture, produce large-
scale commercial goods,
and process for local
consumption and for
export.

Starting behind other
provinces and cities in
applying high tech to
agricultural production,
but with the guidance of
the Provincial Party
Committee as per
resolution 06-NQ/Tu and
lessons learned from other
provinces and cities that
have gone ahead in the
high-tech application, Kon
Tum province achieved
good results. The province
established and recognized
two high-tech agricultural
areas to grow coffee and
vegetables, established
Mang Den high-tech
agricultural area and

recognized two high-tech agricultural companies in Kon Plong
and Dak ha districts. These moves helped reduce costs and
increased productivity and crop quality by 10-20%, bringing
the total value of high-tech agricultural output to VND583.312
billion out of the total agricultural value of VND3,400 billion of
the province (accounting for 17.16%).

These results have helped create breakthroughs in
agricultural production and socioeconomic development in the
province and served as a foundation for developing
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The signing ceremony of MoU between Kon Tum Department of Agriculture and Rural Development 
and Charm Group JSC and Chanh Thu Fruit Import Export Group JSC

With an agricultural land area of over 902,000 ha or more
than 93% of the natural land area, coupled with favorable
climate and soil conditions, Kon Tum province has great
potential for agricultural development. The province thus
focuses on attracting investment in agricultural
development, especially high-tech agricultural production
and processing. Our reporter has an interview with Mr.
Nguyen Tan Liem, Director of the Kon Tum Department
of agriculture and rural Development, on this issue.

nguyen BaCH 



commercial agriculture, applying high-tech with processing
and consumption market to 2025 and further to 2030 as per
resolution 06-NQ/Dh of the 16th Provincial Party Congress
and resolution 05-NQ/Tu of the executive Board of the
Provincial Party Committee.

Could you please describe the results of agricultural
investment promotion and attraction in the province?
What are priority areas for investment attraction?

To effectively tap and promote agricultural advantages and
resources, Kon Tum province defined investment as a top
priority to mobilize and diversify resources (e.g. capital, science
and technology and management) to develop high-tech
agricultural production, processing, consumption and export.
Domestic and foreign investment promotion and attraction has
gradually stepped up to unlock local agricultural advantages in
general and high-tech agriculture in particular. annual
investment promotion programs consist of eight groups of
underlying activities for implementation.

up to now, Kon Tum province has licensed 27 valid high-
tech agriculture projects with a total registered capital of
VND6,996.182 billion and leased them 889.71 ha of land.
Typical projects include a VND5,100-billion forest
management and protection, tourism business and medicinal
herb production and development project combined with
high-tech dairy goat farming invested by Mang Den
Pharmaceutical and food Joint Stock Company, and a fruit
tree and dairy farming project invested by Th group.

Does Kon Tum province have any policies to
accompany, support and encourage businesses, especially
giant ones, to invest in agriculture?

in the past years, Kon Tum province has issued many
policies to support, encourage and attract businesses, especially
those with financial capacity, science and technology and
production management, to invest in agriculture. Specifically,
the province promulgated resolution 64/2016/NQ-hDND
dated august 19, 2016 of the Provincial People's Council on
high-tech agricultural production and processing development
projects in Kon Tum province while fully applying central
policies such as preferential land, credit, human resource
training, market development and scientific and technological
application, support for high-tech agricultural startups and
high-tech companies.

Currently, the Department of agriculture and rural
Development has advised the Provincial People's Committee to
review and reassess implementation results of local and central
policies to issue integrated specific local and central policies and
categorize policy groups like: (1) Supporting value chain-based
production development, (2) Supporting the establishment of
new agricultural cooperatives, (3) Supporting community-based
production development, (4) Supporting the formation of new

planting areas for medicinal herbs and fruit trees, and (5)
Supporting high-tech agriculture.

Could you please tell us about key tasks and
solutions of the agriculture sector of Kon Tum
province in the coming time?

Based on resolution 06-NQ/Dh of the 16th Provincial
Party Congress and resolution 05-NQ/Tu of the Provincial
Party Committee on intensive commercial agriculture
development, high-tech application, processing and
consumption market to 2025 and further to 2030, the
agricultural sector of Kon Tum province will resolutely focus
on accelerating production restructuring and improve the
economic performance of commercial production in the
coming time. The sector will strengthen production
cooperation, expand organic production areas, high-tech
agricultural production areas in association with branding and
traceability to enhance competitiveness and added value of
products. it will enhance the value of native crops, coupled
with structural transformation driven by research on and the
addition of new highly productive crops.

The sector will boost support for registration of brands,
trademarks and planting area codes; make trade promotion
programs, advertise local agricultural products, step up research for
consumption markets for agricultural products; raise the level of
scientific and technological research, transfer and application in
agriculture, especially stages of breeding, cultivation, tending,
disease prevention and control, post-harvest preservation, product
processing and consumption, and ensure national and international
standards and regulations.

Besides, the sector will actively encourage changes in their
mindset from agricultural production development to agricultural
commercialization development, which stimulates high-tech
application, smart agriculture, organic agriculture, ecological
agriculture coupled with ecological tourism and experiential
tourism in suitable areas. Cooperatives will serve as bridges to link
and cooperate between producers and companies and markets.
The sector will boost agricultural and rural economic
development. enterprises support, invest and orient farmers in
commercial production, ensure standards and regulations to meet
the requirements of the domestic and export markets.

in addition, the agricultural sector will continue to advise
competent authorities to launch specific agricultural development
support policies for the province. Particularly, it will focus on
effective policies for each period; attract investment funds for
agricultural production and processing; apply solutions to speed up
administrative procedure reform in agriculture, ensure openness
and convenience for people and businesses, especially scaling up
information technology applications in agriculture, carrying out
administrative procedures, and creating favorable conditions for
companies doing business in the province.

Thank you very much!
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Theo đó, tỉnh Kon Tum đã ban
hành nhiều nghị quyết,
chương trình, kế hoạch,
văn bản chỉ đạo và bố trí
nguồn lực để thực hiện

có hiệu quả nhiệm vụ CChC tại
địa phương. Tỉnh xác định mục
tiêu CChC phải vì lợi ích của
người dân, doanh nghiệp; lấy sự
hài lòng của người dân, doanh
nghiệp là thước đo đánh giá chất
lượng phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước các cấp. Các
nhiệm vụ, nội dung CChC phải
được tiến hành đồng bộ, thống nhất,
có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với
điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời,
xác định rõ trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá
trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CChC.

Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức, sắp xếp, sáp nhập các cơ
quan, hoàn thiện dần cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền
tại địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả (trong
giai đoạn 2016 - 2021 giảm 11% biên chế hành chính so với năm
2015, vượt chỉ tiêu 1%). Công tác hiện đại hóa nền hành chính
được tỉnh quan tâm đẩy mạnh với nhiều hệ thống thông tin
được đầu tư xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý hành
chính cũng như phục vụ người dân, tổ chức. Cụ thể như: Thành
lập Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh; Trung tâm tích hợp
dữ liệu;... hệ thống gửi nhận văn bản điện tử của tỉnh đã được
triển khai có hiệu quả đến 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh,

huyện, xã. hiện nay, 100% văn bản trao đổi giữa
các cơ quan hành chính thuộc tỉnh (trừ văn bản
mật) đã được gửi, nhận qua trục liên thông văn
bản, nhờ đó cắt giảm được tối đa các giấy tờ hành
chính, hướng tới nền hành chính không giấy tờ.

Đặc biệt, tỉnh tích cực đẩy mạnh và coi cải
cách thủ tục hành chính (TThC) là nhiệm vụ
trọng tâm nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thông
thoáng nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp
khi đến địa phương. Với việc nâng cao hiệu
quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh, thành lập Bộ phận một
cửa cấp tỉnh, huyện, xã đã hạn chế tối đa việc
người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần,
nhiều đơn vị để giải quyết TThC, rút ngắn
thời gian, chi phí cho người dân, doanh
nghiệp, nâng cao tính công khai, minh bạch
trong giải quyết TThC. Đã có 100% thủ tục
được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với
1.322/1.419 thủ tục cấp tỉnh; cấp huyện có
223/223 (đạt 100%); cấp xã có 100/100 (đạt
100%). Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục thực hiện
tiếp nhận các thủ tục thuộc 2 lĩnh vực: Đăng

ký biện pháp đảm bảo và Đăng ký biến
động đất đai thuộc phạm vi tiếp nhận

tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai TP.Kon Tum theo hình thức

“bốn tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm
định, giải quyết và trả hồ sơ).

Đồng thời, từ đầu năm 2022,
thực hiện Đề án đổi mới cơ chế
một cửa, một cửa liên thông
theo Quyết định 468/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ, Kon
Tum là một trong những tỉnh đi
đầu thực hiện cơ chế giao doanh

nghiệp bưu chính công ích đảm
nhận việc tiếp nhận hồ sơ và trả

kết quả TThC tại Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận

Tiếp nhận và Trả kết quả TP.Kon Tum
thay cho công chức, viên chức của các sở,

ban ngành, góp phần nâng cao chỉ số hài
lòng của người dân, doanh nghiệp. Đối với công

tác thanh toán trực tuyến, uBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo
việc sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí giải
quyết TThC, góp phần công khai minh bạch trong việc thu
phí, lệ phí (riêng trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã phát
sinh gần 8000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền
gần 20 tỷ đồng).

Nhờ những nỗ lực trong CChC, cải thiện môi trường đầu
tư, tỉnh Kon Tum đã và đang được nhiều tập đoàn, doanh
nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ
hội đầu tư. Đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục gặt hái những
thành công trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục
tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.n

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

Ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum  
thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Nhằm xây dựng
nền hành chính dân

chủ, hiện đại, chuyên
nghiệp, hiệu quả, tỉnh Kon

Tum tập trung lãnh đạo chỉ đạo
quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp

nhằm nâng cao chất lượng công
tác cải cách hành chính (CChC)

với phương châm lấy người
dân, doanh nghiệp làm

trung tâm phục vụ.
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Kon Tum là một tỉnh biên giới, miền núi với gần 55%
dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phân tán, tạo ra
thách thức lớn trong việc khai thác, phát triển nguồn
nhân lực. Để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao
động, hệ thống mạng lưới cơ sở gDNN của tỉnh đã có sự
phát triển ra sao, thưa ông? 

Tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chính sách nhằm cụ
thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội và thu hút đầu tư của địa phương.

Cụ thể, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới các cơ
sở gDNN, hiện toàn tỉnh Kon Tum có 12 cơ sở gDNN,
trong đó có 09 cơ sở gDNN công lập (gồm 01 Trường Cao
đẳng Cộng đồng Kon Tum và 08 trung tâm gDNN - giáo
dục thường xuyên cấp huyện và 03 trung tâm gDNN tư
thục) được bố trí đều khắp đảm bảo cơ bản cho công tác
đào tạo nghề. Sau những đổi mới, sắp xếp và kiện toàn
mạng lưới, các cơ sở gDNN đã tập trung nguồn lực đầu tư
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề để ngày càng nâng
cao chất lượng đào tạo. Song song đó, công tác đào tạo,
bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề luôn
được chú trọng. Chương trình, giáo trình đào tạo được
xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, đảm bảo năng lực đào tạo
các cấp trình độ và cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đặc biệt, đáp ứng xu hướng đào tạo nghề phù hợp với
thị trường lao động, tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở gDNN đẩy
mạnh liên kết với DN để tổ chức đào tạo; khuyến khích
các DN tham gia đào tạo nghề hoặc liên kết với cơ sở
gDNN tổ chức tuyển dụng, đào tạo lao động. Ngay sau

khi tốt nghiệp, người lao động có trình độ, tay nghề thực
tế theo yêu cầu của DN nên tỷ lệ được DN tuyển dụng cao.

Năm 2022, ngành lĐ-TB&Xh tỉnh triển khai thực
hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong
đó, tuyển sinh trên 6.000 người theo học các lớp gDNN;
tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 41%; tỷ lệ người lao động
có việc làm sau khi tốt nghiệp trên 80%.

Ngoài ra, tỉnh khuyến khích các DN, cá nhân tham gia
hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, kêu gọi đầu tư các dự án trường học chất
lượng cao từ nguồn vốn của nhà đầu tư trong và nước
ngoài, giúp cho lao động tại địa phương có cơ hội tìm
được việc làm và nâng cao trình độ nghề nghiệp của người
lao động. 

Cùng với phát triển hệ thống cơ sở gDNN, công
tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa
bàn tỉnh thời gian qua đã có những chuyển biến như
thế nào? 

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động tiếp
tục được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều nội
dung mới, hình thức đa dạng. Sở lĐ-TB&Xh đã đẩy
mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo, cung ứng lao động;
tư vấn giải quyết việc làm, hỗ trợ DN tuyển dụng lao
động; chuyển việc đào tạo lao động cung ứng sang hình
thức hỗ trợ DN tuyển dụng lao động, đưa vào đào tạo và
làm việc; tư vấn xuất khẩu lao động cho các đối tượng
thanh niên, hộ nghèo, lao động chưa có việc làm,…

Đồng thời, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng lao

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
bằng các giải pháp đồng bộ

Sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
nghề nghiệp (gDNN); tăng cường liên kết với

doanh nghiệp (DN) trong đào tạo; phát triển thị
trường lao động; giải quyết việc làm,… là những
giải pháp trọng tâm được tỉnh Kon Tum triển
khai thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Phóng

viên đã có cuộc phỏng vấn ông a Kang, giám đốc
Sở lao động - Thương binh và Xã hội 

(lĐ-TB&Xh) tỉnh Kon Tum về nội dung này. 

F



động cho DN trên các phương tiện thông tin đại
chúng như: Báo, đài, mạng xã hội facebook,
zalo; điện thoại, email; lồng ghép trong chương
trình tư vấn, định hướng học nghề, việc làm,…
để phổ biến kịp thời thông tin thị trường lao
động đến người lao động và DN. Nhờ đó, đã
mang lại hiệu quả cao trong việc gắn kết nhu
cầu việc làm giữa DN và người lao động. Kết
quả, đã giải quyết việc làm cho 7.019 người, đạt
121% kế hoạch.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã
đạt được, sở LĐ-TB&XH tham mưu, thực
hiện các giải pháp nào nhằm nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới?

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày
30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở lĐ-
TB&Xh tỉnh tham mưu uBND tỉnh ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát
triển gDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phát
triển gDNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum được
thực hiện theo hướng mở, linh hoạt, hiệu quả,
chú trọng cả quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo;
bám sát nhu cầu thị trường lao động gắn kết với
việc làm, an sinh xã hội và phát triển bền vững;
phát huy tối đa năng lực người học, thúc đẩy
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Sở lĐ-
TB&Xh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh
tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
trong chương trình, kế hoạch của tỉnh về vị trí,
tầm quan trọng của gDNN đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các
giải pháp trọng tâm về đổi mới, nâng cao chất
lượng gDNN; chú trọng đào tạo nghề chất
lượng cao, gắn kết gDNN với thị trường lao
động, việc làm bền vững. Đa dạng hóa các hoạt
động giới thiệu việc làm, các dịch vụ cung ứng
nhân lực cho các DN, nâng cao hiệu quả đào tạo
và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, nắm bắt
đầy đủ tình hình biến động về lao động tại các
DN để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời, gắn
kết hoạt động thực hiện chính sách bảo hiểm
thất nghiệp với giao dịch việc làm nhằm nhanh
chóng đưa người lao động quay trở lại thị
trường lao động. Tiếp tục phối hợp với các sở,
ngành và địa phương trong công tác dự báo thị
trường lao động ngắn hạn và dài hạn, về nguồn
nhân lực, báo cáo xu hướng việc làm, nghề
nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho các đối tượng
tham gia vào thị trường lao động.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Kon Tum is a mountainous border province with nearly
55% of the population being ethnic minorities living
sparsely. This reality poses great challenges to the
employment and development of human resources. How
have TvET facilities in the province been developed to meet
the TvET needs of workers?

Kon Tum province issued many policies to concretize human
resource development policies, especially in high-quality human
resources, to meet socioeconomic development and investment
attraction requirements.

Specifically, by reorganizing and renovating TVeT facilities,
Kon Tum province currently has 12 TVeT facilities, including
nine public facilities (Kon Tum Community College and eight
district-level vocational education and continuing education
centers) and three private facilities arranged throughout the
province to ensure basic vocational training. after the TVeT
network is completed renovation, arrangement and
strengthening, TVeT units have focused their investment
resources on vocational training facilities and equipment to
increasingly improve training quality. at the same time, training,

Adopting
Consistent
Solutions to
Enhance Human
Resource Quality 

arranging and renovating technical and
vocational education and training (TVeT)
for better quality; and strengthening
cooperation with enterprises in training,
labor market development and job creation,
among others, are key solutions adopted by
Kon Tum province to gradually improve the
quality of human resources to meet
socioeconomic development and investment
attraction requirements. Our reporter has an
interview with Mr. a Kang, Director of Kon
Tum Department of labor, invalids and
Social affairs, on this issue.

F
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fostering and developing vocational teachers is always focused.
Training programs and curricula are developed, revised and
supplemented to ensure training capacity at all levels and
basically meet training needs in the province.

in particular, to meet market-based vocational training,
the province has directed TVeT units to bolster
cooperation with enterprises in training; encourage the
latter to join vocational training or coordinate with the
former to recruit and train workers. immediately after their
graduation, trainees have necessary qualifications and
practical skills required by enterprises. Thus, the
employment rate of graduates is high.

in 2022, the Department of labor, invalids and Social affairs
effectively implemented the assigned targets and plans. More
than 6,000 people were enrolled in vocational training; the rate
of trained workers was 41%; and the rate of graduates getting
employed was over 80%.

in addition, the province encourages businesses and
individuals to support vocational training for local workers.
accordingly, Kon Tum is calling for domestic and foreign
investment funds for high-quality school projects in a bid to
help local workers with the opportunity to find good jobs and
improve their professional qualifications.

along with developing the TvET system, how has the
province paid attention to job training linked to job
creation?

Job creation for workers continues to be implemented with
many new contents and diverse forms. The Department of
labor, invalids and Social affairs has sped up worker training
and labor supply; consulted on job creation and assisted
enterprises in recruiting workers; shifted from supplying
trained workers to supporting enterprises to recruit, train and
employ workers; and consulted on manpower export for
young people, poor households and unemployed workers.

at the same time, the department directs the Provincial
employment Service Center to strengthen communications
and recruitment counseling for enterprises on mass media
such as newspapers, radio, social networks facebook and Zalo,
telephone and email; integrates this work in job counseling,
vocational training and
employment programs to
promptly provide labor
market information to
workers and businesses.
as a result, it has brought
about a high effect in
matching the
employment needs of
enterprises and workers.
as a result, the center has
provided jobs for 7,019
people, reaching 121% of
the plan.

To further promote
your achievements,
what solutions should
you advise and

implement to continue improving human resource
quality in the coming time?

Carrying out the Prime Minister's Decision 2239/QD-TTg
dated December 30, 2021, we will advise the Provincial
People's Committee to launch an action plan for
implementation of the Vocational education Development
Strategy for the 2021 - 2030 period, with a vision to 2045. in
particular, TVeT development in Kon Tum province is
carried out in an open, flexible and effective manner
focusing on training scale, structure and quality. We will
closely keep track of labor market needs in association with
employment, social security and sustainable development;
maximize trainees' capacity, and foster entrepreneurship
and innovation.

To achieve the above objectives, the Department of labor,
invalids and Social affairs will strengthen the leadership of
Party committees and authorities at all levels from the
province to the grassroots; and boost communications on
Party guidelines and resolutions, governmental policies and
laws, and provincial viewpoints, goals, tasks and solutions in
its programs and plans on TVeT position and importance to
local socioeconomic development. 

furthermore, we will consistently and effectively
implement key solutions on TVeT innovation and quality
improvement; focus on high-quality vocational training; link
TVeT with the labor market and sustainable employment. We
will diversify job placement, human resource supply services
for enterprises, improve training efficiency and send workers
to work abroad.

at the same time, we will regularly update and fully
provide employment information at local enterprises to
introduce timely support measures, link unemployment
insurance policies with employment transactions to quickly
bring workers back to the labor market. We will continue to
coordinate with relevant agencies and localities in forecasting
short-term and long-term labor market and human resources
and reporting on employment and career trends in order to
deliver maximum support for all workers.

Thank you very much! 
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giai đoạn 2011 - 2022, Sở Kh&CN đã tham mưu
uBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện 50 đề
tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát
triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm
chủ lực của tỉnh (đã tổ chức nghiệm thu 35 đề

tài, dự án; 15 đề tài, dự án đang triển khai thực hiện). Đồng
thời, đề xuất Bộ Kh&CN xem xét phê duyệt 07 dự án Kh&CN
cấp quốc gia thuộc Chương trình nông thôn miền núi (03 dự
án do Trung ương quản lý; 04 dự án ủy quyền địa phương
quản lý) với 05 dự án đã nghiệm thu. Các đề tài, dự án cơ bản
triển khai đúng tiến độ, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết
thực trong thực tiễn sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông
nghiệp với việc nghiên cứu, chuyển giao các giống cây trồng,
quy trình công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất,
chất lượng và hiệu quả sản xuất theo hướng bền vững. 

Thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng
dụng Kh&CN đã lựa chọn được nhiều giống
cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp
với điều kiện tự nhiên và sản xuất của tỉnh.
Nhiều kết quả nghiên cứu đã chuyển giao
cho các doanh nghiệp, hộ nông dân tiếp
nhận và triển khai ứng dụng vào sản xuất,
mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể như:
Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong
phòng trừ sâu bệnh hại cây sâm Ngọc linh;
ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn
quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Kon
Plông; mô hình nhân giống, trồng và sơ chế
biến giảo cổ lam và độc hoạt theo gaCP
nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất
thuốc; ứng dụng Kh&CN xây dựng mô hình
sản xuất lợn lai 03 giống thương phẩm và
chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh
học; ứng dụng phát triển Kh&CN trong sản
xuất gạch bê tông từ vật liệu sẵn có,...

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt
động Kh&CN, đổi mới sáng tạo của tỉnh
nhìn chung vẫn còn những tồn tại. hệ

thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, máy móc thí
nghiệm, thử nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Số
lượng các tổ chức và nguồn nhân lực Kh&CN còn thiếu;
thị trường Kh&CN, thương mại hóa kết quả sau nghiên
cứu trên địa bàn tỉnh chưa được hình thành. hoạt động
nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các
lĩnh vực: Bảo quản, chế biến, xử lý môi trường, chọn tạo,
nhân giống cây trồng, vật nuôi còn hạn chế,…

Khẳng định vai trò của Kh&CN đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh
Kon Tum lần thứ XVi, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục
tiêu: “Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy
mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát
triển kinh tế - xã hội”. 

Với mục tiêu này, ngành Kh&CN sẽ tiếp tục tổ chức
thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về hoạt động
Kh&CN và đổi mới sáng tạo. Tập trung nguồn lực triển
khai định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học kỹ
thuật và công nghệ, y dược, khoa học xã hội và nhân văn,…
Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về
Kh&CN; phát triển thị trường Kh&CN, doanh nghiệp
Kh&CN, tổ chức Kh&CN; phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai truy xuất nguồn
gốc; tăng cường hoạt động dịch vụ, tiềm lực khoa học công
nghệ, đầu tư trang thiết bị để từng bước hiện đại hóa công
tác quản lý trên địa bàn.n

Tăng cường ứng dụng khoa học 
và công nghệ vào sản xuất

Xác định khoa học và công nghệ (Kh&CN)
là nền tảng, động lực cho phát triển bền
vững, vì vậy lĩnh vực này đã và đang được
tỉnh Kon Tum quan tâm, chú trọng, triển
khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực.
Các đề tài, dự án Kh&CN được thực hiện
có tính ứng dụng cao, từng bước đổi mới
phù hợp với thực tiễn sản xuất.

Kiểm tra quy trình nhân giống và kiểm nghiệm sản phẩm tại Trung tâm Ươm tạo và
hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại huyện Đăk Tô
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T rên cơ sở nhận diện rõ
những khó khăn, bất cập
còn tồn tại, Sở TN&MT tỉnh
đã đề ra nhiều giải pháp
khắc phục khó khăn, vướng

mắc cho doanh nghiệp trong tiếp cận
đất đai, góp phần nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh của tỉnh trên bảng xếp
hạng chung cả nước. Trong đó, công tác
cải cách thủ tục hành chính (TThC)
trong lĩnh vực đất đai là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm được ngành
TN&MT tích cực triển khai. Qua
thường xuyên kiểm tra, rà soát quá trình
thực hiện TThC, ngành phát hiện
TThC, nhóm TThC, quy định hành
chính còn vướng mắc, kịp thời đề xuất
cơ quan có thẩm quyền xem xét phê
duyệt phương án đơn giản hóa TThC để
tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ
chức và doanh nghiệp trong quá trình
thực hiện. Đăng tải công khai minh
bạch thông tin về danh mục TThC
thuộc thẩm quyền trên trang thông tin
điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công của
tỉnh. 

Ngành cũng tiếp tục thực hiện hiệu
quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết TThC. Nâng cao hiệu

quả hoạt động của Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh, đảm bảo giải quyết TThC
cho người dân, tổ chức và
doanh nghiệp nhanh chóng,
đúng quy định. Đẩy mạnh việc
giải quyết TThC trên môi
trường điện tử; chuẩn hóa, điện
tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý
hồ sơ; số hóa hồ sơ, kết quả
TThC.

Đồng thời, tăng cường trách
nhiệm người đứng đầu các
phòng, đơn vị trực thuộc trong
công tác cải cách, kiểm soát
TThC. Trong đó, tập trung vào
trách nhiệm công khai TThC,
và xử lý phản ánh, kiến nghị của
người dân và doanh nghiệp về
quy định hành chính. hoàn
thiện các quy trình nội bộ, quy
trình điện tử đảm bảo áp dụng
chung thống nhất trên cơ sở hệ
thống quản lý chất lượng của Sở
theo Nghị định số
107/2021/NĐ-CP ngày

06/12/2021 của Chính phủ.
Cùng với cải cách TThC, Sở

TN&MT tiếp tục nâng cao chất lượng hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai,
nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế
hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính
ở dạng số để đưa vào khai thác và sử
dụng tại các Văn phòng Đăng ký đất đai;
ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất,…

Đặc biệt, ngành TN&MT tiếp nhận,
xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến
nghị của doanh nghiệp, người dân trong
thực hiện các quy định liên quan đến
hoạt động đầu tư, kinh doanh thông qua
các buổi tiếp xúc, đối thoại, trao đổi các
vấn đề liên quan đến đất đai. Tập trung
giải quyết vướng mắc, kiến nghị và
hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật, tra
cứu các thông tin về TThC liên quan
đến lĩnh vực đất đai; mở chuyên mục
hỏi - Đáp và hỗ trợ giải quyết nhanh với
những phản ánh của doanh nghiệp,…
Từ đó, từng bước tạo chuyển biến tích
cực, góp phần cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh.n

Nỗ lực cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai

Theo kết quả đánh giá
Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh năm
2021 được VCCi công
bố, chỉ số Tiếp cận đất
đai của tỉnh Kon Tum
đạt 6,79 điểm, giảm
0,33 điểm (năm 2020 là
7,12 điểm). Thời gian
qua, với quyết tâm cải
thiện, nâng cao chỉ số
này, Sở Tài nguyên và
Môi trường (TN&MT)
đã thực hiện đồng bộ
các giải pháp nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho
doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
Bộ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về một số vướng mắc trong công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh vào tháng 2/2022



Ô ng Trần Văn Thu - giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cho
biết: Thời gian qua, việc triển khai kiến
trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản
2.0 đã đạt được những kết quả đáng khích

lệ. hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh -
iOC (đang thử nghiệm) đã hoàn thành tích hợp dữ liệu
của 7 hợp phần và hình thành được một số cơ sở dữ liệu
cơ bản về kinh tế - xã hội, hoạt động của chính quyền, y
tế, giáo dục.

iOC cũng xây dựng trục kết nối, chia sẻ dữ liệu tỉnh
theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đã kết nối

thành công với trục kết nối, chia sẻ dữ liệu
quốc gia. Toàn tỉnh cài đặt được 5.528 máy
tính thuộc hệ thống giám sát mã độc tập
trung. Đến hết tháng 5/2022 đã phát hiện,
xử lý 16.373 mã độc trên các máy tính.
Trung tâm điều hành an ninh mạng của
tỉnh (SOC) đã kịp thời đưa ra cảnh báo,
biện pháp khắc phục các lỗ hổng mất an
toàn thông tin (aTTT). hệ thống thông tin
(hTTT) báo cáo tỉnh
(https://hethongbaocao.kontum.gov.vn)
được triển khai đến các cơ quan hành chính
từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời kết nối liên
thông với hTTT báo cáo Chính phủ và
thiết lập đầy đủ chế độ báo cáo của các đơn
vị vào hTTT báo cáo của tỉnh.

Song song với đó, các cơ sở dữ liệu ngành cũng được
xây dựng. Đặc biệt, có 2/8 lĩnh vực ưu tiên CĐS về quan
trắc môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) và các
trường mầm non, phổ thông trên phần mềm SMaS (Sở
giáo dục và Đào tạo) để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
giáo dục tại địa phương và đồng bộ sang hệ thống cơ sở
dữ liệu quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo quản lý.

Bên cạnh đó, công tác phát triển mạng lưới cáp
quang đã cung cấp dịch vụ internet cáp quang tốc độ
cao đến 100% các trung tâm từ huyện đến cơ sở; 100%
xã trên địa bàn tỉnh được phủ sóng 2g, 3g, 4g; hạ tầng
mạng cáp quang phủ đến 100% xã và 99,7% số thôn
được phủ sóng 4g. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện
thoại thông minh là 66,44%; tỷ lệ hộ gia đình có điện
thoại thông minh là 79,79%; hộ gia đình có cáp quang
băng rộng là 48,33%. 100% các sở, ban ngành, uBND
cấp huyện và cấp xã đã được đầu tư trang thiết bị công
nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng laN, kết nối
internet tốc độ cao; sử dụng hệ thống phần mềm một
cửa điện tử để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục
hành chính. 100% cán bộ, công chức có máy tính kết
nối internet phục vụ công tác chuyên môn. 

Kon Tum cũng đã hoàn thành triển khai hệ thống họp
hội nghị truyền hình trực tuyến 4 cấp từ Trung ương đến
huyện; trong đó các huyện Ngọc hồi, Kon Plông, Tu Mơ
rông, Đăk hà, Đăk glei, Sa Thầy đã triển khai đến xã.
Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp i và ii đến 100%
các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã
và các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động thông suốt, ổn
định, bảo đảm aTTT theo cấp độ.

Tính đến ngày 19/5/2022, Cổng Dịch vụ công trực
tuyến tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn)
đã cung cấp 1.753 thủ tục hành chính, trong đó có: 495
dịch vụ công mức độ 2; 196 dịch vụ công mức độ 3; 1.062
dịch vụ công mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và 4 tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là
1020 dịch vụ; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị
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Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng
chính quyền điện tử, chính quyền số

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Thực hiện các quyết định về chuyển đổi
số (CĐS) của Thủ tướng Chính phủ,
ngày 18/02/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Kon Tum đã ban hành Nghị quyết
chuyên đề về CĐS trên địa bàn tỉnh đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030 với
mục tiêu đưa Kon Tum xếp thứ 35 tỉnh,
thành cả nước thực hiện tốt nhất về CĐS.
Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh chú
trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp,
trong đó đẩy mạnh triển khai kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0
giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng
tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực
tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

duy anH

(xem tiếp trang 41)
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Đ ến nay, hệ thống y tế tỉnh Kon Tum đã cơ
bản hoàn thiện. Các cơ sở y tế được quan
tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa
và hiện đại hóa trang thiết bị. Tỉnh đã đầu tư,
nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

từ bệnh viện hạng ii lên bệnh viện hạng i quy mô 750
giường bệnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc hồi lên 300
giường bệnh; cải tạo, mở rộng trung tâm y tế các huyện Đăk
glei, Đăk hà và đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trạm
y tế xã để đạt chuẩn theo quy định. 

Song song với phát triển cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị
hiện đại cũng được đầu tư và áp dụng như: hệ thống
Xquang kỹ thuật số, hệ thống lọc thận; chụp cộng hưởng từ
Mri; hệ thống eCMO (tim phổi nhân tạo); các thiết bị hồi
sức cấp cứu; nội soi chẩn đoán và phẫu thuật nội soi và máy
điện tim, siêu âm, xét nghiệm,...

Đặc biệt, cùng với hệ thống y tế công lập, hệ thống y tế
tư nhân cũng phát triển nhanh thông qua chủ trương xã
hội hóa. Sở y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan tham mưu uBND tỉnh thu hút đầu tư
xây dựng được 01 bệnh viện đa khoa; 02 phòng khám đa
khoa. Đồng thời có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư
thống nhất Bệnh viện Đa khoa hồng Đức đầu tư dự án
Bệnh viện, khu nghỉ dưỡng, an dưỡng và phục hồi chức
năng hồng Đức Kon Tum trên địa bàn huyện Kon Plông
nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao
của người dân.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng đủ cả về số
lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cũng như
quản lý. Tinh thần, thái độ phục vụ từng bước được cải
thiện và nâng cao. Việc thực hiện các quy chế chuyên môn
được chú trọng, kỷ cương của cơ sở khám chữa bệnh có
nhiều tiến bộ.

Không chỉ vậy, hướng tới sự hài lòng của người dân và
doanh nghiệp, ngành y tế tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính (TThC), thường xuyên rà soát, đánh giá,
kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc
hủy bỏ TThC, quy định không phù hợp; cập nhật, công
khai TThC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang
thông tin điện tử của Sở y tế theo đúng quy định. Năm
2017, tổng số TThC trong ngành y tế là 226 thủ tục, đến
thời điểm hiện nay còn 157 thủ tục. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi
số, Sở đẩy mạnh giải quyết TThC trên môi trường điện tử;
số hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; kết quả; đồng thời
báo cáo kết quả triển khai đánh giá giải quyết TThC theo
cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở đã tích hợp thực
hiện đối với 106 TThC trên Dịch vụ hành chính công trực
tuyến mức độ 3, 4; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có
thể tạo lập và gửi hồ sơ 24/24 giờ, tại bất cứ đâu có kết nối
internet, không cần đến gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh, giúp giảm chi phí đi lại.

Ông Võ Văn Thanh, giám đốc Sở y tế tỉnh Kon Tum
cho biết: Thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng
tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế;
củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế các cấp. Phát
triển cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh hiện đại; tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; nâng cao tinh thần
trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự
hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế.
Tăng cường chất lượng y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực
phân tích, tổng hợp, dự báo, giám sát và phát hiện sớm dịch
bệnh, tham mưu các biện pháp ứng phó, khống chế kịp
thời,... để sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.n

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám, 
chữa bệnh của người dân

Với việc nâng cao năng lực hệ
thống y tế dự phòng; phát triển
các dịch vụ kỹ thuật cao; ứng
dụng công nghệ thông tin
trong quản lý khám, chữa
bệnh,... ngành y tế tỉnh Kon
Tum đã có những bước chuyển
biến mạnh mẽ, đáp ứng ngày
càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của người dân.

nguyễn BáCH

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên Sở Y tế tỉnh Kon Tum
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Ông có thể cho biết mục tiêu phát triển hạ tầng giao
thông của tỉnh Kon Tum giai đoạn từ nay đến năm 2025?

Kon Tum định hướng phát triển mạng lưới gTVT theo
hướng đồng bộ, hiện đại nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý -
giao điểm quan trọng nối liền các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải
miền Trung, Đông Nam bộ Việt Nam với các tỉnh Nam lào,
Đông Bắc Campuchia và Thái lan trong hành lang kinh tế
Đông - Tây. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ hợp lý, liên thông với mạng lưới giao thông vùng,
quốc gia và quốc tế. 

Để hoàn thành mục tiêu này, trên cơ sở bám sát sự chỉ
đạo của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh
ủy, hĐND, uBND tỉnh, thời gian tới, Sở gTVT tỉnh sẽ
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai hoàn thành
trình duyệt Quy hoạch phát triển gTVT tỉnh Kon Tum thời
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quy hoạch
phát triển tỉnh Kon Tum. Tham mưu uBND tỉnh tiếp tục
kiến nghị Bộ gTVT và các bộ ngành Trung ương trình Thủ
tướng Chính phủ đầu tư hoàn chỉnh dự án Ql 24 đoạn qua
địa bàn tỉnh, đầu tư tuyến tránh đường hồ Chí Minh qua
các đô thị; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường
cao tốc Pleiku - Kon Tum - Ngọc hồi - Bờ y. Tập trung chỉ
đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021- 2025 của địa phương theo Nghị quyết
hĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả như dự
án trên tỉnh lộ 671, 675, 673, đường tái định cư Thủy điện
Pleikrông, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý ngành

Chủ động gỡ “nút thắt”, 
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

Đến nay, mạng lưới hạ tầng giao thông
trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát triển
theo hướng đồng bộ, liên hoàn, bảo đảm
sự kết nối giữa các vùng trong tỉnh và
giữa tỉnh với các địa phương trong khu
vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-
an ninh. Có được thành công này, bên
cạnh sự đầu tư của Trung ương và tỉnh
còn phải kể đến nỗ lực của ngành giao
thông Vận tải (gTVT) trong việc tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các
công trình trọng điểm. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Phan mười - giám đốc
Sở gTVT tỉnh Kon Tum.

Luận nguyễn

Cầu mới bắc qua sông Đăk Bla
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đối các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 
trọng điểm.

Sở cũng sẽ phối hợp với các sở ngành, chính quyền huyện,
thành phố rà soát, tham mưu uBND tỉnh bố trí kinh phí đầu
tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện, xã theo quy
hoạch, ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các
trục có lưu lượng giao thông lớn, các tuyến đường thuộc khu
kinh tế trọng điểm của tỉnh. Duy trì, củng cố và nâng cấp
mạng lưới giao thông nông thôn hiện có theo đúng tiêu chuẩn
kỹ thuật; đồng thời xây dựng mới các tuyến đường giao thông
nông thôn bằng cách lồng ghép vào chương trình nông thôn
mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Những công trình, dự án giao thông trọng điểm mà
tỉnh đã, đang và sẽ triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của địa phương?

Sở gTVT đã tham mưu uBND tỉnh làm việc với Bộ gTVT
và các bộ, ngành Trung ương để kiến nghị Thủ tướng Chính
phủ đầu tư hoàn chỉnh dự án Ql 24 đoạn qua địa bàn tỉnh,
đầu tư tuyến tránh đường hồ Chí Minh qua các đô thị; triển
khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Pleiku -
Kon Tum - Ngọc hồi - Bờ y. hoàn thành đưa vào khai thác
dự án Ql 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum trong năm 2022, đảm
bảo kết nối thuận lợi giữa Kon Tum với các tỉnh duyên hải
miền Trung. 

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương được
giao làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả
như: Dự án xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch
xã ia Chim, TP.Kon Tum (tỉnh lộ 671) đến đường giao thông
kết nối với tỉnh lộ 675a xã ya ly, huyện Sa Thầy; cải tạo, nâng
cấp tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (đường Đồng Nai),
TP.Kon Tum; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 -
Km24; đường tái định cư thủy điện Plei Krông,... 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý ngành đối
với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trọng
điểm như: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676
nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây,
Sơn hà, tỉnh Quảng Ngãi; đường tránh phía Tây TP.Kon
Tum; dự án đường Trường Chinh; sửa chữa, nâng cấp đường
Đh 22, huyện Kon rẫy; cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã
Đăk ruồng; đường từ trung tâm thị trấn Đăk glei đến trung
tâm xã Xốp,.... Đồng thời phối hợp với các sở ngành, chính
quyền huyện, thành phố rà soát, tham mưu uBND tỉnh bố trí
kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện, xã
theo quy hoạch, ưu tiên các trục có lưu lượng giao thông lớn,
các tuyến đường thuộc khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
cho hạ tầng giao thông tỉnh Kon Tum hiện nay ra sao,
thưa ông? Đâu là những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng
đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng như giải pháp để
tháo gỡ các “nút thắt” này?

giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là cho đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng được Trung ương và lãnh đạo tỉnh đặc
biệt quan tâm, bởi điều này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng
và kiểm soát lạm phát. Đến nay, về cơ bản tỷ lệ giải ngân cho
các dự án công trình giao thông đều đạt so với kế hoạch vốn
được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc ảnh hưởng lớn đến

tỷ lệ giải ngân như: Vướng mắc về thể chế, chính sách trong
lĩnh vực đất đai, công tác giải phóng mặt bằng; chuyển đổi
mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng,... Đặc biệt, giá của các loại
vật liệu xây dựng tăng đột biến, nhất là giá xăng dầu, sắt, thép,
đất, cát,… dẫn đến dự toán vượt so với tổng mức đầu tư được
duyệt. Do đó nhiều dự án phải thực hiện điều chỉnh theo
hướng tăng tổng mức đầu tư hoặc thay đổi giải pháp thiết kế
hoặc giảm quy mô đầu tư để đảm bảo nguồn lực triển khai. 

Để tháo gỡ các vướng mắc này, các cấp ủy, chính quyền
địa phương đã tập trung chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền về vị
trí vai trò, tầm quan trọng của kết cấu hạ tầng giao thông đối
với sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; từ đó tạo sự
đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ của hệ thống chính
trị và toàn xã hội. lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm
làm chủ đầu tư bởi đây là yếu tố then chốt, quyết định đến tiến
độ, chất lượng của dự án.

Song song với đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
các cơ quan quản lý chuyên ngành, chủ đầu tư; gắn trách
nhiệm với công tác giải ngân đầu tư công. Tăng cường phối
hợp chặt chẽ, đồng bộ trong đền bù, giải phóng mặt bằng. rà
soát, tham mưu tách công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
thành 01 tiểu dự án riêng trước khi phê duyệt đầu tư.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án có tính chất quan
trọng, kết nối vùng, liên vùng, có sự đột phá và sức lan tỏa
mạnh. Tập trung rà soát, loại bỏ các dự án chưa thực sự cấp
thiết, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí,
kém hiệu quả, gây nợ đọng xây dựng. 

rà soát, loại bỏ các quy định phải có ý kiến chấp thuận
hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với
những vấn đề đã được quy định bằng tiêu chí, tiêu chuẩn,
điều kiện, quy trình và đã được phân cấp quản lý. gắn trách
nhiệm của người đứng đầu với thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh giải quyết các thủ tục
hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4,
tiếp tục đề xuất giảm, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các thủ tục
không cần thiết,…

Trân trọng cảm ơn ông!                     

Dự án mở rộng quốc lộ 24 nối Kon Tum - Quảng Ngãi 
với tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng



Theo ông Trần Minh Thắng - giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Kon Tum, thời gian qua Sở đã thực
hiện tốt công tác hTPl cho DN với nhiều hoạt
động cụ thể và dần trở thành người bạn đồng
hành cùng DN. 

Cụ thể, Sở Tư pháp tập trung tham mưu uBND tỉnh ban
hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, quy chế phối
hợp thực hiện về hTPl cho DN hàng năm. Chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan thu thập, tập hợp, cập nhật
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật các văn bản
QPPl do hĐND, uBND tỉnh ban hành, tạo điều kiện thuận
lợi cho DN trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin
từ các văn bản QPPl. Cập nhật, hướng dẫn các thủ tục hành
chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang
thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương nhằm
phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của DN về dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh, các thông tin về địa bàn, lĩnh vực ưu đãi
đầu tư, lao động, đất đai, thuế, đầu tư, bảo hiểm xã hội, tài
chính, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,...

Bên cạnh đó, với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến DN,
Sở Tư pháp tổ chức biên soạn một số chuyên đề pháp luật
liên quan đến DN đăng tải trên trang thông tin điện tử của
Sở, trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.
Biên soạn, in ấn, cấp phát miễn phí cuốn tài liệu, tờ gấp các
loại tập trung các nội dung về luật DN, luật tiếp cận thông
tin, luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu. Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các
chuyên mục phổ biến quy định của pháp luật phục vụ hoạt
động của DN, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ. Thường xuyên, chủ động tổ
chức các đợt giới thiệu văn bản pháp luật chuyên ngành
mới, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan. Chủ trì, phối hợp với
các ngành tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật (về kinh
doanh, hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại, tài

chính, tín dụng,...) cho những người là chủ DN, cán bộ làm
công tác pháp chế các DN trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin
hỗ trợ DN trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(địa chỉ: http://skhđt.kontum.gov.vn/hotrodoanhnghiep); Cổng
thông tin điện tử của uBND tỉnh có hệ thống tiếp nhận và trả lời
kiến nghị của DN (địa chỉ http:// doanhnghiepkontum.gov.vn).
Đặc biệt, bên cạnh bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký
kinh doanh, tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp cho các DN, nhiều
sở, ngành và địa phương đã công bố số điện thoại đường dây nóng
hoặc thông qua mục “liên hệ” trên trang thông tin điện tử như:
Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường,… để kịp thời tiếp
nhận, hỗ trợ giải đáp những khó khăn, vướng mắc của DN.

Ngoài ra, các DN được tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ
pháp lý thông qua bộ phận pháp chế của cơ quan hoặc tổ công
tác chuyên về hỗ trợ, giải đáp pháp luật cho DN. Các vướng
mắc, phản ánh, kiến nghị của DN luôn được tiếp thu, giải đáp,
giải quyết kịp thời, thỏa đáng theo đúng quy định pháp luật
qua nhiều hình thức, giúp các DN hiểu và chấp hành nghiêm
các quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt
động kinh doanh. Qua đó, tạo niềm tin vào pháp luật và thói
quen xử sự theo quy định của pháp luật đối với các DN.

hiện nay, việc xây dựng, phát triển đội ngũ DN, doanh
nhân đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được tỉnh Kon Tum xác định
là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Vì vậy, Sở Tư pháp tiếp tục
quan tâm đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác
hTPl cho DN; chú trọng chất lượng công tác xây dựng, góp ý,
thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPl; thường xuyên cập
nhật các văn bản QPPl. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên
quan thực hiện tổ chức khảo sát, thống kê nhu cầu về hTPl
cho DN; tổ chức các lớp tập huấn, buổi tọa đàm để cung cấp
kiến thức pháp luật, kỹ năng hTPl cho DN;… hỗ trợ tích cực
việc nâng cao năng lực của DN.n
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Nâng cao hiệu quả 
hoạt động hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Công tác hỗ trợ pháp lý (hTPl) cho doanh nghiệp
(DN), nhất là các DN nhỏ và vừa được các cơ quan,
đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tích cực
triển khai thực hiện. Nhờ đó, tạo chuyển biến căn bản
về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen
tuân thủ pháp luật; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng
cường năng lực cạnh tranh của DN đồng thời góp phần
cải thiện môi trường kinh doanh.



Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được
kiểm soát trên phạm vi cả nước, hoạt động xây
dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng dần đi vào
ổn định.  Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Xây

dựng tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính, trọng tâm là rút ngắn thủ tục hành chính (TThC)
nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí, tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác
quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên
ngành được thực hiện đúng quy định, nhất là việc tổ chức
công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo
đúng thời gian, đối tượng. Cung cấp đầy đủ các thông tin
quy hoạch cũng như hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, nhà
đầu tư thực hiện theo quy hoạch. 

Ngoài ra, công tác quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng
công trình, an toàn lao động và quản lý dịch vụ công cũng

được Sở quan tâm thực hiện tốt. Trong tình hình biến động
của thị trường nguyên, vật liệu, Sở đã kịp thời ban hành các
văn bản và hướng dẫn cơ quan, đơn vị nhanh chóng cập nhật
để đảm bảo triển khai đúng quy định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, năm 2022 hoạt động
xây dựng trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải không ít khó khăn
như: giá vật liệu tăng đột biến; một số vật liệu (đất san lấp,
cát, đá…) chưa đáp ứng kịp thời cho các dự án; doanh nghiệp
khó tiếp cận nguồn vốn vay, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Ngoài ra, việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ theo
yêu cầu; trong quá trình lập dự án, các chủ đầu tư và đơn vị tư
vấn chưa theo sát thực tế, dẫn đến tình trạng điều chỉnh nhiều
lần, kéo dài thời gian chuẩn bị thực hiện dự án,…

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã tham mưu uBND
tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể nhằm kịp thời giải quyết các
khó khăn trong hoạt động xây dựng cũng như của các doanh
nghiệp, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Ông Nguyễn Quang hải - giám đốc Sở Xây dựng tỉnh
Kon Tum cho biết: Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng quy định uBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở
Xây dựng công bố giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công
trình theo định kỳ hàng quý. Tuy nhiên, trước tình hình giá
cả nhiên, vật liệu có nhiều biến động, khó dự báo, ảnh hưởng
tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng đã
tổ chức công bố giá vật liệu theo tháng hoặc sớm hơn khi cần
thiết. Nhờ đó, đảm bảo tiến độ thực hiện và công tác giải
ngân của các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Ngoài ra Sở
cũng tham mưu uBND tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung
quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để
giải quyết nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ các dự
án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo ông Nguyễn Quang hải, bên cạnh sự đồng
hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, để vượt qua giai
đoạn khó khăn hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự
điều chỉnh, đổi mới nhằm thích ứng với tình hình mới; tập
trung thực hiện tái cơ cấu, khắc phục khó khăn, từng bước ổn
định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và cải
thiện thu nhập cho người lao động. 

Song song với đó, chú trọng nâng cao năng lực đảm nhiệm
việc thiết kế, thi công các công trình quy mô lớn; tối ưu hóa
sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí; nghiên cứu sản xuất những
chủng loại vật liệu xây dựng chất lượng cao đáp ứng nhu cầu
thị trường; lựa chọn phân khúc phù hợp, chọn chủ đầu tư có
nguồn tài chính bảo đảm thanh toán, tránh tình trạng nợ đọng
vốn, khó thu hồi. Đặc biệt trong giai đoạn thiếu hụt lao động
như hiện nay, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm giữ chân
nguồn nhân lực thông qua cải thiện thu nhập, nâng cao chất
lượng đời sống người lao động.n
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ngànH Xây dựng

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp 
ổn định, phát triển sản xuất

Với quyết tâm đồng hành vượt khó cùng
doanh nghiệp, ngành Xây dựng tỉnh Kon
Tum luôn lắng nghe, nắm bắt những vướng
mắc, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển,
hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính.

trí dũng

Cầu đôi Đăk Bla - cửa ngõ vào TP.Kon Tum



Dấu ấn thu NsNN năm 2022
Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/01/2022 của

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022, Sở Tài
chính tỉnh Kon Tum đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham
mưu uBND tỉnh ban hành Chương trình hành động; trong đó
chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung: Tăng tỷ trọng thu nội
địa, nâng cao tính bền vững của nguồn thu; cơ cấu lại chi ngân
sách theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; các lĩnh
vực chi thường xuyên phù hợp với tình hình mới, gắn với đẩy
mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, đẩy
nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công
lập; khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát
triển kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng cân đối của NSNN.
rà soát, cân đối, bố trí ngân sách phù hợp theo lộ trình tổ chức
sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế,
giảm đầu mối, tinh gọn theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW; tổ chức quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập
theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ,
công chức, ngành Tài chính tỉnh Kon
Tum đã bứt phá về đích, hoàn thành
nhiều chỉ tiêu được giao. Thu NSNN
trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện
4.000 tỷ đồng, đạt 143,5% dự toán
Trung ương giao, đạt 100,0% dự toán
hĐND tỉnh giao và bằng 109,3% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, mục tiêu thu NSNN của
tỉnh Kon Tum dự kiến đạt 4.200 tỷ
đồng, tăng 29,4% so với dự toán Trung
ương giao năm 2022 và tăng 5% so với

dự toán hĐND tỉnh giao năm 2022. Ông Nguyễn Văn Điệu -
giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum cho biết: Để hoàn thành
mục tiêu đề ra, toàn ngành chủ trương tổ chức thực hiện tốt
thu NSNN theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở
rộng cơ sở thu, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo
nguồn thu. Tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực
và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Các cấp chính
quyền, đơn vị liên quan triển khai tốt các biện pháp nhằm tập
trung số thu kịp thời, đầy đủ, tăng cường chống thất thu, thu
nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh, tích cực khai
thác các nguồn thu mới, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu.

Song song với đó, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu
ngân sách. Tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh
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ngànH Tài CHínH

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ 

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,
nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) gặp nhiều khó
khăn, tuy nhiên ngành Tài chính Kon Tum vẫn về đích sớm các
chỉ tiêu theo dự toán đề ra. Kết quả ấn tượng đạt được là nhờ
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, kinh tế
phục hồi và tăng trưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp dần đi vào ổn định, phát triển.

duy anH

Ông Nguyễn Văn Điệu, 
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

(xem tiếp trang 63)
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T hành lập tháng 12/2020, đến nay hội Doanh
nhân trẻ tỉnh Kon Tum đã có 110 hội viên
tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội và 11 câu lạc
bộ trực thuộc. Các doanh nhân, doanh nghiệp
là hội viên của hội thuộc hầu hết các lĩnh

vực, ngành nghề như: Xây dựng, thương mại, sản xuất,
nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản,... góp phần
không nhỏ vào sự phát triển chung của kinh tế toàn tỉnh. 

Phát huy vai trò cầu nối, thời gian qua, hội Doanh
nhân trẻ tỉnh đã tăng cường kết nối với lãnh đạo các cơ
quan, cấp có thẩm quyền với đội ngũ doanh nhân, doanh
nghiệp để cùng trao đổi, xây dựng chính sách, tạo môi
trường kinh doanh thuận lợi, phát triển bền vững. Thường
xuyên nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp hội viên
để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời với lãnh đạo tỉnh,
các sở, ngành và địa phương xem xét, giải quyết tháo gỡ
vướng mắc nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn,
ổn định sản xuất kinh doanh. 

Đặc biệt, hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tạo sân chơi gắn
kết, là cầu nối mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua
nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả
như các buổi giao lưu, họp mặt, hoạt động xúc
tiến thương mại,… 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh,
phát triển doanh nghiệp, hội Doanh nhân trẻ
tỉnh Kon Tum còn tham gia công tác an sinh xã
hội, chung tay cùng chính quyền địa phương
chăm lo đời sống người dân, cộng đồng. Từ
nguồn quỹ hội, đóng góp của hội viên và vận
động tài trợ, hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức
trao tặng hơn 400 chiếc áo ấm cho các em học
sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số xã rờ Kơi,
huyện Sa Thầy; kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine
phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh với số
tiền 111 triệu đồng; tổ chức các chuyến xe nghĩa
tình 0 đồng về vùng dịch TP.hồ Chí Minh trị giá
100 triệu đồng; kêu gọi ủng hộ huyện Kon Plông

xây dựng cầu treo dân sinh Vác y Nhông với kinh
phí 1,2 tỷ đồng,…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hội Doanh
nhân trẻ tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới,
đa dạng hóa các nội dung và phương thức hoạt động; khơi
dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của hội viên để mở rộng
sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực tiềm năng của
tỉnh. Đồng thời tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp, hội viên phát triển nhằm nâng cao năng lực
cạnh tranh. 

Cùng với đó, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh
nghiệp, doanh nhân với các cấp chính quyền và doanh
nghiệp bên ngoài. hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân tiếp
cận với thông tin pháp luật, kinh doanh, công nghệ tiên tiến,
liên kết sản xuất, nâng tầm thương hiệu. Chăm lo phát triển
doanh nhân trẻ, góp phần xây dựng lực lượng doanh nhân
trẻ thông qua các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Tăng cường trợ giúp các doanh nghiệp
nhỏ nâng cao năng lực kinh doanh; tạo kênh giao lưu, giới
thiệu quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm của các
hội viên,...n

doanH nHân Trẻ TỉnH Kon Tum

Hội nhập đổi mới, kết nối vươn xa, nâng tầm giá trị
Sau 02 năm thành lập, hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum đã phát huy tốt vai trò cầu nối
giữa các doanh nhân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà
nước, trở thành diễn đàn bổ ích để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau
trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

nguyễn BáCH

Lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các doanh nhân trẻ



Hiệu quả ban đầu
Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục

hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số
43/2022/Qh15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ
trợ Chương trình, ngày 18/2/2022 uBND tỉnh Kon Tum đã
ban hành Kế hoạch số 462/Kh-uBND về triển khai thực hiện
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 18/3/2022, NhNN đã ban hành
Quyết định số 422/QĐ-NhNN về Kế hoạch hành động của
ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của
Chính phủ, trên tinh thần bám sát các quan điểm, mục tiêu và

nhiệm vụ được giao tại Kế
hoạch số 462/Kh-uBND
và Quyết định số 422/QĐ-
NhNN, ngành Ngân hàng
tỉnh đã chủ động, kịp thời
triển khai các nhiệm vụ và
đạt được những kết quả
thiết thực.

Tính đến ngày
31/10/2022, Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh đã
thực hiện giải ngân các
chương trình tín dụng theo
Nghị quyết 11/NQ-CP,
trong đó: Cho vay hỗ trợ
tạo việc làm, duy trì và mở
rộng việc làm đạt doanh số
cho vay 217,4 tỷ đồng với
4.182 lượt vay vốn; cho vay
đối với cá nhân, hộ gia
đình để mua, thuê mua
nhà ở xã hội, nhà ở cho
công nhân, xây dựng mới

hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đạt doanh số 59,5 tỷ đồng với 150
lượt khách hàng vay; cho vay đối với học sinh, sinh viên để
mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến và trang trải chi
phí học tập đạt doanh số 8,3 tỷ đồng với 831 lượt khách hàng
vay vốn; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021-2030 đạt doanh số 25,2 tỷ đồng với
541 lượt khách hàng vay vốn; cho vay đối với các cơ sở giáo
dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động
ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch đạt doanh số
695 triệu đồng với 6 lượt khách hàng vay vốn.  

Về chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm
2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại
(NhTM), ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định
31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 về hỗ trợ lãi suất từ
NhNN đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh và NhNN ban hành Thông tư 03/2022/TT-
NhNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn NhTM thực hiện hỗ trợ
lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP; NhNN tỉnh Kon
Tum đã kịp thời chỉ đạo các chi nhánh NhTM trên địa bàn
tích cực triển khai và theo dõi kết quả thực hiện chương
trình hỗ trợ đối với các khoản vay thương mại cho doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Kết quả dư nợ hỗ trợ lãi
suất đến ngày 31/10/2022 là 11.132 triệu đồng. 

Đưa chính sách tín dụng ưu đãi đi vào cuộc
sống

Ông hoàng Minh Tân - giám đốc NhNN Chi nhánh tỉnh
Kon Tum cho biết: Để đưa gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-
CP sớm đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm 2022 ngành Ngân
hàng đã chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao.
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Đẩy mạnh triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi
theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Dịch bệnh Covid-19 tác động toàn diện đến
nền kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều
lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Trong
bối cảnh đó, ngành Ngân hàng tỉnh Kon
Tum đã quyết liệt, triển khai kịp thời, hiệu
quả các chính sách tín dụng ưu đãi góp
phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng
chính sách vượt qua khó khăn, tạo đà phục
hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị
quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 

Luận nguyễn



Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn
tăng trưởng tín dụng, an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên, cho vay phục vụ
nhu cầu đời sống người dân, doanh nghiệp với mức lãi suất
hợp lý. 

Song song với đó, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển
khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-NhNN về cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid -19
theo quy định của NhNN. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các
chính sách hỗ trợ thông qua ngân hàng chính sách, tập trung
vào các lĩnh vực lớn như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì
và mở rộng việc làm; cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở cho
các đối tượng khó khăn,…

Đặc biệt, để ghi nhận, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện hỗ trợ lãi suất, thúc đẩy triển khai
Nghị định 31/2022/NĐ-CP, NhNN tỉnh đã tổ chức hội nghị
kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Mặc dù kết quả huy động vốn tại chỗ gặp nhiều khó khăn
(tốc độ tăng trưởng nguồn vốn chỉ xấp xỉ 01%) song tính đến
ngày 31/10/2022, tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn đạt
42.140 tỷ đồng, tăng 9,6% (+ 3.701 tỷ đồng) so với cuối năm

2021. Cơ cấu tín dụng tập
trung vào lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ và
các ngành, lĩnh vực thuộc
Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội; tín
dụng đối với các lĩnh vực tiềm
ẩn rủi ro vẫn được kiểm soát
chặt chẽ. Qua đó, góp phần
giúp nền kinh tế dần khôi
phục và lấy lại đà tăng trưởng.

Để tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 11/NQ-CP, thời gian
tới, NhNN Chi nhánh tỉnh
Kon Tum sẽ đẩy mạnh thực
hiện các nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh hỗ trợ và doanh
nghiệp phục hồi phát triển
kinh tế. Trong đó, tập trung
chỉ đạo các TCTD thực hiện
các chỉ tiêu kế hoạch về tăng

trưởng tín dụng, huy động vốn. Đẩy mạnh triển khai các
chương trình tín dụng chính sách xã hội và chính sách tín
dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2025 thông qua ngân hàng chính sách xã
hội theo nghị định của chính phủ và hướng dẫn của NhNN. 

Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, dự án hiệu quả,
vốn phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản
phẩm chủ lực, cho vay phục vụ nhu cầu về đầu tư xây dựng và
phát triển các vùng kinh tế động lực, dự án khởi nghiệp, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19, thiên tai, dịch bệnh. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo
các TCTD đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất
2%/năm trong hai năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống
NhTM đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đồng thời chủ động phối hợp với
các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tập trung tuyên
truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để người dân và các đối
tượng được thụ hưởng hiểu rõ, góp phần phục hồi, phát triển
kinh tế - xã hội.n
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Ký kết thỏa thuận hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

hành chính cấp huyện có trang thông tin điện tử và đã
liên kết vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Việc triển
khai, ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải
quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả. 

giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Văn
Thu cho biết: Với mục tiêu đưa Kon Tum xếp thứ 35 tỉnh,
thành cả nước thực hiện tốt nhất về CĐS, thời gian tới,
tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch CĐS cho các lĩnh vực ưu tiên
như: y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, thể
thao và du lịch, giao thông vận tải, tài chính - ngân

hàng,… hình thành đô thị thông minh ở KonPlong và
TP.Kon Tum; số hóa dữ liệu trong cơ quan nhà nước
phục vụ kết nối, chia sẻ; triển khai các nền tảng quản lý
xã hội trên địa bàn; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất để doanh nghiệp số hợp tác, đầu tư.

Ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định mỗi
năm sẽ ưu tiên bố trí tối thiểu 1% tổng chi thường xuyên
của từng cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) để triển khai
thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án phục vụ
CĐS, xây dựng đô thị thông minh (trong đó đảm bảo 10%
chi phí đầu tư cho an toàn, an ninh mạng) của cấp mình.n

(tiếp trang 32)



Nâng cao hiệu quả quản
lý thu, chi ngân sách

Ông lê Văn huê, giám đốc
KBNN tỉnh Kon Tum cho biết:
Thu và quản lý ngân quỹ NSNN
là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của KBNN. Để thực
hiện tốt nhiệm vụ này, KBNN
tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan thu trên địa
bàn hạch toán phân chia nguồn
thu cho các cấp thụ hưởng đúng
tỷ lệ điều tiết quy định. 

Đơn vị đã mở rộng mạng
lưới phối hợp thu, tăng cường
ủy nhiệm thu cho 07 ngân hàng
thương mại trên địa bàn. Điều
đó không chỉ giúp tập trung

nhanh, đầy đủ, kịp thời các
khoản thu vào NSNN mà còn
tạo điều kiện thuận lợi, rút
ngắn thời gian nộp thuế của
người dân từ 20 phút còn
khoảng 5 phút cho một giao
dịch, góp phần triển khai có
hiệu quả các yêu cầu về cải cách
thủ tục hành chính (TThC)
trong công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, với mục tiêu
nâng cao chất lượng kiểm soát
chi NSNN đảm bảo đúng tiêu
chuẩn, chế độ, định mức theo
quy định, đồng thời thanh toán
kịp thời các khoản chi sau khi
đã được kiểm soát, KBNN tỉnh
Kon Tum đã rút ngắn thời gian
kiểm soát chi và linh hoạt áp
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KHo bạC nHà nướC TỉnH Kon Tum 

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, tạo    

Nhờ triển khai nhiều giải pháp nâng
cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà
nước (NSNN), đẩy mạnh cải cách
hành chính, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến
độ giải ngân vốn đầu tư công,…
Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh
Kon Tum đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Thông qua đó, tạo
thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp, góp phần thực hiện thắng
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

tHanH Loan

Ông Lê Văn Huê, Giám đốc KBNN tỉnh Kon Tum và các cán bộ, công chức Phòng Kiểm soát chi trong buổi họp rà soát đẩy nhanh 
giải ngân vốn đầu tư công

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE



dụng phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”,
“kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với từng hồ sơ, thủ
tục thanh toán của từng dự án cụ thể.

góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân
vốn đầu tư công, KBNN tỉnh luôn sát cánh cùng các chủ
đầu tư, ban quản lý dự án giải quyết kịp thời các vướng
mắc trong quá trình thanh toán vốn. Đôn đốc chủ đầu tư
hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn ngay khi có
khối lượng hoàn thành gửi đến kho bạc để thanh toán,
không để dồn vào cuối quý, cuối năm.

Nhằm đẩy mạnh cải cách TThC, tạo thuận lợi cho
khách hàng, KBNN tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết
định số 128/QĐ-KBKT ngày 30/06/2021 về công bố áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN iSO 9001: 2015. Việc áp dụng quy
trình này giúp các bước tiếp nhận, giải quyết, hoàn trả và
kiểm tra kết quả,... đều được rút ngắn thời gian xử lý;
nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức và chất
lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng NSNN, người
dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, ngày 06/9/2022, KBNN tỉnh có Văn bản số
277/TB-KBKT Thông báo về việc cập nhật thông tin về
công khai đường dây nóng của hệ thống KBNN tỉnh Kon
Tum. Qua đường dây nóng kịp thời tiếp nhận, xử lý
thông tin phản ánh, kiến nghị từ các đơn vị, tổ chức, cá
nhân, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng KBNN các
cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực
quản lý nhà nước.

Kết quả, tổng thu ước đến hết tháng 12/2022 trên địa
bàn và thu quản lý qua ngân sách là 3.400 tỷ đồng/2.787 tỷ
đồng Trung ương giao (đạt 139%); 3.864 tỷ đồng/4.000 tỷ
đồng hĐND tỉnh giao (đạt 97%). Tổng chi thường xuyên
đến hết tháng 12/2022 là 5.783 tỷ đồng/6.000 tỷ đồng (đạt
96%), bao gồm: 1.044 tỷ đồng/1.045 tỷ đồng Trung ương
giao (đạt 99%); 3.7754.633 tỷ đồng/4.955 tỷ đồng hĐND
giao (đạt 94%). Tổng giải ngân vốn đầu tư đến hết tháng
12/2022 là 2.600 tỷ đồng/4.635 tỷ đồng (đạt 56% kế hoạch). 

Hướng đến kho bạc số 
Thực hiện chiến lược phát triển kho bạc hoạt động

hoàn toàn trên môi trường số, những năm gần đây, KBNN
tỉnh Kon Tum đã tích cực số hóa các giao dịch; phát triển
hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, sẵn sàng tiến tới
kho bạc số.

Đến nay, hầu hết các hoạt động nghiệp vụ của KBNN
tỉnh đã được thực hiện trên ứng dụng công nghệ thông tin
hiện đại, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, kịp thời, tạo
thuận lợi tối đa cho các đơn vị giao dịch cũng như công tác

quản trị nội bộ của cơ quan. KBNN tỉnh cũng triển khai
thành công ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;
chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN
(ĐTKB-gD) với 100% đơn vị sử dụng NSNN trên toàn
tỉnh có giao dịch với KBNN tham gia thực hiện.

Nhờ vậy nên ngay cả trong thời gian dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan, đơn vị bị phong tỏa
nhưng hoạt động giao dịch thu, chi qua KBNN tỉnh Kon
Tum vẫn được thực hiện thông suốt, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, KBNN
tỉnh Kon Tum đã ký kết ủy nhiệm thu và mở tài khoản tại
tất cả các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước trên
địa bàn tỉnh, giúp cho việc thanh toán được nhanh chóng,
thuận lợi. lộ trình đến năm 2025 sẽ triển khai đến tất cả
các KBNN trên địa bàn có hệ thống ngân hàng thương mại.
Đối với các khoản thanh toán cá nhân qua tài khoản ngân
hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, mặc dù Chính phủ mới
quy định bắt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản ở các
phường trên địa bàn thành phố, tuy nhiên KBNN tỉnh Kon
Tum đã vận động các cơ quan, đơn vị triển khai. Nhờ đó,
đến nay gần 100% đơn vị sử dụng ngân sách trong toàn
tỉnh đã thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng, chỉ còn
lại 03 đơn vị vùng sâu, vùng xa chưa thực hiện được.

Xác định con người là yếu tố tiên quyết, KBNN tỉnh
Kon Tum rất chú trọng nâng cao trình độ tin học cho công
chức làm công tác chuyên môn, thường xuyên cử cán bộ
tham gia các khóa tập huấn như: Tập huấn công tác tin
học; nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật; lớp tập huấn
sử dụng các chương trình ứng dụng đối với nghiệp vụ
chuyên môn;… 

Ông lê Văn huê, giám đốc KBNN tỉnh Kon Tum cho
biết, thời gian tới, KBNN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức quản lý
quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; tăng
cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo
gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực
hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách. 

Bên cạnh đó, tổ chức công bố, công khai, cập nhật,
niêm yết kịp thời các TThC thuộc lĩnh vực KBNN; tăng
cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin cho cá
nhân, tổ chức giao dịch với KBNN để đảm bảo việc thực
hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.

“Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp,
góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCi) nói riêng và thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh
tế - xã hội nói chung”, giám đốc KBNN tỉnh lê Văn huê
khẳng định.n
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ụ, tạo      thuận lợi cho doanh nghiệp
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Ông Đoàn Khánh Vân - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Kon Tum cho biết: Những tháng đầu năm dịch
bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình
hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến
động, lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ tăng,... Điều

này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn và tác động đến nhiệm
vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên được sự chỉ đạo
kịp thời của Tỉnh ủy, hĐND, uBND, Bộ Tài chính, Tổng cục
Thuế; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, uBND huyện,
thị, thành phố; sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là
sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức,
ngành Thuế tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh được Bộ Tài
chính giao 2.517 tỷ đồng, hĐND và uBND tỉnh giao 3.730 tỷ
đồng. Tính đến ngày 31/10/2022 , tổng thu nội địa thực hiện là
3.096,2 tỷ đồng, đạt 123% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 83% dự
toán hĐND và uBND tỉnh giao và bằng 140,4% so với cùng kỳ
năm 2021. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 2.392,9 tỷ đồng, đạt
104,9% dự toán được giao và bằng 117,6% so với cùng kỳ năm

2021. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Thuế tỉnh đã kịp
thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ nhằm
đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách và hạn chế thấp nhất
số nợ mới phát sinh; giao chỉ tiêu thu nợ, nợ thuế từ cấp Cục cho
đến từng bộ phận. Tính đến ngày 30/09/2022, Cục đã thu được
87,3% số nợ có khả năng thu của năm 2021 chuyển sang.

Toàn ngành cũng đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế, tiền phạt
(theo Nghị quyết 94/2019/Qh14 của Quốc hội) cho 1.610 người
nộp thuế (NNT) với số tiền 129.109 triệu đồng (bằng 96% số tiền
thuế nợ thuộc nhóm đối tượng được khoanh); trình uBND tỉnh và
Tổng cục Thuế ban hành 12 Quyết định xóa tiền chậm nộp của
1.425 NNT (số tiền 127.175 triệu đồng); tham mưu Tổng cục trình
Thủ tướng Chính phủ xóa tiền chậm nộp của 1 NNT với số tiền
37.583 triệu đồng. Tỷ lệ xóa nợ trên toàn tỉnh nếu tính cả hồ sơ đã
báo cáo Tổng cục Thuế trình Thủ tướng Chính phủ đạt 98%.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng đẩy mạnh tiếp tục triển khai 10
giải pháp chống thất thu ngân sách trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ
bản vốn ngoài ngân sách, khai thác khoáng sản, kinh doanh lâm
sản, xăng dầu, thương mại, vận tải, quản lý hộ kinh doanh, đất đai,
xây dựng cơ bản nhà tư nhân, kinh doanh dịch vụ tiệc cưới - lưu trú
- karaoke. Tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách,
đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và giúp NNT nâng
cao tính tuân thủ pháp luật. Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng
của Covid – 19, sớm khôi phục, ổn định và phát triển sản xuất,
đóng góp vào nguồn thu cho NSNN.

Tích cực hỗ trợ NNT thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, giúp
NNT nhanh chóng tiếp cận và thích ứng với công nghệ điện tử, rút
ngắn thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. Thực hiện
Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về
việc triển khai hóa đơn điện tử (hĐĐT) đợt 2 tại 57 tỉnh, thành phố,
đến nay 100%  doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện đôn đốc trên địa
bàn tỉnh Kon Tum đã đăng ký sử dụng hĐĐT trước thời hạn 14
ngày so với yêu cầu. Với kết quả này, Cục Thuế tỉnh Kon Tum là
một trong 13 Cục Thuế được Tổng cục Thuế khen thưởng đợt 2 về
thành tích đột xuất, xuất sắc trong triển khai hĐĐT.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng được đội ngũ công chức
có đủ phẩm chất đạo đức, tác phong; thành thạo về chuyên môn
nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm cao, luôn lấy sự hài lòng của NNT
là thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum Đoàn Khánh Vân cho
biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Cục Thuế
tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
được giao; đôn đốc NNT nộp tiền thuế, tiền thuê đất vào NSNN.
Đẩy nhanh, nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra kể cả về
thời gian và số tăng thu. 

Song song với đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ do
Tổng cục Thuế và uBND tỉnh giao; đôn đốc, thu hồi kịp thời số
tăng thu qua thanh tra, kiểm tra vào NSNN; tập trung xử lý tối đa
nợ thuế không còn khả năng nộp NSNN đã tồn tại nhiều năm
trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ NNT để đảm bảo các
nghị quyết, nghị định của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống.n

Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành 
thu ngân sách ở mức cao nhất 
Tính đến ngày 31/10/2022, ngành Thuế tỉnh
Kon Tum đã thực hiện hoàn thành vượt
mức dự toán thu nội địa cả năm được Bộ
Tài chính giao trên cả hai chỉ tiêu: Tổng thu
ngân sách và tổng thu ngân sách trừ tiền sử
dụng đất. Đây là kết quả rất đáng khích lệ,
nhất là khi toàn ngành triển khai thực hiện
nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình trong
nước và quốc tế chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi tác động của đại dịch Covid-19.

Công Luận
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Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế
Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, TP.Kon Tum

đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, mang
tính đột phá về phát triển hạ tầng đô thị, các khu, cụm công
nghiệp, đô thị, dịch vụ; chủ động bảo vệ môi trường sinh thái,
ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị,
hạ tầng nông thôn gắn với thu hút và phát triển thương mại,
dịch vụ. Chính sự phục hồi và phát triển kinh tế trong năm
2022 cho thấy tinh thần quyết tâm, cố gắng rất lớn của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh. Cụ thể, các chỉ
tiêu kinh tế, xã hội của TP.Kon Tum đều vượt kế hoạch, tăng
cao so với năm 2021, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên

11%. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 58,4 triệu đồng.
lĩnh vực nông nghiệp phát triển đi vào chiều sâu theo hướng
sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, diện tích cây
trồng, vật nuôi đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, giá trị
sản xuất công nghiệp tăng 18% so với năm trước. hoạt động
thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ. Tổng mức
bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.910 tỷ đồng,
đạt 100,8% kế hoạch và tăng 22,4% so với năm trước.

Không chỉ vậy, địa phương cũng đã khuyến khích và tạo
điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng
sản xuất kinh doanh, qua đó ngành công nghiệp, thương mại -
dịch vụ và du lịch có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Với ngành
công nghiệp từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng,
giá trị sản xuất công nghiệp tăng dần qua các năm (năm 2020
đạt 2.350 tỷ đồng, năm 2021 đạt 2.620 tỷ đồng, năm 2022 ước
đạt 3.092 tỷ đồng; bình quân tăng khoảng 15%/năm). Cơ sở hạ
tầng công nghiệp tiếp tục được đầu tư mở rộng, ngoài 2 khu
công nghiệp do tỉnh quản lý, thành phố có 4 cụm công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp, trong đó 1 cụm mới được thành lập
trong năm 2022 đang đầu tư hạ tầng, 3 cụm đã hoạt động ổn
định. Đến năm 2022, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm khoảng
30,8% trong tổng giá trị sản xuất; hầu hết các điểm du lịch, trải
nghiệm, dịch vụ du lịch trên địa bàn đã cơ bản ổn định và đi
vào hoạt động trên 90% (54/58 điểm trải nghiệm; 84/97 cơ sở
lưu trú của thành phố, mở cửa đón khách du lịch). 

là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao,
những năm qua diện mạo đô thị TP.Kon Tum ngày càng khang
trang với nhiều dự án, khu đô thị mới được đầu tư, đặc biệt là
trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ngoài các dự án của Trung
ương, tỉnh Kon Tum đầu tư trên địa bàn, thành phố đã dành hơn
40% vốn đầu tư công cho lĩnh vực này. Cụ thể: Tổng vốn đầu tư
công ngân sách thành phố thực hiện đầu tư trong hai năm 2021 -
2022 là 580.524 triệu đồng, trong đó đã bố trí 247.113 triệu đồng
để triển khai đầu tư mới 45 công trình giao thông, thoát nước,
chiếm 42,6% trên tổng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Tp.Kon Tum

Đô thị xanh mới đầy sức hút 
Từ một vùng đất hoang vắng, thưa thớt
người, đến nay, TP.Kon Tum đã trở thành
nơi tập trung dân cư, thương mại, hành
chính xuyên suốt chiều dài lịch sử và là
một trong hai vùng động lực kinh tế của
tỉnh Kon Tum. "TP đã có những cách làm,
bước đi riêng để phát huy hết tiềm năng,
thế mạnh của địa phương. hãy một lần
ghé chân đến vùng đất thân thiện, mến
khách này để thấy Kon Tum đang chuyển
mình mạnh mẽ ra sao để xứng đáng là đô
thị xanh mới" - ông Nguyễn Thanh Mân,
Chủ tịch uBND TP.Kon Tum nói.

đứC BìnH

F



Tiếp tục tạo đột phá
Để trở thành điểm đến hấp dẫn của các

nhà đầu tư, TP.Kon Tum xác định sẽ quan
tâm và có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản
lý điều hành, thể hiện quyết tâm đột phá
trong cải cách hành chính. Cụ thể, tập trung
đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục
hành chính (TThC); đồng thời, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công
vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước. Việc công khai các TThC phục vụ
người dân và doanh nghiệp luôn được triển
khai thực hiện nghiêm túc; hiện nay, 100%
TThC thuộc thẩm quyền giải quyết của
uBND TP.Kon Tum, uBND cấp xã đều được
cung cấp trên trang thông tin điện tử TP.Kon
Tum đạt mức độ 2 trở lên. Đối với việc sử
dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức
độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống
thông tin giải quyết TThC của tỉnh, các cơ
quan chuyên môn thuộc uBND TP.Kon Tum
đang thực hiện tổng cộng 129 DVCTT mức
độ 4, 41 DVCTT mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 77%
trong tổng số 220 TThC cấp TP).

Cùng với đó, Kon Tum cũng đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số
hóa hồ sơ và kết quả TThC để xử lý trên phần
mềm điện tử. Từ đó, góp phần giải quyết các
TThC nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí,
thời gian; đồng thời tăng cường kiểm tra,
giám sát quy trình giải quyết TThC để ngăn
chặn tình trạng nhũng nhiều, tiêu cực, quan
liêu. “Đây là bước đột phá trong thực hiện cải
cách hành chính, thể hiện quyết tâm của
thành phố hướng đến mục tiêu xây dựng nền
hành chính chuyên nghiệp, hiện đại” - ông
Nguyễn Thanh Mân nói.

Qua những thành quả mà TP.Kon Tum
đã gặt hái được, cùng với sự quan tâm đầu tư
của Trung ương và tỉnh Kon Tum, vùng đất
"lắm núi, nhiều đồi" này đang dần hình thành
dáng dấp của một đô thị xanh - sạch - đẹp -
văn minh - hiện đại. Những điều trông thấy
hôm nay cho phép người dân Kon Tum càng
tin tưởng rằng trong tương lai không xa,
TP.Kon Tum sẽ sớm đạt được những ước mơ
và kỳ vọng đã đặt ra.n
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POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại TP.Kon Tum

Điểm đến tiềm năng
Ngọc hồi có vị trí chiến

lược về chính trị - an ninh
- quốc phòng và là đầu mối
giao lưu kinh tế quan trọng
của tỉnh cũng như khu vực.
huyện có đường biên giới
trên bộ dài 64,5km tiếp
giáp với hai nước lào và
Campuchia; hệ thống
đường giao thông liên vùng
tương đối phát triển nối
liền với tỉnh lỵ Kon Tum,
các tỉnh Nam lào và khu
vực duyên hải miền Trung
thông qua các tuyến đường
quan trọng như Ql 14
(đường hồ Chí Minh), Ql
40, Ql 14C. huyện còn sở
hữu điều kiện tự nhiên
thuận lợi cho phát triển các
loại cây công nghiệp (cà
phê, cao su,…), cây ăn quả

(mít, bơ, xoài, sầu riêng,…), cây dược liệu (đinh lăng, nấm, nghệ
vàng,…), chăn nuôi gia súc (lợn, bò, dê) cũng như phát triển các
ngành công nghiệp chế biến (mủ cao su, cà phê, sắn,…), phát triển du
lịch (với các điểm đến hấp dẫn như: Cột mốc ba biên giới; Quốc Môn,
điểm du lịch văn hóa cộng đồng của người dân tộc thiểu số),… 

Xác định "hạ tầng đi trước một bước" tạo tiền đề cho phát triển
kinh tế, thu hút đầu tư, thời gian qua huyện Ngọc hồi đã tăng cường
huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu
hạ tầng cơ sở, hạ tầng công nghiệp. huyện đã bố trí khoảng trên 200 tỷ
đồng để nâng cấp, sửa chữa một số hạ tầng thiết yếu như: Đường trung
tâm phía Nam thị trấn Plei Kần, đường trung tâm thị trấn Plei Kần,
đường Đh 74, đường trung tâm hành chính tuyến số 3,... nâng cấp

Huyện ngọC Hồi

Không ngừng gia tăng 
sức hút môi trường đầu tư 
Nằm ở vị trí đắc địa, sở hữu tiềm năng lợi thế
phát triển kinh tế đa dạng, những năm qua
huyện Ngọc hồi luôn chú trọng đẩy mạnh công
tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói
riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

Công Luận
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Ông Nguyễn Chí Tường, 
Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi
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trường học, bệnh viện, cụm công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp, cải tạo vỉa hè và hệ thống thoát nước,… Công tác
chỉnh trang đô thị đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc
phòng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện khóa Vii (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bên cạnh đó, với mục tiêu chung xây dựng môi trường
đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho các nhà đầu tư, uBND huyện đã tích cực cải
cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới. Xây dựng 10 danh mục dự án và đã được
tích hợp vào Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Kon
Tum giai đoạn 2021 - 2025; tạo điều kiện cho các nhà đầu
tư tìm hiểu danh mục đầu tư. Tiến hành kiện toàn và đưa
hoạt động của Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư huyện đi vào
nề nếp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. hàng năm, uBND
huyện đều duy trì ít nhất 01 buổi đối thoại với doanh
nghiệp, hợp tác xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính của huyện
(Par iNDeX) xếp loại Tốt; Chỉ số sự hài lòng của người
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước (SiPaS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành
chính công (PaPi) đều đạt kết quả đánh giá cao. Ngọc
hồi đã triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành
chính hàng năm, trong đó: Thường xuyên rà soát, kiến
nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định không còn phù
hợp liên quan đến các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây
dựng, môi trường...; thường xuyên cập nhật, công khai
thủ tục hành chính theo quy định; tạo điều kiện tốt nhất
cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ưu tiên thu hút các lĩnh vực thế mạnh
Theo ông Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch uBND huyện

Ngọc hồi, một trong những nhiệm vụ quan trọng được
chính quyền huyện triển khai xuyên suốt các năm qua là
khai thác triệt để mọi tiềm năng thế mạnh của địa

phương để nâng cao hiệu quả thu hút đầu
tư. huyện tập trung thu hút đầu tư trên 04
lĩnh vực chính gồm: Nông, lâm nghiệp;
công nghiệp; thương mại - dịch vụ - du
lịch; đầu tư phát triển đô thị.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng,
giai đoạn 2015 – 2020, huyện đã thu hút
được 71 dự án với tổng vốn đăng ký
1.732.418 triệu đồng. Đến nay nhiều dự án
đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, góp
phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, huyện
cũng đã đón nhiều nhà đầu tư đến khảo sát
các dự án như: Khu nhà phố thương mại,
khu dân cư mới thị trấn Plei Kần; nhà máy
xử lý chất thải rắn liên hợp, phân vi sinh;
đầu tư, xây dựng, vận hành, kinh doanh và
khai thác Chợ thị trấn Plei Kần; khảo sát
vùng trồng dược liệu và kết hợp với các hộ
dân trong việc trồng, sản xuất và bao tiêu,

thu mua sản phẩm dược liệu,…
Những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư đã tạo động

lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Tổng giá trị sản xuất
năm 2022 ước đạt hơn 8.260 tỷ đồng, đạt 108% so với kế
hoạch và tăng 12% so với năm 2021; cơ cấu ngành kinh tế tiếp
tục chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người
ước đạt 47 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà
nước gần 430 tỷ đồng, đạt 125% dự toán tỉnh giao; giải ngân
vốn đầu tư công ước đạt 100% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện
có 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh; 5/7 xã đã
được uBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện
đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; tổng số hộ nghèo trên
địa bàn huyện theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022 - 2025 là
816 hộ (chiếm tỷ lệ 5,15%), hộ cận nghèo là 312 hộ (chiếm tỷ
lệ 1,88%); toàn huyện có 24/30 trường đạt chuẩn quốc gia,…

Ông Nguyễn Chí Tường cho biết: Trên cơ sở các kết
quả đã đạt được, giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện
Ngọc hồi sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển
mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, bảo đảm tốc độ tăng
trưởng và tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích
xã hội hóa phát triển hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm
thương mại; hệ thống khách sạn, nhà hàng và hạ tầng
thiết yếu khác phục vụ du lịch. Phối hợp quảng bá hình
ảnh tiềm năng lợi thế, bản sắc văn hóa, di sản vật thể và
phi vật thể thu hút khách du lịch. 

huyện cũng tập trung phát triển nông nghiệp theo
chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị
trường tiêu thụ; thu hút các doanh nghiệp liên doanh, liên
kết thực hiện bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho nông sản
để hình thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Song song với đó, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm
công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế
phù hợp với nhu cầu thị trường, ưu tiên phát triển công
nghiệp chế biến; khuyến khích đầu tư phát triển công
nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi
thế (chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng,
sản xuất và phân phối điện, nước,...), chú trọng công
nghiệp chế biến sâu sản phẩm cà phê, cao su và nông sản
khác, để nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh.n

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thông thương với 
cửa khẩu Quốc tế Phoukeua của tỉnh Attapue (Lào)
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S au 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch
bệnh, năm 2022 được xác định là năm phục hồi,
năm nền tảng quan trọng để quay trở lại quỹ
đạo phát triển kinh tế - xã hội, qua đó hoàn
thành mục tiêu chung của cả giai đoạn 2021 -

2025. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ
thống chính trị của huyện ia h’Drai đã tập trung triển
khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình,
dự án quan trọng, khơi thông nguồn lực, tập trung khai
thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Nhờ đó, kinh tế huyện trong năm 2022 có sự tăng

trưởng vượt bậc. Tổng giá trị sản xuất thực
hiện 9.065 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch, tăng
60% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách
nhà nước tại địa bàn ước thực hiện gần 138 tỷ
đồng, đạt hơn 273% dự toán được giao; tổng
chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên
357 tỷ đồng, đạt trên 286% dự toán giao đầu
năm. Các công trình điện, trường học, dự án
giao thông nông thôn thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được
khẩn trương hoàn thiện. Đến hết năm 2022,
hoàn thành 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã ia Dom đạt
chuẩn nông thôn mới, các xã ia Đal và ia Tơi
đạt chuẩn 13/19 tiêu chí.

Đặc biệt, ia h’Drai được thiên nhiên ưu đãi
cho những vùng đất bằng phẳng, những cánh
rừng nguyên sinh trải dài, hồ nước rộng lớn,...
thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ
cao, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công
nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển du
lịch sinh thái. huyện đã và đang triển khai
nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ

trợ doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh
doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút và “giữ chân”
nhà đầu tư. 

Đến nay, huyện ia h'Drai có 29 doanh nghiệp hoạt
động chủ yếu trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và trồng
rừng, sản xuất công nghiệp chế biến, xây dựng và dịch
vụ,… huyện có 03 nhà máy chế biến mủ cao su, 16 hợp
tác xã đang hoạt động với 178 thành viên; 265 hộ gia đình,
cá nhân hoạt động kinh doanh các lĩnh vực, ngành nghề
khác nhau, chủ yếu buôn bán bách hóa tổng hợp, các mặt
hàng phục vụ tiêu dùng thiết yếu. huyện đã thu hút được
16 dự án đầu tư, trong đó đã hoàn thành 01 dự án chợ
trung tâm huyện, 01 dự án dự kiến đi vào hoạt động vào
cuối năm nay, 06 dự án thủy điện, điện mặt trời với quy
mô công suất lớn đang trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, 04 dự án nông nghiệp công nghệ cao đã được tỉnh
cho chủ trương khảo sát và quyết định đầu tư,…

Nhằm khai thác tiềm năng lợi thế địa phương, huyện
ia h’Drai tập trung xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp theo hướng ứng
dụng công nghệ cao, phát triển bền vững. Bên cạnh đó,
tiếp tục quảng bá văn hóa, các di tích lịch sử và phong
cảnh đẹp của huyện để thu hút nhà đầu tư phát triển du
lịch văn hóa, sinh thái trên địa bàn.n

Huyện ia H’drai 

Khơi thông nguồn lực, 
phát triển kinh tế toàn diện, bền vững

huyện ia h’Drai gồm có 3 xã là ia Đal,
ia Dom và ia Tơi, chủ yếu là đồng bào
các dân tộc thiểu số sinh sống. Từ một
vùng biên giới thuần nông, ia h’Drai đã
triển khai nhiều giải pháp khơi thông
nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội, xóa đói giảm nghèo, quyết tâm
phát triển toàn diện, bền vững. 

Khánh thành công trình Chợ trung tâm huyện Ia H'Drai
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Nằm ở phía Bắc của tỉnh Kon Tum, huyện Kon
Plông là một trong những địa phương có tốc độ
phát triển kinh tế cao. Năm 2022, ước tổng giá
trị sản xuất trên địa bàn (theo giá cố định năm
2010) là 3.365,4 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch.

Về cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm, thủy sản: 21,9%; Công
nghiệp - Xây dựng: 55,5%; Thương mại - Dịch vụ: 22,6%. Thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm
575.789 tỷ đồng, đạt 171% dự toán huyện giao. Các chính sách
an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo
trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo trên
địa bàn huyện là 36%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 11,2%. Toàn huyện
có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các tiêu chí xã
nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 13,1 (tiêu chí/xã). Cải
cách hành chính được quan tâm thực hiện, kỷ luật, kỷ cương
hành chính được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Tại hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XVi đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/Tu ngày
20/9/2021 về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế

động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030. Trong đó, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác
định thành phố Kon Tum và huyện Kon
Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh. 

Về mục tiêu cụ thể, huyện Kon
Plông phấn đấu trở thành vùng phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao trọng điểm của tỉnh vào năm 2025.
Xây dựng Trung tâm huyện lỵ Kon
Plông gắn với Khu du lịch sinh thái
Măng Đen trở thành điểm du lịch đa
dạng, phong phú về loại hình với
thương hiệu riêng, hạ tầng hiện đại,
chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc
tế vào năm 2025. Xây dựng trung tâm
du lịch - hội nghị - nghỉ dưỡng mang
tầm quốc gia, đậm bản sắc văn hóa dân
tộc và trở thành trung tâm du lịch hàng
đầu của khu vực Tây Nguyên vào năm
2030.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền huyện Kon
Plông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất
trong toàn Đảng bộ và của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở.
luôn chủ động trong mọi tình huống, phát huy tinh thần đổi
mới, sáng tạo, xác định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
có tính đột phá, khả thi cao; quyết liệt trong hành động nhằm
tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trên tất cả các lĩnh vực. 

Đặc biệt, huyện chú trọng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực; tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh
phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn, phát
huy các giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, thực hiện
có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết tâm xây
dựng huyện ngày càng ổn định và phát triển bền vững.n

Huyện Kon plông 

Xứng tầm vùng kinh tế động lực

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện
Kon Plông qua các thời kỳ đã phát huy
truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu,
giành được những kết quả quan trọng,
xây dựng Kon Plông xứng tầm là vùng
kinh tế động lực của tỉnh.



50 viETNam BUsiNEss ForUm feB 1 – 14, 2023

POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

huyện Đăk Tô nằm về
phía Bắc của tỉnh
Kon Tum, với
tổng diện tích tự
nhiên là

50.870,31ha, trong đó diện
tích đất nông nghiệp
44.745,1ha, chiếm 87,96%,
thuận lợi cho phát triển
nông nghiệp. Ngoài ra,
dân số toàn huyện khoảng
48.780 người, với nguồn
lao động dồi dào, lao động
trẻ tập trung chủ yếu trong
lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp. 

Những năm qua, huyện tập
trung thực hiện các giải pháp
đột phá; phát triển nông nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa, dần
hình thành những cánh đồng lớn ứng
dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị
trường tiêu thụ, hình thành các sản phẩm đặc
trưng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo
hướng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bao tiêu sản
phẩm gắn với phát triển các loại hình kinh tế tập thể; xây
dựng, duy trì và phát triển sản phẩm OCOP. Khuyến khích,
tạo điều kiện, hỗ trợ cho nông dân đầu tư phát triển các cơ sở
chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp và bán

công nghiệp với quy mô
lớn gắn với chế biến tiêu
thụ sản phẩm và chăn nuôi
an toàn sinh học.

Cùng với đó, ưu tiên
các nguồn lực đầu tư kết
cấu hạ tầng; đẩy mạnh
chỉnh trang đô thị gắn với
rà soát, điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch mở rộng
không gian đô thị thị trấn
hướng tới xây dựng thị
trấn Đăk Tô đạt các tiêu
chí đô thị loại iV. Thực
hiện có hiệu quả chương
trình giảm nghèo giai đoạn
2021-2025 gắn với xây
dựng nông thôn mới và
chương trình phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và
miền núi. Đồng thời, phát
triển mạnh du lịch, hình
thành các sản phẩm du
lịch mang tính đặc trưng

làm tiền đề cho sự đột phá của các ngành
kinh tế - dịch vụ. 

huyện chú trọng đẩy mạnh cải
cách hành chính, công khai, rút

ngắn thời gian giải quyết cho các
doanh nghiệp, tổ chức và người
dân. Tập trung cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, giải
quyết kịp thời các đề xuất, kiến
nghị của doanh nghiệp. Tiến
hành rà soát, chuẩn bị quỹ đất;
đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi

đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch,
khai thác tối đa lợi thế về cảnh

quan thiên nhiên, bản sắc văn
hóa, di tích lịch sử.

Với những nỗ lực trên, năm 2022,
nền kinh tế huyện Đăk Tô tiếp tục tăng

trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách nhà
nước là 400.548 triệu đồng, đạt 110,04% dự

toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người hơn
38,5 triệu đồng/năm, tăng 37% so với năm 2021; tổng số

hộ nghèo là 1.527 hộ, chiếm 11,83%, giảm được 3,24% so với
cuối năm 2021. Trong năm có 04 dự án được uBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với
tổng vốn đầu tư trên 37,364 tỷ đồng,… Những kết quả này đã
góp phần định hình hướng đi; tạo nền tảng để huyện bứt phá
trong các năm tiếp theo.n

Đăk Tô phát huy triệt để tiềm năng, lợi thế

Nhằm phát huy
triệt để tiềm năng, lợi thế

của địa phương, huyện Đăk Tô
đã và đang thực hiện nhiều giải

pháp, sử dụng hiệu quả các nguồn
lực; tập trung thực hiện các lĩnh vực
trọng tâm đột phá về phát triển nông
nghiệp, nông thôn; phát triển đô thị,
du lịch và cải cách hành chính, chú
trọng nâng cao chất lượng xây dựng

nông thôn mới,...

nguyễn BáCH
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Nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, Tu Mơ rông có
hơn 2/3 diện tích là rừng tự nhiên, độ che phủ
rừng đạt gần 70%, có nhiều điều kiện thuận lợi
để phát triển các loại dược liệu đặc hữu như
đẳng sâm (gọi là sâm dây), sâm đương quy, ngũ

vị tử,... đặc biệt là cây sâm Ngọc linh - quốc bảo Việt Nam.
Đến nay, huyện đã phát triển được khoảng 15 loại cây dược
liệu với diện tích khoảng 2.937ha (sâm Ngọc linh: 1.715ha,
các cây dược liệu khác: 1.222ha). Ngoài ra, với khí hậu mát mẻ
quanh năm, cảnh quan đặc trưng là những cánh rừng nguyên
sinh, nhiều thác, suối tự nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ vốn
có, cùng các di tích lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa của các dân
tộc thiểu số,… huyện Tu Mơ rông có tiềm năng trở thành địa
điểm du lịch hấp dẫn.

huyện đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh
và nâng cao năng lực cạnh
tranh. Trong đó, tập trung
thực hiện tốt công tác quy
hoạch, huy động các nguồn
lực để đầu tư phát triển kết
cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính;
nâng cao nhận thức cho
người dân về chuyển đổi cơ
cấu kinh tế; tiếp tục xây
dựng Chương trình mỗi xã
một sản phẩm dựa trên thế
mạnh của địa phương.
Đồng thời, tạo thuận lợi cho
doanh nghiệp, nhà đầu tư
trong công tác khảo sát địa
điểm, cung cấp thông tin
quy hoạch, hỗ trợ giải quyết
các thủ tục đầu tư xây dựng
và cấp phép để sớm triển
khai và đưa các dự án vào
hoạt động. huyện thường
xuyên nắm bắt, tổng hợp
các khó khăn, vướng mắc
của doanh nghiệp, nhà đầu
tư để tập trung tháo gỡ và
đề xuất cơ quan có thẩm
quyền giải quyết.

Nhờ đó, nhiều doanh
nghiệp, nhà đầu tư đã tin

tưởng, an tâm khi chọn huyện để đầu tư sản xuất, kinh
doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày
càng phát triển. Trong năm 2022, huyện Tu Mơ rông có 6
đơn vị đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; thành lập mới 8
hợp tác xã, nâng tổng số lên 29 hợp tác xã với vốn điều lệ
trên 150 tỷ đồng,...

Thời gian tới, để nâng hiệu quả thu hút đầu tư, huyện
Tu Mơ rông sẽ tăng cường quảng bá về tiềm năng, thế
mạnh của địa phương; cung cấp thông tin kịp thời các dự
án đầu tư, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính,
rút ngắn thời gian, kịp thời giải quyết những khó khăn của
doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các cơ
chế chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với điều
kiện của địa phương. Thực hiện tốt các cơ chế khuyến
khích, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.n

Huyện Tu mơ rông 

Tập trung cải thiện môi trường kinh doanhi thế

Tu Mơ rông là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về dược liệu và du lịch. Thời gian
qua, huyện đã nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút các nguồn lực
đầu tư, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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Đ ến nay, huyện Đăk glei đã thu hút 17 dự án
trong các lĩnh vực điện, nông nghiệp, dược
liệu, với tổng mức vốn dự kiến khoảng
11.930 tỷ đồng. Trong đó có 12 dự án thủy
điện với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng

6.000 tỷ đồng; 2 dự án điện gió với tổng mức đầu tư dự
kiến là 5.730 tỷ đồng. lĩnh vực nông nghiệp và dược liệu
có 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng gồm:
Công ty TNhh Phương hoa tại xã Đăk Kroong (chế biến
tinh bột mì), Công ty Cổ phần Nước giải khát Ngọc linh
tại xã Đăk Pek (dược liệu), Công ty TNhh Đầu tư xuất
nhập khẩu Cao Nguyên tại xã Đăk Choong (cà phê). 

Trên địa bàn huyện có 56 doanh nghiệp ngoài quốc doanh,

hoạt động trong các lĩnh vực như:
Xây dựng, khai thác vật liệu xây
dựng, xăng dầu,… với tổng vốn
đăng ký hơn 160 tỷ đồng; 12 hợp
tác xã đăng ký hoạt động sản xuất
kinh doanh trên các lĩnh vực
nông nghiệp, tạo việc làm, thu
nhập cho hàng ngàn lao động,
góp phần nâng cao mức sống của
người dân.

Để có được kết quả này,
những năm qua, Đăk glei luôn
xác định cải cách hành chính là
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên
suốt nhằm thu hút đầu tư.
huyện thường xuyên theo dõi,
đôn đốc và hướng dẫn các đơn
vị nghiêm túc triển khai nhiệm
vụ; thực hiện cơ chế một cửa
liên thông nhằm giảm tối đa
các thủ tục, rút ngắn thời gian
giải quyết công việc cho tổ
chức, công dân, doanh nghiệp.
Chấn chỉnh công tác thanh,

kiểm tra, giảm bớt chồng chéo; tạo điều kiện về cơ sở hạ
tầng (đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
tài sản),… 

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các ngành chức
năng của tỉnh rà soát, bổ sung danh mục dự án đầu tư
trên địa bàn. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực khai thác
tiềm năng, lợi thế sẵn có, gắn với bảo vệ môi trường. Chú
trọng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương,
tỉnh để xây dựng, hoàn thiện các công trình thiết yếu, tạo
sự đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng, hình thành một
số khu đô thị mới; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch
theo hướng mở rộng không gian đô thị gắn với thực hiện
tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị (đặc biệt là phía
đông sông Pô Kô, thị trấn Đăk glei, kêu gọi đầu tư xây
dựng thêm cầu kết nối hai bờ sông Pô Kô). Ngoài ra, nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất
là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp
tác, liên doanh, liên kết.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút, xã Đăk Kroong,…
Qua đó, từng bước đưa Đăk glei là điểm đến lý tưởng cho
các nhà đầu tư.n

Huyện ĐăK glei

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, 
phát triển kinh tế - xã hội

là huyện vùng cao biên giới và cửa ngõ
cực Bắc của Tây Nguyên, huyện Đăk glei
đã tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thu
hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội theo
hướng bền vững. 

tHanH Loan

Chợ phiên Dược liệu - Gia súc huyện Đăk Glei được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và tìm đầu ra
cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm oCoP và các sản phẩm đặc hữu trên địa bàn
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Huyện Kon rẫy

Kỳ vọng sức vươn
mạnh mẽ

Mặc dù là huyện miền núi, nhưng trong gần 22 năm xây dựng và phát triển, Kon rẫy
đã luôn là lá cờ đầu trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, tạo thành
sức mạnh tổng hợp, thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và phát
triển nhanh, bền vững. Chính sự khởi sắc toàn diện của Kon rẫy hôm nay là minh
chứng cuộc sống người dân nơi đây đang ngày càng no ấm, hạnh phúc. 

duy anH

Những kết quả khả quan
Ông Võ Văn lương - Chủ tịch uBND huyện Kon rẫy chia sẻ,

nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế và khó khăn của một huyện
mới thành lập, với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt
của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn
thể và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, huyện Kon rẫy đã
luôn nỗ lực hoàn thành tốt và xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt 1.740 tỷ đồng (đạt
103% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ). Trong đó, nông lâm -
thủy sản tăng 9,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%, thương mại -
dịch vụ tăng 12,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người
tăng từ 32,1 triệu đồng năm 2021 lên 34,95 triệu đồng, đạt 101% kế
hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt
hơn 38 tỷ đồng (đạt 153,5% dự toán và tăng 31,6% so với cùng kỳ).

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung
triển khai thực hiện, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của
các cấp, các ngành và người dân trong tham gia xây dựng NTM.
Diện mạo nông thôn Kon rẫy ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn
huyện có 4/6 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, xã Tân lập đạt chuẩn
NTM kiểu mẫu và xã Đăk ruồng đạt chuẩn NTM nâng cao. Ngành
công nghiệp - xây dựng cũng đã có bước phát triển vượt bậc; giá trị
sản xuất công nghiệp qua các năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Tiềm năng
đất đai, thủy điện được khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, tạo
nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay, trên địa bàn đã có 6 công
trình thủy điện vừa và nhỏ hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng
công suất 37,6MW, đóng góp bình quân hàng năm cho ngân sách
huyện khoảng 11,8 tỷ đồng. giáo dục và đào tạo dần trở nên bài bản,
quy mô trường lớp ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu
học tập của người dân. Mạng lưới y tế được bao phủ rộng khắp và
ngày càng được củng cố, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. 

Trong các hoạt động triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn từ
nay đến năm 2025, huyện Kon rẫy tập trung phát triển mạnh kết
cấu hạ tầng để làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo
đó, nhiều công trình sẽ được đầu tư mở rộng; cụ thể, hệ thống giao
thông từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa
của người dân, phá vỡ thế ngõ cụt về giao thông trong những năm
trước đây, tạo điều kiện cho Kon rẫy giao lưu thuận lợi với khu
vực trong và ngoài huyện. 

"Văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội, là
mục tiêu cho sự phát triển kinh tế của dân tộc. Bảo tồn và phát

huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn luôn được
các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm. Kon rẫy đã và
đang nỗ lực hoàn thành tốt nhất sứ mệnh này" - ông Võ Văn
lương nói. Cụ thể, xác định rõ cồng chiêng, múa xoang là loại
hình văn hóa phi vật thể đã được uNeSCO ghi danh là "kiệt tác
truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" sẽ bị
mai một do tác động của kinh tế thị trường, những năm qua,
uBND huyện đã chỉ đạo ngành Văn hóa - Thông tin xây dựng
kế hoạch cụ thể để mở các lớp cồng chiêng, múa xoang. 

Hiệu quả từ thu hút đầu tư
là địa phương nằm giữa hai vùng kinh tế động lực của

tỉnh là huyện Kon Plông và thành phố Kon Tum, Kon rẫy có
nhiều tiềm năng, điều kiện để phát triển và việc tận dụng tốt
những lợi thế đó là nguồn lực quan trọng trong phát triển
hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, huyện  cũng xác định công
tác xúc tiến và thu hút đầu tư có vai trò quan trọng mang tính
thúc đẩy hiệu quả. Đến hôm nay, môi trường đầu tư Kon rẫy
được đánh giá dần được cải thiện; các dự án đi vào hoạt động
hiệu quả. hiện huyện đã có 18 dự án đang hoạt động. Nhìn
chung, hoạt động thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch
ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đi liền với đó, công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động quản lý nhà nước cũng đã thực hiện và mang lại hiệu
ứng tích cực, từng bước lấy được sự hài lòng của người dân,
doanh nghiệp. Đó cũng là thước đo đánh giá chất lượng hoạt
động của bộ máy hành chính nhà nước. Trên cơ sở đó, Kon
rẫy cũng luôn bám sát phương châm thu hút đầu tư có chọn
lọc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường,
giảm thiểu chất thải phát sinh. 

Những kết quả huyện đạt được hôm nay tuy chưa nhiều
nhưng đó sẽ là động lực quan trọng, hứa hẹn đưa nền kinh tế
Kon rẫy có những bước phát triển mới trong tương lai. Một
môi trường đầu tư Kon rẫy đầy hứa hẹn đang vẫy gọi, sẵn
sàng đồng hành với các nhà đầu tư có tâm huyết để cùng
nhau xây dựng quê hương ngày càng no ấm, giàu đẹp, đảm
bảo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về kinh tế - an ninh -
chính trị xã hội gắn với việc khôi phục, gìn giữ bản sắc văn
hóa các dân tộc.n
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Những nỗ lực đáng ghi nhận
huyện Sa Thầy nằm về phía Tây Nam tỉnh Kon Tum,

cách trung tâm TP.Kon Tum gần 30km. Trong năm 2022,
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội
của huyện Sa Thầy tiếp tục phát triển và đạt được kết quả
tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất hơn 4.431
tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: nông - lâm - thủy sản
tăng 10,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 15,5%; thương mại
- dịch vụ tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập
bình quân đầu người tăng từ 43,9 triệu đồng năm 2021 lên
47,64 triệu đồng năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 140 tỷ đồng, đạt 118,3%
dự toán tỉnh giao và 107,3% dự toán huyện giao. Trong giai
đoạn 2020 đến nay, đã có 20 doanh nghiệp đến địa bàn
huyện để khảo sát, lập các dự án đầu tư. Trong đó có 5 dự
án đã được uBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với
tổng số vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội thời gian qua của Sa Thầy phải kể đến

là tập trung đầu tư phát triển giao thông và xây dựng nông
thôn mới (NTM), trong đó xác định giao thông là khâu đột
phá. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM (Sa Sơn, Sa
Nhơn, Sa Nghĩa và Sa Bình) và 1 xã đạt chuẩn xã NTM
nâng cao. Cùng với đó, chất lượng cải cách hành chính, kỷ
luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần, thái
độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức được nâng lên. 

Không chỉ vậy, như ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch
uBND huyện Sa Thầy nhận định, huyện được đánh giá là có
nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Bởi, nơi đây có cảnh
quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều nét văn hóa truyền thống
đặc sắc của đồng bào các dân tộc và các di tích lịch sử gắn
liền với những chiến công vang dội của quân và dân địa
phương trong công cuộc kháng chiến giành độc lập, thống
nhất đất nước. Không chỉ vậy, Sa Thầy còn có lợi thế vượt
trội so với các địa phương khác trong tỉnh và khu vực - đó là
rừng nguyên sinh, phải kể đến là Vườn Quốc gia Chư Mom
ray rất phù hợp cho loại hình du lịch sinh thái và du lịch
văn hóa cộng đồng. “huyện đang nỗ lực đầu tư và thu hút
đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nhằm phát triển
tương xứng với tiềm năng du lịch hiện có của địa phương” -
ông Nguyễn Kim Thái nói.

Tiếp tục tạo đột phá
Năm 2023, huyện Sa Thầy đặt mục tiêu tăng trưởng giá

trị sản xuất khoảng 14%. Thu ngân sách nhà nước tại địa
bàn hơn 223 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, địa
phương cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần
hướng đến, trong đó, riêng ngành Nông nghiệp sẽ tăng
cường lựa chọn một số giống cây trồng mới có năng suất,
chất lượng, tập trung ưu tiên trồng mới một số cây chủ lực
như: Cây cao su, ăn quả, cà phê và một số loại cây trồng
mới, hiệu quả; đẩy mạnh việc trồng xen canh, thâm canh.
Tăng cường công tác bảo vệ, khai thác, nuôi trồng thủy sản
tại các xã lòng hồ thủy điện. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng
sản phẩm OCOP đạt chuẩn, trong đó ít nhất có thêm 2 sản
phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm cấp tỉnh,...

Với phương châm “không để bị động”, huyện Sa Thầy
tiếp tục tích cực tăng cường công tác xúc tiến thương mại,
kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường mới, tạo đầu ra cho
sản phẩm, giải quyết hàng tồn kho hỗ trợ doanh nghiệp.
Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn 03 chương trình mục
tiêu quốc gia (Chương trình NTM, Chương trình giảm
nghèo bền vững, Chương trình dân tộc và miền núi), trong
đó tập trung đầu tư các công trình sản xuất tập trung lớn,
công trình phục vụ dân sinh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư, đặc biệt là
các dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị, nông nghiệp
công nghệ cao.

Về Sa Thầy hôm nay, dễ dàng cảm nhận được vùng quê
này đang chuyển mình không ngừng với một diện mạo mới,
tràn đầy sức sống cùng những thành tựu hết sức nổi bật trên
tất cả các lĩnh vực. Chính quyền, người dân nơi đây đã và
đang đồng lòng cùng xây dựng nền tảng vững chắc để Sa
Thầy tự tin tạo ra thế và lực mới, vì quê hương Sa Thầy thật
sự văn minh, giàu đẹp.n

Đại ngàn Sa Thầy mạnh mẽ chuyển mình
POTENTIAL - KON TUM PROVINCE

Sa Thầy được đánh giá là không được nhiều
ưu đãi so với nhiều địa phương khác trong
vùng, khi không chỉ là huyện có mật độ dân
số thấp nhất Việt Nam, mà còn có địa hình
đặc biệt với diện tích rừng và đất lâm
nghiệp chiếm 71%... Song, không vì vậy mà
vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử này
“chững” lại, ngược lại Sa Thầy còn lấy đó
làm động lực để chuyển mình ngoạn mục. 

Luận nguyễn

Mô hình trồng sầu riêng ứng dụng công nghệ 
tưới nhỏ giọt tại Làng o, xã Ya Xiêr
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Ông có thể khái quát vài nét về bức tranh thu hút
đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Kon Tum tính đến
thời điểm hiện nay? mục tiêu của tỉnh trong phát
triển hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư đến năm
2025?

lũy kế đến nay, các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đã có
110 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đầu tư
4.137.187 tỷ đồng; trong đó có 72 dự án đang hoạt động
sản xuất kinh doanh. hàng năm nộp ngân sách nhà nước
khoảng trên 80 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 2.000
lao động địa phương.

Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, dù dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự cố gắng nỗ
lực của Ban Quản lý KKT tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị,
ngành chức năng tại cửa khẩu quốc tế Bờ y nên tình hình
xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh vẫn có nhiều khởi sắc.
Các chỉ tiêu thu ngân sách; giá trị kim ngạch xuất, nhập
khẩu; khoản thu phí, lệ phí, giá dịch vụ; phương tiện,
hàng hóa,…. đều có sự tăng trưởng.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho
thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, Đại hội Đảng bộ tỉnh
Kon Tum lần thứ XVi xác định nhiệm vụ: "…Tiếp tục
huy động vốn đầu tư kết cấu hạ tầng KKT cửa khẩu quốc
tế Bờ y để phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên
mậu. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Sao
Mai, khu sản xuất - chế biến dược liệu tập trung, KCN
Đắk Tô và các CCN; khuyến khích các DN đầu tư phát
triển các KCN, CCN, khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao trên địa bàn tỉnh …". 

Trên cơ sở đó, Ban đã tham mưu tỉnh ban hành Đề án
"Phát triển KKT, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2021-2025, có tính đến năm 2030" nhằm hiện thực hóa mục
tiêu đưa KKT và các KCN, CCN trở thành trọng điểm thu
hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ. Từ đó tạo
động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần
thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn.

với nỗ lực chuyển từ tư duy "cấp phép" sang "phục
vụ", ông có đánh giá gì về công tác cải cách thủ tục
hành chính (TTHC) của Ban thời gian qua? việc
chuyển đổi số trong điều hành và xúc tiến đầu tư; xúc
tiến đầu tư tại chỗ, đầu tư trực tuyến được đơn vị chú
trọng ra sao nhằm gia tăng sức hút vào các KKT, KCN?

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/Tu ngày
3/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị năm 2022, Ban Quản lý KKT tỉnh đã
chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm
thu hút, triển khai các dự án tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ
y, các KCN theo phương châm: "Chuyển từ tinh thần
đồng hành cùng nhà đầu tư sang tinh thần chủ động tiếp
xúc, kêu gọi, làm việc với nhà đầu tư”. Đến nay, trên cơ
sở danh mục TThC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban
đã cung cấp 100% là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban đã phối hợp với Trung
tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam xây dựng ứng dụng, cập
nhật dữ liệu dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức bản đồ
số địa điểm đầu tư của KKT cửa khẩu quốc tế Bờ y và các

CáC KKT, KCn

Trọng điểm thu hút đầu tư 
Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức,
nhất là dịch bệnh Covid-19, song với sự chủ động,
linh hoạt của Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh
Kon Tum, thời gian qua, công tác xúc tiến, thu hút
đầu tư vào KKT và các khu công nghiệp (KCN) trên
địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích
lệ. Theo ghi nhận của ông vũ mạnh Hải - Phó
Trưởng Ban Quản lý  KKT, thành công lớn nhất là
môi trường đầu tư của tỉnh nói chung và tại KKT,
KCN nói riêng đã được cải thiện, tạo niềm tin cho
các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. 

Công Luận
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KCN tỉnh Kon Tum năm 2022 lên trang
http://vsmartinvest.gov.vn/; http://bandosodautu.gov.vn/.
Thông qua đó, tạo thuận tiện cho việc tra cứu thông tin,
kêu gọi thu hút đầu tư.

Cùng với cải cách TThC, việc chuyển đổi số trong
điều hành và xúc tiến đầu tư cũng được chú trọng. Đơn vị
đã thực hiện tiếp nhận, chuyển văn bản đi, đến qua phần
mềm iOffice, chữ ký số; xây dựng phòng họp trực tuyến;
kế hoạch chuyển đổi số,... Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iSO của Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành theo TCVN 9001:2015
vào hoạt động của cơ quan; triển khai thực hiện Chương
trình số 2359/CTr-uBND ngày 22/7/2022 của uBND tỉnh
về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/Tu ngày
16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVi về
cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án nhằm tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiểm tra,
đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật
nhằm đôn đốc, phát hiện, có biện pháp xử lý hoặc đề nghị
xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Ông có nhận định gì về môi trường đầu tư, kinh
doanh của tỉnh Kon Tum những năm gần đây? Nhằm
cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi),
trên cương vị người đứng đầu Ban Quản lý KKT, ông
có thông điệp gì muốn gửi đến các DN, nhà đầu tư?

Ngày 16/5/2022, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số
11-NQ/Tu về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCi
và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm
2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Nghị quyết xác
định mục tiêu chung là tạo lập môi trường đầu tư, kinh
doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, nâng cao năng

lực cạnh tranh nhằm thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn
lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi.

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,
chính quyền các cấp; nâng cao tính năng động, tiên
phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả
công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số,
ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản
lý nhà nước; đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển DN; chú trọng
công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn
lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng; nâng
cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương (DDCi) năm 2021 tỉnh Kon Tum,
Ban Quản lý KKT tỉnh có điểm tổng hợp đứng thứ 2/12
đơn vị trong nhóm các sở, ban ngành được khảo sát đánh
giá với 68,71 điểm. Các chỉ số thành phần là điểm mạnh
có thể kể đến như: Chi phí không chính thức; vai trò
người đứng đầu; thiết chế pháp lý,… 

Với tinh thần đồng hành cùng DN, nhà đầu tư, thời
gian tới, Ban sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
góp phần cải thiện PCi; nêu cao tinh thần phục vụ, tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho DN, nhà đầu tư. Ban sẽ tập
trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ
thuật, tạo quỹ đất sạch; đẩy mạnh cải cách hành chính;
phối hợp liên thông để rút ngắn tối đa thời gian cho nhà
đầu tư. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời mọi phản ánh
kiến nghị, yêu cầu của DN; đồng thời quan tâm xây dựng
đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, minh bạch,
hiệu quả để nâng cao chất lượng phục vụ.

Trân trọng cảm ơn ông!
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Could you briefly introduce the overall picture of
investment attraction in industrial zones and
economic zones in Kon Tum province? What are the
province's goals for developing industrial
infrastructure and attracting investment by 2025?

To date, local industrial zones and economic zones
have 110 valid projects with a total registered investment
capital of VND4,137,187 billion, including 72 projects in
production. They annually pay about VND80 billion to
the state budget and create jobs for nearly 2,000 local
workers.

in 2021 and early 2022, despite the complicated
COViD-19 pandemic development, with the effort of Kon
Tum economic Zone authority and relevant bodies at Bo
y international Border gate, importing and exporting
activities made much progress. Budget revenue, export
value, import value, charge and fee collection, service
prices, vehicles and merchandise all grew.

regarding infrastructure construction investment
that lays a groundwork for investment attraction and
economic development, the 16th Kon Tum Provincial
Party Congress determined the task: “…Continue to F

eConomiC and induSTrial ZoneS

Key to Investment Inflows
Despite facing numerous difficulties and
challenges, especially the COViD-19
epidemic, with active and flexible actions
of the Kon Tum economic Zone
authority, economic zones and industrial
zones achieved encouraging results in
investment promotion and attraction in
the past time.  Mr. vu manh Hai, Deputy
Director of Kon Tum economic Zone
authority, said the biggest success is that
the investment environment of the
province in general, and of economic
zones and industrial zones in particular,
has been improved to enhance confidence
among businesses and investors.

Cong Luan
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mobilize capital for infrastructure investment in Bo y
international Border gate economic Zone to strongly
develop border economy and border trade; accelerate
infrastructure investment in Sao Mai industrial Park,
concentrated pharmaceutical production and
processing zones, Dak To industrial Park, industrial
clusters; encourage enterprises to invest in developing
industrial zones and hi-tech agricultural zones in the
province…”

On that basis, Kon Tum economic Zone authority
advised the province to issue the “economic and
industrial zone development project in 2021-2025 and to
2030” in order to realize the goal of bringing economic
and industrial zones into a key driver to draw investment
fund for industrial and service development, thus
generating a driving force to boost economic
restructuring and making significant changes in rural
socioeconomic outlook.

With the effort to change from an administrative
mindset to a service mindset, what do you think
about the administrative procedure reform conducted
by Kon Tum Economic zone authority in the past
time? How has the authority focused on digital
transformation in investment management and
promotion, localized investment promotion and
online investment promotion to enhance the appeal
of economic zones and industrial zones?

Carrying out resolution 07-NQ/Tu dated December
3, 2021 of the Provincial Party Committee on leadership
in executing socio-economic tasks, national defense,
security, Party building and political system in 2022, Kon
Tum economic Zone authority has actively and promptly
removed difficulties and obstacles in order to attract and
deploy projects in Bo y international Border gate
economic Zone and industrial zones under the motto of
“Changing from the spirit of investor companionship to
the spirit of active approach.” up to now, all
administrative procedures within its jurisdiction are
brought online.

To speed up digital transformation, the authority has
coordinated with the Southern investment Promotion
Center to build an application and update data on
projects seeking investment funds in the form of a digital
map of investment locations of Bo y international Border
gate economic Zone, Kon Tum province in 2022 on
http://vsmartinvest.gov.vn/ and
http://bandosodautu.gov.vn/, thus facilitating
information search and investment attraction.

Together with administrative reform, digital
transformation in investment management and
promotion is also focused. The authority has received and
transferred documents to and from iOffice software with
digital signatures; built online meeting rooms and digital
transformation plans; continued to maintain and apply
the TCVN 9001:2015 quality management system
according to iSO standards of the Ministry of Science and
Technology; carried out the Program 2359/CTr-uBND
dated July 22, 2022 of the Provincial People's Committee

on implementation of resolution 11-NQ/Tu dated May
16, 2022 of the Provincial Party Committee (16th term)
on improving the investment environment, enhancing
competitiveness and increasing investment flows into the
province by 2025 and to 2030.

The authority has conducted project inspection and
review in a bid to remove difficulties and obstacles for
investors; examine and assess regulatory compliance in
order to urge, detect and apply/propose measures to
handle violations in a timely manner.

What do you think about the local investment and
business environment? To raise the Provincial
Competitiveness index (PCi), as a leader of Kon Tum
Economic zone authority, what message do you want
to send to businesses and investors?

On May 16, 2022, the Provincial Party Committee
issued resolution 11-NQ/Tu on improving the
investment environment, raising PCi and enhancing
investment attraction in the province to 2025 and further
to 2030. accordingly, the resolution defines the common
goal of creating a favorable, transparent and equitable
investment and business environment, edging up
competitiveness in order to attract and effectively use
resources and contribute to promoting socioeconomic
development in the spirit of the resolution of the 16th
Provincial Party Congress.

The resolution also sets out main tasks and solutions
like strengthening the leadership and direction of Party
committees and authorities at all levels; enhancing
dynamism, pioneering and determination of leaders of all
levels and sectors and raising awareness and
responsibility of Party members and public employees in
performing their duties; effectively carrying out
administrative reform, fostering digital transformation
and applying information technology to State
management; boosting business support and
development; focusing on planning, mobilizing and
effectively using resources to create breakthroughs in
infrastructure investment; and improving the
effectiveness of investment promotion.

according to Kon Tum province’s District and
Department Competitiveness index (DDCi) in 2021, Kon
Tum economic Zone authority stood second among 12
agencies, scoring 68.71 points. Best performing indicators
include informal charges, leadership and legal
institutions.

as a companion to businesses and investors, in the
coming time, the authority will continue to implement
tasks and solutions for better PCi; uphold the spirit of
service; and promptly facilitate businesses and investors.
The agency will focus resources to invest in completing
technical infrastructure and create a clean land fund; speed
up administrative reform; work with relevant bodies to
reduce the waiting time for investors; receive and promptly
deal with all complaints and requests filed by enterprises;
and pay attention to building professional, transparent and
effective civil servants to improve service quality.

Thank you very much!

F
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Kể từ khi thành lập đến nay, Ban QlDa đã được
uBND tỉnh giao và nhận ủy thác từ các chủ
đầu tư tổng cộng 183 dự án/công trình (31 dự
án/công trình làm chủ đầu tư; 152 dự án/công
trình được ủy thác triển khai thực hiện đầu tư);

đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 138 dự án/công
trình; còn lại 45 dự án/công trình đang trong quá trình triển
khai thực hiện và chuẩn bị đầu tư. Các công trình đều đạt
chất lượng tốt, đảm bảo về tiến độ cũng như các yếu tố kỹ,
mỹ thuật, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống cơ
sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp ứng được
yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài phục vụ sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Kon
Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Điển hình
có thể kể đến: Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu
trên quốc lộ 24; dự án tuyến tránh TP.Kon Tum; dự án
đường giao thông kết nối từ đường hồ Chí Minh đi quốc lộ
24,… Các công trình này giúp giảm tải áp lực về giao thông
vận tải, giao thông đô thị, kết nối hiệu quả mạng lưới đường
bộ giao thông vận tải vùng; phát triển không gian đô thị
TP.Kon Tum nói riêng và trung tâm phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Kon Tum nói chung, từng bước hiện đại hóa, phấn
đấu đạt đô thị loại ii trong những năm tới.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Ban
QlDa đặc biệt chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, năng

Phát huy hiệu quả các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình giao thông, dân dụng và
công nghiệp tỉnh Kon Tum (Ban
QlDa) là đơn vị sự nghiệp công lập
thực hiện nhiệm vụ uBND tỉnh giao
làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý
dự án từ các chủ đầu tư khác đối với các
công trình trọng điểm về giao thông,
dân dụng và công nghiệp trên địa bàn
tỉnh. hầu hết các công trình do Ban
QlDa triển khai thực hiện đầu tư thời
gian qua đều đạt chất lượng tốt, phát
huy hiệu quả cao cả trên phương diện
phát triển kinh tế - xã hội lẫn công tác
thu hút đầu tư, đóng góp quan trọng
vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện
đại hóa (CNh - hĐh) tỉnh nhà. 

duy anH

Khu hành chính của tỉnh Kon Tum
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lực quản lý dự án, tăng cường công tác quản lý, thực hiện
đúng quy định nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây
dựng đối với các dự án, công trình giao thông, dân dụng và
công nghiệp trên địa bàn. Xác định “con người là vốn quý”,
Ban QlDa cũng luôn dành ưu tiên cho công tác bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát
triển của đơn vị cả trong hiện tại lẫn tương lai. hiện nay, Ban
QlDa là mái nhà chung của 50 cán bộ viên chức, hầu hết đều
là những cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm và được trưởng
thành, phát triển từ các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế,
giám sát thi công xây dựng công trình; được đào tạo, bồi
dưỡng thêm nhiều chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu
công việc và nhiệm vụ được giao. 

Chia sẻ về hướng phát triển trong thời gian tới, Phó
giám đốc Ban QlDa - ông Đàm Phúc Tuyên cho biết: Ban
QlDa sẽ chú trọng quản lý, kiểm soát tốt về chất lượng,
khối lượng, giá thành và đặc biệt là tiến độ triển khai thi
công xây dựng, tiến độ giải ngân các gói thầu thi công xây
dựng từ khâu hồ sơ đầu vào cũng như sau khi dự án, công
trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng. Có
như vậy, mới đảm bảo được tiến độ, chất lượng các dự án,
công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp trên địa
bàn, hoàn thành nhiệm vụ uBND tỉnh giao cũng như ủy
thác quản lý dự án từ các chủ đầu tư khác, góp phần quan
trọng vào sự nghiệp CNh - hĐh và công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cũng theo ông Đàm Phúc Tuyên, Kon Tum là một tỉnh
biên giới vùng sâu, vùng xa, khó khăn về điều kiện hạ tầng
kết nối giao thông đường bộ với các tỉnh đồng bằng ven biển
đang phát triển mạnh về kinh tế - xã hội như Đà Nẵng,
Quảng Ngãi, Bình Định,... giao thông đi trước một bước tạo
tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư,
chính vì vậy để ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với Kon
Tum, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện
hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện
đại và kết nối liên hoàn. Cụ thể là đầu tư hoàn thiện hệ
thống giao thông theo quy hoạch (nâng cấp toàn tuyến quốc
lộ 24, quốc lộ 40B, quốc lộ 14C, sân bay Măng Đen) nhằm
khai thác hiệu quả những lĩnh vực kinh tế thế mạnh của tỉnh
như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến các sản phẩm từ
nông nghiệp và đặc biệt là đầu tư khai thác tiềm năng du
lịch sinh thái nghỉ dưỡng - một trong những thế mạnh đặc
thù của Kon Tum hiện nay. n
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Dự án Tuyến đường tránh TP.Kon Tum

Thời gian qua, Ban quản lý dự án NN&PTNT
đã tham mưu uBND tỉnh chấp thuận chủ
trương đầu tư 4 dự án: hồ chứa nước Đắk
PoKei; kè hai bên bờ suối Đắk Ter (đoạn từ
cầu Đắk Tíu đến làng Mô Pả) - huyện Tu

Mơ rông; sửa chữa, nâng cấp Đập Đắk Cấm - TP.Kon
Tum; sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa Đắk Car
và đập Đắk Sia ii - huyện Sa Thầy. Ngoài ra, Ban cũng
tham mưu cho Bộ NN&PTNT chấp thuận chủ trương
đầu tư 4 dự án: Thủy lợi Đắk long 1; cụm hồ Đắk rô
gia - ia Tun; cụm công trình thủy lợi ia hd'rai; dự án xử
lý sạt lở bờ sông Đắk Bla. hiện nay các dự án đang triển
khai theo đúng tiến độ đề ra, một số dự án bàn giao đưa
vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dự án được đầu tư
nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói
chung.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bên cạnh những
mặt thuận lợi, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công
nhân viên Ban quản lý dự án NN&PTNT tỉnh cũng phải
đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Trong bối
cảnh đó, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao, Ban luôn nỗ lực làm tốt công tác quản lý chất
lượng các công trình, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư

Đảm bảo tiến độ
giải ngân vốn 
đầu tư công các 
dự án NN&PTNT
là đơn vị sự nghiệp trực thuộc
uBND tỉnh, được giao nhiệm vụ
làm chủ đầu tư các dự án về nông
nghiệp và phát triển nông thôn
(NN&PTNT), Ban quản lý dự án
NN&PTNT tỉnh Kon Tum luôn
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
thi công để hoàn thành các dự án
đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất
lượng và đảm bảo tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công. 

Công Luận
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xây dựng NN&PTNT trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu
công việc, Ban chủ động tuyển thêm cán bộ, đồng thời tổ
chức cho đội ngũ cán bộ học tập và tham gia thi cấp chứng
chỉ các lớp nghiệp vụ đấu thầu, giám sát, quản lý dự án,...
đảm bảo năng lực thực
hiện nhiệm vụ được giao
theo quy định. Song song
đó, Ban chú trọng đổi mới,
nâng cao chất lượng công
tác chỉ đạo, điều hành; tập
trung phát huy sức mạnh
tập thể, sự sáng tạo để
triển khai hiệu quả các
nhiệm vụ chuyên môn,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
mà uBND tỉnh tin tưởng
giao phó, đóng góp thiết
thực vào sự nghiệp tam
nông cũng như công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.

giám đốc Ban quản lý
dự án NN&PTNT tỉnh -
ông Trần Ngọc Tuấn cho
biết: Kế hoạch giải ngân
vốn đầu tư công năm 2022
được triển khai trong bối
cảnh nhiều thách thức. Do
diễn biến phức tạp của
dịch Covid-19 cùng hàng
loạt khó khăn khác (khó
khăn trong việc vận
chuyển vật liệu và huy
động nhân công xây lắp

quay lại công trình sau khi về quê ăn Tết;
giá vật liệu xây dựng chủ yếu tăng cao
nhưng một số gói thầu áp dụng hợp đồng
trọn gói nên không được điều chỉnh giá,
gây trở ngại cho việc thi công của các nhà
thầu) đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến
độ thi công các công trình. Trước tình
hình trên, Ban đã có nhiều văn bản chỉ
đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển
khai các dự án; đôn đốc các nhà thầu tăng
số ca làm việc tại công trường để đảm bảo
tiến độ thi công, qua đó góp phần giải
ngân vốn đầu tư các dự án đang triển khai
thi công và các dự án đang chuẩn bị đầu
tư đạt kế hoạch vốn đơn vị được bố trí
trong năm theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.

Cũng theo ông Trần Ngọc Tuấn, trong
năm 2022, các cấp, các ngành trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đều ra sức thi đua phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi (nhiệm
kỳ 2020 - 2025) đã đề ra. hòa cùng không
khí sôi động này, Ban quản lý dự án
NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị có liên
quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự

án nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã đề ra và sớm
bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phục vụ  hoạt động
sản xuất và đời sống dân sinh.n

Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công
Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei



Ô ng hồ Thanh
hoàng - giám
đốc Quỹ
BV&PTr tỉnh
Kon Tum cho

biết: “Theo quy định của
Chính phủ, các tổ chức, doanh
nghiệp có sử dụng dịch vụ môi
trường rừng như: Nhà máy
thủy điện, doanh nghiệp nước
sạch, cơ sở du lịch sinh thái,…
phải trả tiền DVMTr để chi
cho công tác bảo vệ rừng và
phát triển rừng. Ngày
13/10/2011, Chủ tịch uBND
tỉnh Kon Tum có Quyết định
số 427/QĐ-CT thành lập Quỹ
BV&PTr tỉnh là một tổ chức

tài chính nhà nước trực thuộc
uBND tỉnh, hoạt động không
vì mục đích lợi nhuận và tự
đảm bảo chi phí hoạt động.
Năm 2019, Quỹ được tổ chức
lại và tiếp tục thực hiện chức
năng huy động, tiếp nhận và
quản lý, sử dụng các nguồn lực
tài chính cho hoạt động
BV&PTr trên địa bàn tỉnh
Kon Tum theo quy định tại
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
ngày 16/11/2018 của Chính
phủ; tổ chức, hoạt động theo
loại hình đơn vị sự nghiệp
công lập”.

Từ khi thành lập đến nay,
Quỹ BV&PTr tỉnh Kon Tum
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là địa phương có độ che phủ rừng
63,12%, tỉnh Kon Tum xác định
việc quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm
vụ trọng tâm trong phát triển kinh
tế - xã hội. Với chức năng, nhiệm
vụ được giao, Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng (BV&PTr) tỉnh Kon
Tum đã thực hiện tốt chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTr), góp phần quan trọng
trong việc giữ gìn “lá phổi xanh”
tại địa phương.

nguyễn BáCH

Ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn cho 
UBND các xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng

Quỹ bảo vệ và pHáT Triển rừng TỉnH Kon Tum

Góp phần thiết thực bảo vệ và 
tăng độ che phủ rừng
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đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nhiệm vụ
trọng tâm, thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTr
trên địa bàn tỉnh theo các quy định của Nhà nước. Với sự
tham gia tích cực của các sở, ngành liên quan và các địa
phương; sự đồng thuận của các đơn vị sử dụng DVMTr,
đơn vị cung ứng DVMTr và người dân, thời gian qua
Quỹ BV&PTr tỉnh Kon Tum đã nỗ lực tham mưu, triển
khai, thực hiện chính sách chi trả DVMTr đạt hiệu quả
cao. Đồng thời, Quỹ chú trọng ứng dụng công nghệ thông
tin, số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ chi trả, kiểm
tra, giám sát diện tích rừng cung ứng trên địa bàn tỉnh
phục vụ cho việc kiểm tra, xác định diện tích rừng một
cách nhanh chóng, chính xác. Đẩy mạnh thực hiện hình
thức chi trả tiền DVMTr qua tài khoản ngân hàng, Kho
bạc Nhà nước thay hình thức thanh toán tiền mặt vừa
đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm các thủ tục
hành chính, thời gian, chi phí đi lại và rủi ro trong chi trả
và phù hợp với xu thế hiện nay.

Cùng với đó, để đưa chính sách đi vào cuộc sống, Quỹ
BV&PTr tỉnh Kon Tum tích cực phối hợp với các sở, ban
ngành, địa phương trong tuyên truyền bằng nhiều hình
thức khác nhau như tổ chức các hội nghị tuyên truyền
chính sách chi trả DVMTr; tập huấn quản lý, sử dụng
tiền DVMTr trong phát triển sinh kế tại các xã, thị trấn
có rừng cung ứng DVMTr,… Phối hợp với các cơ quan
thông tấn, báo chí để đưa tin, đăng bài, phát phóng sự
chuyên đề về các mô hình, điển hình trong công tác quản
lý, bảo vệ rừng cung ứng DVMTr. Thông qua đó, nâng
cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị liên quan, cộng
đồng dân cư thôn và người dân về ý thức, trách nhiệm
thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản
lý, bảo vệ rừng, thực hiện chính sách chi trả DVMTr. 

Đến nay, đã có 78 cơ sở phải trả tiền DVMTr ( Quỹ
Trung ương thu, điều phối tiền của 17 cơ sở sử dụng
DVMTr có lưu vực liên tỉnh; Quỹ BV&PTr tỉnh Kon

Tum trực tiếp ký 61 hợp đồng, thu tiền đối với các cơ sở
sử dụng DVMTr có lưu vực nội tỉnh). Chi trả đầy đủ, kịp
thời cho 31 chủ rừng là tổ chức, 76 uBND xã, thị trấn
được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng,
3.335 chủ rừng là hộ gia đình cá nhân và 62 chủ rừng là
cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng
bảo vệ với khoảng 378.272ha rừng cung ứng DVMTr trên
địa bàn tỉnh (chiếm khoảng 66,32% diện tích rừng toàn
tỉnh, không tính diện tích cây cao su, đặc sản).

Theo ông hồ Thanh hoàng - giám đốc Quỹ BV&PTr
tỉnh Kon Tum: “Chính sách chi trả DVMTr được triển
khai đã mang lại hiệu quả tích cực cả về kinh tế, xã hội
lẫn môi trường. Từ kinh phí DVMTr, đã tạo được nguồn
lực tài chính bền vững cho các chủ rừng, các uBND xã,
thị trấn, giảm gánh nặng ngân sách, tạo thêm việc làm
cho cộng đồng dân cư thôn và người dân, góp phần nâng
cao thu nhập, nhất là cộng đồng dân cư thôn, người dân
sống trong rừng, gần rừng, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn.Từ đó, thu hút sự tham gia của cộng đồng
tích cực tham gia nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, từng
bước thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng, góp
phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội”.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới,
Quỹ BV&PTr tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện hiệu quả chính sách chi
trả DVMTr. Trong đó, tập trung huy động tối đa nguồn
thu tiền DVMTr; rà soát, thống kê tình hình thực hiện
việc nộp tiền của các đơn vị sử dụng DVMTr; thường
xuyên theo dõi các đơn vị mới phát sinh sử dụng DVMTr
để lập kế hoạch, liên hệ làm việc, đàm phán ký hợp đồng
ủy thác chi trả DVMTr. Chú trọng tuyên truyền nâng cao
nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể tham
gia công tác quản lý, BV&PTr; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin vào việc xác định diện tích rừng cung ứng
DVMTr.n

hưởng của dịch bệnh đến từng ngành, lĩnh vực và người nộp
thuế, đảm bảo huy động nguồn thu vào NSNN theo tiến độ và
phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Xác định cải cách hành chính (CChC) là nhiệm vụ then

chốt, thời gian qua, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum luôn chú trọng
đảm bảo giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
(TThC), không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm
vụ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát và kiến nghị với
các cơ quan có thẩm quyền thực hiện cắt giảm đối với những
thủ tục rườm rà, chồng chéo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở
Tài chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, ít tốn
kém thời gian

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp,
tất cả các TThC đều được niêm yết công khai tại Bộ phận một

cửa ở vị trí dễ thấy, dễ xem; đăng tải trên Cổng thông tin điện
tử của Sở và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, giải quyết
đúng quy định. Sở cũng rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi,
tập trung vốn cho những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của
tỉnh; quản lý điều hành chi NSNN chặt chẽ theo đúng dự toán
được giao. 

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2021, Sở Tài chính
tỉnh Kon Tum được đánh giá là đơn vị có Chỉ số CChC xếp
loại xuất sắc; trong đó kết quả thực hiện Chỉ số CChC lĩnh vực
cải cách tài chính công với tổng điểm 10,2784 điểm (khung
điểm tối đa là 12 điểm), xếp thứ 20/63 tỉnh, thành cả nước,
tăng 10 bậc so với năm 2020, đứng đầu trong nhóm 5 tỉnh Tây
Nguyên và thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng cao của cả nước.

Kết quả ấn tượng đạt được đã góp phần thu hút đầu tư, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan trọng hơn,
đây còn là động lực để Kon Tum tiếp tục có những giải pháp thiết
thực, nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng Chỉ số CChC và Chỉ số
hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.n
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Từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất
trong thị trường chăn nuôi độc lập tại 
việt Nam...

Trong những năm gần đây, nhu cầu về đạm động vật trên
toàn cầu không ngừng gia tăng, kéo theo đó là sự phát triển
mạnh mẽ không ngừng của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Tập đoàn De heus đến từ hà lan - một trong Top 10 tập
đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất trên thế giới, với
hơn 110 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp

tiên tiến về dinh dưỡng động vật, hiện đang sở hữu hơn 90
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên toàn cầu, sản phẩm
có mặt tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, De heus tự hào đã cung ứng cho hàng triệu
hộ chăn nuôi, nuôi trồng các sản phẩm thức ăn gia súc, gia
cầm và thủy sản chất lượng châu Âu, cùng nhiều giải pháp đột
phá giúp người chăn nuôi tiết kiệm chi phí, nâng cao năng
suất và tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, có giá trị cao và
truy xuất được nguồn gốc.

Đặc biệt, với bước đi chiến lược, tháng 12/2021 De heus
Việt Nam đã mua lại 100% mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi
của Masan, đã vươn lên trở thành công ty sản xuất thức ăn
chăn nuôi lớn nhất trong thị trường chăn nuôi độc lập, với gần
20 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và 1 nhà máy Premix
cùng các kho trung chuyển trên khắp toàn quốc.

…đến khánh thành nhà máy sản xuất Premix
đầu tiên tại châu Á 

Đi cùng sự phát triển vượt bậc của ngành nông nghiệp
chăn nuôi hiện nay, châu Á là một khu vực đầy tiềm năng
mà mang lại nhiều cơ hội phát triển về lĩnh vực hỗn hợp
vitamin và khoáng chất trong thức ăn chăn nuôi. là công ty
hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, De
heus có nhu cầu đáng kể về các sản phẩm Premix chất
lượng cao, đồng thời mong muốn cung cấp đến thị trường
những sản phẩm Premix với chất lượng được đảm bảo. hiện
De heus đã có 7 nhà máy sản xuất Premix trên toàn cầu, và
với nhà máy De heus Premix đầu tiên tại châu Á sẽ giúp De
heus tiến gần hơn tới tham vọng trở thành nhà cung cấp
Premix hàng đầu thế giới, đặc biệt là các quốc gia có nền
nông nghiệp đang phát triển mà De heus đã hiện diện: Việt
Nam, indonesia, Myanmar, Campuchia và Ấn Độ.

Công ty kỳ vọng khách hàng nhìn nhận De Heus
như một nhà cung cấp các giải pháp tổng thể về
thức ăn chăn nuôi

Ngày 9/11/2022, Nhà máy Premix De heus Đồng Nai
chính thức khánh thành với công suất 60.000 tấn. Đây là tổ
hợp cung ứng các sản phẩm vitamin, dinh dưỡng bổ sung đầu
tiên của Tập đoàn De heus tại Việt Nam cũng như khu vực
châu Á. Nhà máy tọa lạc tại KCN Sông Mây, với địa thế nằm
trên đầu mối giao thông quan trọng của khu vực kinh tế trọng
điểm phía Nam, có điều kiện giao thông thuận lợi, thu hút đầu
tư, phát triển. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để
tiếp cận những nguồn nguyên liệu chất lượng cao, được chọn
lọc kỹ càng, phù hợp với việc sản xuất các sản phẩm cho
ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam.

Ông gabor fluit, Tổng giám đốc châu Á Tập đoàn De
heus chia sẻ: “De heus đã xây dựng một số nhà máy Premix
tại châu Âu, nhưng đây là nhà máy cung cấp vitamin, sản
phẩm dinh dưỡng bổ sung đầu tiên của Tập đoàn De heus ở
Việt Nam cũng như toàn châu Á.

De Heus Việt Nam khánh thành Nhà máy Premix đầu tiên
tại châu Á - Tương lai dinh dưỡng động vật

Nhà máy Premix De heus Đồng Nai
chính thức khánh thành với công suất
60.000 tấn. Đây là tổ hợp cung ứng các
sản phẩm vitamin, dinh dưỡng bổ sung
đầu tiên của Tập đoàn De heus tại Việt
Nam cũng như khu vực châu Á. Nhà
máy tọa lạc tại KCN Sông Mây, với địa
thế nằm trên đầu mối giao thông quan
trọng của khu vực kinh tế trọng điểm
phía Nam, có điều kiện giao thông
thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển. 

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus 
phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy Premix
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Sau khi mua lại mảng thức ăn
chăn nuôi của Masan, tổng sản lượng
thức ăn chăn nuôi của De heus tại
Việt Nam đã tăng gấp đôi. Cùng với
sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của
De heus ở Campuchia, Malaysia,
indonesia, Ấn Độ, có thể thấy nhu
cầu về các sản phẩm dinh dưỡng bổ
sung cho chăn nuôi hiện nay rất lớn.

Premix có thể ví giống như “con
chip” trong một cỗ máy, dù nhỏ, nhưng
chiếm vị trí rất quan trọng trong chuỗi
chăn nuôi. Vì vậy, De heus quyết định
đầu tư nhà máy mới tại Việt Nam nhằm
đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ đó
giúp người chăn nuôi giảm chi phí, tăng
hiệu quả chăn nuôi, tăng khả năng cạnh
tranh trên thị trường…”.

"Tại nhà máy này, chúng tôi đầu tư
mới toàn bộ hệ thống dây chuyền hiện
đại, kho lạnh, với tổng trị giá hơn 200 tỷ
đồng. Trong đó riêng tháp chứa nguyên
liệu trị giá hơn 100 tỷ đồng. Điều đó giúp De heus quản lý tốt
chất lượng sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo giúp
người chăn nuôi cải thiện cả về mặt năng suất cũng như chất
lượng vật nuôi, tiến tới xuất khẩu ngày càng nhiều sản phẩm
ra nước ngoài" - ông gabor thông tin.

Hiện thực hóa sứ mệnh đem đến thực phẩm sạch
cho người tiêu dùng toàn cầu ngày một tăng

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm
dinh dưỡng bổ sung cho vật nuôi trên toàn cầu, các sản phẩm
Premix của De heus được định vị trên thị trường là dòng sản
phẩm chất lượng cao, có nhiều thành phần tự nhiên hơn,
hướng tới sự phát triển bền vững. De heus kỳ vọng trở thành

người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Đó là sứ mệnh của Công ty
nhằm hướng đến các thế hệ tương lai.

Sản phẩm Premix của De heus được kỳ vọng sẽ là hợp
chất dinh dưỡng ưu việt, mang giá trị và tầm vóc toàn cầu, với
thương hiệu được nhận diện tại các quốc gia có ngành chăn
nuôi phát triển trên toàn thế giới.

Với sự nỗ lực sáng tạo từng ngày, thông qua những
phương thức kinh doanh mới, ứng dụng những cách thức sản
xuất nông nghiệp bền vững, De heus khẳng định mạnh mẽ
hoài bão nâng tầm vị thế, trở thành nhà cung cấp hỗn hợp
vitamin và khoáng chất trong thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại
Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung, góp phần
mang những thực phẩm sạch, an toàn, được nuôi trồng và sản
xuất theo hướng bền vững đến gần hơn với người tiêu dùng.n

Lễ khánh thành Nhà máy Premix

Quang cảnh bên trong Nhà máy Premix
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From the largest animal feed
producer in the independent
livestock market in vietnam

The animal nutrition industry has
witnessed strong growth in recent years
in close relation with the growing global
demand for animal proteins.

royal De heus from the
Netherlands - Top 10 largest animal
feed manufacturers in the world, with
more than 110 years of experience in
providing advanced solutions for
animal nutrition, currently owns more
than 90 feed mills globally, with
products and services present in more
than 75 countries and regions.

in Vietnam, De heus is proud to
provide millions of farming households
with european-quality livestock,
poultry, and aqua nutrition products,
along with many innovations to help
farmers save costs, improve
productivity and create clean, safe,
high-value and traceable products.

With the strategic acquisition of the
complete Masan’s feed production
activity in December 2021, De heus has

risen to become the largest animal feed
producer in the independent feed
market in Vietnam, with nearly 20 feed
mills and 1 Premix factory, and
warehouses across the country.

…to opening the first Premix
Factory in asia

The animal husbandry and
aquaculture industry in asia is full of
growth potential, which comes with
high demands for vitamin and mineral
premixes. Being a leading player in the
animal feed industry, De heus has a
significant internal demand for
excellent quality premixes. Next, De
heus also wants to supply the market
with equally high-quality premixes. a
global premix footprint with seven
factories around the world and the first
factory in asia will help De heus reach
closer to the ambition of becoming a
leading global premix supplier,
especially to countries with developing
agricultural sectors where De heus is
already present: Vietnam, indonesia,
Myanmar, Cambodia and india.

De Heus Vietnam Inaugurates First De Heus Premix
Factory in Asia - Future of Animal Nutrition

De heus organized the
inauguration Ceremony
of the De heus Premix
factory in Dong Nai,
with a capacity of 60,000
tons. This is the first
Premix factory of De
heus in asia. it is located
in Song May industrial
Park,  with favorable
traffic conditions
connecting key Southern
economic provinces.

Inauguration of Premix Factory
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De Heus hopes the customers recognize it as a
provider of the holistic complete solution

On November 9, 2022, De heus organized the
inauguration Ceremony of the De heus Premix factory in
Dong Nai, with a capacity of 60,000 tons. This is the first
Premix factory of De heus in asia. it is located in Song May
industrial Park,  with favorable traffic conditions connecting
key Southern economic provinces. This location allows De
heus to have easy access to high quality raw materials sources,
suitable for producing premium quality ingredients for the
animal feed industry in Vietnam.

Mr. gabor fluit – CeO De heus asia was pleased to share
that De heus has several Premix factories in europe, but this is
the first one in Vietnam and asia.

“after the acquisition of Masan's animal feed business,
De heus's total sales volume of feed in Vietnam doubled.
along with the continuous development of De heus in
Cambodia, Myanmar, indonesia, and india, the demand for
high-quality premixes to produce the best quality animal
feeds is increasing accordingly.

Premix is, by volume, a relatively small part of an animal
feed formulation but it is like a ‘chip’ in a machine, even
small but plays a significant role in the animal value chain.
however, it plays an important role in the whole agriculture
chain. Therefore, De heus decided to invest in a new premix
factory in Vietnam to ensure our product quality is stable
and reliable, helping farmers to reduce costs, increase
production efficiency, and therefore enhance their
competitiveness in the market.”

“at this plant, we invested in entirely new and modern
machinery, and cold storage, with a total value of more than
VND200 billion. in particular, the raw material silo is worth
more than VND100 billion. This helps De heus to manage the
product quality well from input to output, which we are
confident will help farmers improve both productivity and
health of their animals, opening opportunities for exporting
more and more products overseas,” Mr. gabor said.

realizing the mission of bringing safe food to a
growing number of consumers globally

While there are many available choices for premix, De
heus is confident to deliver one of the highest-quality premix
products in the market to promote an overall higher chain
efficiency, productivity and quality. De heus powers progress
to constantly learn, innovate and bring world-class products
and services to our customers, with the goal to bring clean,
safe and sustainable food towards the consumers. 

De heus's Premix product is expected to be a superior
nutritional compound, bringing value and stature with a
global position, a brand recognized in countries with a
developed livestock industry around the world.

With daily efforts and creativity, through new business
methods, applying sustainable agricultural production, De
heus strongly affirms its ambition to elevate its position as a
leading Premix supplier in animal feed in Vietnam particularly
and in asia generally, contributing to bringing clean, safe,
sustainably grown and produced food closer to consumers.n

overview of Premix Factory
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Ưu tiên vốn tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế
nông thôn

Xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong
những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn tín dụng, từ khi đi vào hoạt
động đến nay agribank Kon Tum luôn quan tâm mở rộng tín

dụng, đưa nguồn vốn cho vay
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
và nhiều dịch vụ, tiện ích khác về
với tất cả các thôn, buôn, tổ dân
phố, khu dân cư trên địa bàn
tỉnh. Qua đó thúc đẩy phát triển
kinh tế nông thôn theo hướng
hiện đại, hội nhập và bền vững.
Với phương châm bám sát dân,
hiểu dân, gần dân, Chi nhánh
tích cực phối hợp với địa
phương, đặc biệt là các tổ chức
hội thực hiện tốt việc cho vay
vốn đối với các hộ gia đình,
doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
để phát triển sản xuất, kinh
doanh. Theo thời gian, nguồn
vốn “Tam nông” phát huy hiệu
quả đã tạo nền tảng vững chắc
hình thành hàng nghìn mô hình
kinh tế tiềm năng, góp phần xóa
đói giảm nghèo, nâng cao thu
nhập cho người dân nông thôn;
đồng thời hỗ trợ tích cực cho
chính quyền địa phương trong
phát triển kinh tế - xã hội, làm
thay đổi mạnh mẽ diện mạo và

đời sống kinh tế của người dân.
Bà hà Thị Thanh hòa - Phó giám đốc agribank Kon Tum

cho biết: Để bà con nông dân dễ dàng tiếp cận vốn vay, ngân
hàng chủ động ưu tiên về nguồn vốn, xây dựng quy trình, thủ
tục cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng đơn
giản, tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp
bảo đảm tiền vay và lãi suất cho vay. Ở thời điểm hiện tại,
agribank Kon Tum duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp,
nông thôn trên 70% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh và hơn
85% dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh. Trong
giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua,
đơn vị đã rà soát, triển khai thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo
Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số
03/2022/TT-NhNh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn
bản số 244/KTu-ThNS&KSNB của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum, qua đó góp phần giảm bớt
gánh nặng về kinh tế cho khách hàng. 

Cũng theo bà hà Thị Thanh hòa, ngày 16/6/2022 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa Xiii đã ban hành Nghị
quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông
dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị
quyết 19-NQ/TW ra đời tiếp tục khẳng định vai trò quan
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Khẳng định vai trò chủ lực 
trong đầu tư Tam nông

ENTERPRISE

Bền bỉ với mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp,
nông thôn phát triển, đến nay agribank Chi
nhánh tỉnh Kon Tum đã khẳng định vai trò
chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.
Đây cũng là ngân hàng có thị phần cho vay
trên 40% trong hệ thống ngân hàng của
tỉnh, trong đó có trên 70% cho vay thuộc
đối tượng nông nghiệp, nông thôn.

Công Luận

Agribank Kon Tum đang đẩy mạnh chương trình cho vay ưu đãi theo 
Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất



trọng của ngành nông nghiệp đối với nền
kinh tế đất nước. Nhận thức rõ điều này,
trong thời gian tới agribank Kon Tum sẽ
lấy Nghị quyết 19-NQ/TW làm “kim chỉ
nam” trong thực hiện các nhiệm vụ, kế
hoạch; thực hiện đổi mới, cải tiến cũng
như triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để
đáp ứng hiệu quả trong thực hiện các nội
dung của Nghị quyết. Ngoài ra, Chi nhánh
sẽ tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu
đãi cho vay đối với nông nghiệp, nông
dân, nông thôn; hỗ trợ tín dụng cho các
hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông dân
phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục
khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực trong
đầu tư “Tam nông” trên địa bàn tỉnh, là
người bạn đồng hành thủy chung, tin cậy
của nông dân, nông thôn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số 
Bên cạnh việc đa dạng hóa các loại

hình dịch vụ, tiện ích giúp khách hàng
thuận tiện trong giao dịch, những năm
qua agribank Kon Tum luôn chú trọng
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ
thống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng. Để hoạt động thanh toán diễn
ra nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu rủi
ro, Chi nhánh quan tâm phát triển thanh toán không dùng
tiền mặt thông qua nhiều hình thức như: Thu hộ, miễn phí
chuyển tiền, mở tài khoản trực tuyến, gửi tiết kiệm trực tuyến,
các sản phẩm thẻ aTM hiện đại,... Các dịch vụ này được triển
khai theo hướng đa dạng, an toàn, tiện lợi đã thu hút đông đảo
khách hàng sử dụng ở cả khu vực thành thị lẫn nông thôn.
Tính đến tháng 11/2022, agribank Kon Tum có hơn 60.000
khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ; hơn 49.000 khách hàng sử
dụng ứng dụng chuyển tiền emobile Banking và hơn 47.000
khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Banking.

Cũng nằm trong mục tiêu chung đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt, agribank Kon Tum phát hành thẻ lộc
Việt được trang bị công nghệ thanh toán hiện đại, tích hợp
đầy đủ các tính năng của một thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn
cũng như thẻ tín dụng nội địa hạng chuẩn của agribank;
tăng cường lắp đặt POS, VietQr để giảm thanh toán tiền
mặt, tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Đồng thời, triển khai
nhiều chính sách nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
hiện đại đến bà con ở nông thôn, vùng sâu vùng xa; khai
trương đưa vào hoạt động máy gửi, rút tiền tự động (gọi tắt
autobank CDM) thu hút lượng lớn khách hàng sử dụng. Tại
máy gửi, rút tiền tự động, khách hàng có thể thực hiện gần
như toàn bộ các giao dịch với ngân hàng thông qua hệ thống
tự động mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian,
đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch của khách hàng. Song song
với việc triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không
dùng tiền mặt, Chi nhánh cũng luôn chú trọng tăng cường
công tác đảm bảo an toàn giao dịch và cảnh báo lừa đảo cho
khách hàng, góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng ở
mức cao nhất. 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới agribank

Kon Tum sẽ dồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 đã được uBND tỉnh
phê duyệt tại Kế hoạch số 877-Kh/uBND ngày 29/3/2022.
Khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng nhiều giải pháp
công nghệ tiên tiến trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời,
triển khai các chương trình ưu đãi về phí và một số chính
sách miễn phí để kích thích khách hàng tiêu dùng, gia tăng
lượng giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử, thúc đẩy
chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, góp phần vào
quá trình chuyển đổi số chung của tỉnh nhà.n

www.vccinews.com  69

Khách hàng thanh toán qua máy quẹt thẻ PoS của Agribank Kon Tum

Khách hàng quét mã thanh toán QR



Tiềm năng lớn
Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, Kon Tum được thiên

nhiên ưu đãi với những thắng cảnh đẹp. Tỉnh sở hữu một
“Đà lạt thứ hai” là thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông)
nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Măng Đen
được ví như “nàng thơ” của vùng đại ngàn Tây Nguyên với
kiểu khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ, được rừng nguyên
sinh bao bọc nên cảnh sắc thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa
nên thơ. Ngoài ra, Vườn quốc gia Chư Mom ray với hệ
sinh thái đa dạng và độc đáo, Khu bảo tồn thiên nhiên
Ngọc linh với loại sâm quý được ghi vào sách đỏ, rừng đặc
dụng Đăk uy, thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, các điểm suối nước
nóng Đăk Tô - Thác Đăk lung, lòng hồ yaly, Khu du lịch
Đăk Bla,... là những “mỏ vàng” để Kon Tum phát triển loại
hình du lịch sinh thái, trải nghiệm hay du lịch thể thao
mạo hiểm.

Kon Tum cũng là vùng đất có lịch sử lâu đời với truyền
thống cách mạng hào hùng và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa
truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. So với các tỉnh

Tây Nguyên, Kon Tum có 7 dân tộc bản địa đã hình thành
nên hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong
phú, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của các tộc
người thiểu số, thể hiện ở các loại hình như văn hóa luật
tục, văn hóa cư trú, lễ hội, các loại hình nghệ thuật dân
gian truyền thống, ẩm thực, trang phục, ngôn ngữ - chữ
viết,... Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã
được uNeSCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu
và phi vật thể của nhân loại” là điều kiện thuận lợi để phát
triển du lịch cộng đồng, nhằm mang lại lợi ích thiết thực
về vật chất và tinh thần cho người dân, cộng đồng xã hội,
góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Toàn tỉnh hiện có 23 di tích được xếp hạng, trong đó
các di tích lịch sử, cách mạng của tỉnh đã được xếp hạng
cấp quốc gia như: Di tích lịch sử ngục Kon Tum (TP.Kon
Tum), di tích lịch sử ngục Đăk glei (huyện Đăk glei); di
tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk
Tô), di tích chiến thắng Plei Kần (huyện Ngọc hồi),… giúp
cho du khách tìm hiểu về chiến trường Tây Nguyên cũng
như truyền thống đấu tranh của các dân tộc. Các công
trình tôn giáo có kiến trúc, nghệ thuật độc đáo như: Nhà
Thờ gỗ, Tòa giám mục,... cũng là điểm đến hấp dẫn đông
đảo du khách.

Ngoài ra, Kon Tum có biên giới tiếp giáp với hai nước
bạn lào và Campuchia, có 1 cửa khẩu quốc tế và 2 cửa
khẩu phụ thông thương với lào. Đặc biệt, Khu kinh tế cửa
khẩu quốc tế Bờ y, có cột mốc quốc giới chung ba nước
Việt Nam - lào - Campuchia ở vị trí ngã ba Đông Dương,
đây là điều kiện hết sức thuận lợi để phát huy tối đa tiềm
năng, lợi thế trong phát triển du lịch tỉnh Kon Tum, kết
nối du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên sang các tỉnh Nam
lào, Đông Bắc Thái lan và Campuchia.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Kon Tum được biết đến là địa phương có
nguồn tài nguyên du lịch phong phú, độc
đáo với các yếu tố đặc thù về địa hình, thổ
nhưỡng, khí hậu cùng nhiều giá trị văn hóa
truyền thống đặc sắc. Tỉnh đặt mục tiêu
phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn, gắn với bảo vệ tài nguyên, giải quyết
tốt vấn đề việc làm và an sinh xã hội.

Nhà thờ Chánh tòa nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum
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giải pháp đưa du lịch Kon Tum “cất cánh”
Để phát triển du lịch, tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều

biện pháp, cụ thể như chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ hạ
tầng du lịch chất lượng cao, thu hút được nhiều nhà đầu tư
chiến lược. Qua đó, đã hình thành các khu dịch vụ du lịch
phức hợp cao cấp, các trung tâm mua sắm của các tập đoàn
lớn có uy tín trong nước, làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị
và ngành du lịch Kon Tum. 

hiện tỉnh Kon Tum có 153 cơ sở lưu trú du lịch với tổng
số 2.183 phòng. Công suất sử dụng phòng qua các năm tăng
đều từ 65 -75%. Tỉnh Kon Tum đã công nhận 10 điểm du lịch
trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Kon Plông có 6 điểm; huyện
Đăk hà có 1 điểm và TP.Kon Tum có 3 điểm. Một số sản
phẩm du lịch nổi bật đã được tỉnh xây dựng, duy trì tốt như
du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử;
du lịch văn hóa - tâm linh,... Số lượng du khách và thu nhập xã
hội từ du lịch ngày càng tăng. Tổng lượt khách giai đoạn 2011
- 2015 đạt 985,284 lượt (khách quốc tế đạt 331,186 lượt, khách
nội địa đạt 654,098 lượt); tổng lượt khách giai đoạn 2016 -
2020 đạt 1,808,353 lượt (trong đó khách quốc tế đạt 645,130
lượt, khách nội địa đạt 1,163,223 lượt). Doanh thu du lịch bình
quân hàng năm đạt trên 200 tỷ đồng. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVi xác định: “Đẩy mạnh
phát triển du lịch với nhiều loại hình” là 1 trong 3 lĩnh vực đột
phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quan điểm phát triển là
khai thác đa dạng tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa phương
gắn với bảo vệ bền vững tài nguyên, giải quyết tốt vấn đề lao
động, việc làm và an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an
ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết số 12-NQ/Tu đưa ra quan điểm, mục tiêu phát
triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo

đó, phát triển ngành du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế
dịch vụ chuyên nghiệp, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh ngày
càng cao trong cả nước, kết nối và thúc đẩy các ngành, lĩnh
vực khác cùng phát triển, có đóng góp quan trọng vào phát
triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, tỉnh Kon Tum tiếp tục đầu tư và thu hút
đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của du khách. Thực hiện tốt công tác
đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng
cường các hoạt động xúc tiến quảng bá, hợp tác phát triển du
lịch trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng và phát triển các
sản phẩm du lịch, ưu tiên sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản
sắc riêng; phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, cảnh
quan môi trường; mở rộng và phát triển thị trường.n

Năm 2021, tỉnh Kon Tum ban hành
danh mục các dự án thu hút đầu tư của
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có
47 dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du
lịch. Tỉnh ưu tiên xúc tiến thu hút đầu
tư các dự án vào khu vực có tiềm năng
như: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y,
huyện Ngọc Hồi, thị trấn Măng Đen,
huyện Kon Plông, huyện Kon Rẫy,
huyện Tu Mơ Rông. Ưu tiên phát triển
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch
trải nghiệm và khám phá; du lịch văn
hóa, cộng đồng; du lịch kết hợp hội nghị,
hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, khu
du lịch thể thao, vui chơi, giải trí,…
hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch
xanh theo chuỗi giá trị.

Ngày Tết Làng tại nhà rông Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum

Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên
năm 2022 tại Măng Đen, huyện Kon Plông

Tòa Giám mục Kon Tum nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
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great potential
located in the North Central highlands, Kon Tum is

blessed with beautiful landscapes. Kon Tum includes Mang
Den town, Kon Plong district, which is dubbed the "second Da

lat", at an altitude of 1,200m above sea level. Mang Den is
likened to the "muse" of the Central highlands region with a
cool and mild climate all year round. Mang Den is also
surrounded by primitive forests so the natural landscape is
both majestic and poetic. in addition, Kon Tum owns many
beautiful spots, dubbed "gold mines" for the province to
develop eco-tourism, experience or adventure sports tourism,
such as Chu Mom ray National Park with a diverse and
unique ecosystem, Ngoc linh Nature reserve with a species of
ginseng that is recorded in the red Book, Dak uy special-use
forest, Pa Sy waterfall, Dak Ke lake, Dak To and Dak lung hot
springs, yaly lake, and Dak Bla tourist area.

Kon Tum is also a land of long-established history with a
heroic revolutionary tradition, and still preserves many
traditional cultural values of ethnic minorities. Kon Tum is
home to 7 indigenous ethnic groups that have formed a rich
cultural heritage system, both tangible and intangible, deeply
imbued with unique local cultural identities of minority ethnic
groups, expressed in forms of culture of customary law,
culture of residence, festivals, all kinds of traditional folk art,
cuisine, costumes, language - writing.

The Space of gong Culture in Central highlands, which
has been recognized by uNeSCO as a "Masterpiece of the Oral
and intangible heritage of humanity", is a favorable condition

Kon Tum Turning Tourism into
Economic Spearhead

Kon Tum is known as a locality that has rich and unique tourism resources,
with specific factors of topography, soil, climate and many special traditional

cultural values. The province aims to develop tourism into a spearhead
economic sector, in association with protecting natural resources, well

solving the problem of employment and social security.

The reservoir of the Plei Krong hydropower plant

A corner of Mang Den town
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to develop community-based tourism, in order to bring
practical benefits, both physically and mentally, to people,
social communities, contributing to the preservation and
promotion of traditional cultural values.

Kon Tum currently has 23 ranked monuments, of which
historical and revolutionary relics ranked at the national level
such as Kon Tum Prison historical relic (Kon Tum City),
Dak glei Prison historical relic (Dak glei district); Dak To -
Tan Canh Victory historical relic (Dak To district), Plei Kan
Victory historical relic (Ngoc hoi district) help tourists learn
about the Central highlands battlefield as well as the fighting
traditions of ethnic groups. religious buildings with unique
architecture and art, such as Kon Tum Wooden Church and
Bishop of Kon Tum's Building, are also attractive destinations
for many tourists.

in addition, Kon Tum shares the border with two
countries of laos and Cambodia, with 1 international border
gate and 2 auxiliary border gates for trade with laos. 
especially, at the Bo y international Border gate economic
Zone, there is a landmark where the borders of the three
neighboring countries Vietnam, laos, Cambodia meet, at the
junction of indochina. This is a very favorable condition to
maximize the potential and benefits in tourism development
in Kon Tum province, connecting tourism between the
Central highlands provinces and provinces of Southern laos,
Northeast Thailand and Cambodia.

solution for Kon Tum tourism development
To develop tourism, Kon Tum province has

implemented many measures, specifically focusing on
investing in the synchronous development of high-quality
tourism infrastructure, attracting many strategic investors.
Thereby, high-class complex tourist service areas, shopping
centers of large reputable domestic corporations are formed,
fundamentally changing the urban appearance and tourism
industry of Kon Tum city.

Currently, Kon Tum province has 153 tourist
accommodation establishments with a total of 2,183 rooms.
room occupancy has steadily increased by 65-75% over the
years. Kon Tum province has recognized 10 province-based
tourist attractions, of which Kon Plong district has 6 sites;
Dak ha district has 1 site and Kon Tum city has 3 sites.
Some outstanding tourism products have been well built and
maintained by the province such as eco-tourism,
community-based tourism, cultural-historical tourism; and
cultural-spiritual tourism. The number of tourists and social
income from tourism are increasing. The total number of
visitors in the period 2011-2015 reached 985,284 arrivals
(international visitors reached 331,186 arrivals; domestic
visitors reached 654,098 arrivals); total visitors in the period
2016-2020 reached 1,808,353 arrivals (of which international
visitors reached 645,130 arrivals, domestic visitors reached
1,163,223 arrivals). average tourism revenue is over
VND200 billion per year.

The 16th Provincial Party Congress determined that
"strengthening tourism development with many types of
tourism model” is one of three breakthrough areas in the
2020-2025 term. With a view that development is to exploit
the diverse potentials and advantages of local tourism in
association with protecting sustainable resources, well
solving problems of labor, employment and social security;
guaranteeing national defense, security, social order and
safety in the area, the Provincial Party Committee issued
resolution 12-NQ/Tu giving its views and goals for tourism

development to 2025, with orientation to 2030. accordingly,
the province aims to turn the tourism industry into a
professional service economy, rich in identity, increasingly
competitive in the country, connected and promoting other
industries and fields to develop together, making important
contributions to socio-economic development.

On that basis, Kon Tum province continues to invest
and attract investment in transportation infrastructure and
tourism infrastructure projects, meeting the increasing
demands of tourists. Kon Tum province continues to
promote vocational training and fostering to improve the
quality of human resources in tourism; enhance
promotional activities, cooperate in tourism development at
home and abroad; improve quality and develop tourism
products, prioritize specific tourism products with their own
identity; develop tourism in association with protecting
natural resources, landscapes and environment; and expand
and develop markets.n

In 2021, Kon Tum province issues a list of
projects attracting investment into the
province in the period of 2021-2025, in which
47 projects involve the tourism service. The
province gives priority to promoting
investment attraction projects in areas with
potential for tourism development such as:
Bo Y International Border Gate Economic
Zone, Ngoc Hoi district, Mang Den town,
Kon Plong district, Kon Ray district, Tu Mo
Rong district. Prioritizing the development of
eco-tourism, vacation; experience and
discovery tourism; cultural and community
tourism; tourism conferences, seminars,
exhibitions, events, sports resorts, amusement
parks, entertainment, moving towards the
goal of completing the green tourism
ecosystem according to the value chain.

Pa Sy Waterfall is a popular destination in Mang Den eco-tourism area



Ông có thể giới thiệu những nét đặc trưng của vQg
Chư mom ray đã tạo nên sức hấp dẫn cho du khách và
các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch?

VQg Chư Mom ray trải rộng trên hai huyện Sa Thầy và
Ngọc hồi có tổng diện tích hơn 56.000ha, tiếp giáp với VQg
Virachey của Campuchia và Khu bảo tồn Đông Nam ghong
của lào. Diện tích rừng của toàn bộ khu vực này vào khoảng
700.000ha, tạo thành một khu bảo tồn rộng lớn xuyên quốc
gia, có tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo tồn đa dạng sinh
học ở khu vực Đông Dương và Đông Nam Á.

Năm 2004, với giá trị về đa dạng sinh học, nguồn gen
động vật, thực vật quý hiếm, VQg Chư Mom ray được
hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là vườn di sản

aSeaN. Những nguồn tài nguyên phong
phú tại VQg Chư Mom ray không chỉ quan
trọng với công tác bảo tồn đa dạng sinh học
mà còn được đánh giá là nguồn tài nguyên
du lịch tiềm năng.

Nằm ở độ cao từ 200m đến 1.773m so với
mực nước biển, VQg Chư Mom ray có cấu
trúc địa hình đa dạng nhiều sông, suối lớn
nhỏ tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo
thích hợp để phát triển du lịch sinh thái, leo
núi mạo hiểm hay phục vụ khách tham quan,
nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, do ảnh
hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa
của vùng cực bắc Tây Nguyên nên Chư Mom
ray có hệ sinh thái rất đa dạng, phong phú
với 12 kiểu rừng đặc trưng của cao nguyên
Kon Tum. Vào mùa khô, du khách có thể tản
bộ, cắm trại trong rừng bằng lăng, rừng

khộp. Mùa mưa là dịp thu hút các loài thú móng guốc ăn cỏ,
các loài chim di cư đến những đồng cỏ lớn (Chư Mom ray
có đồng cỏ rộng vào loại nhất Việt Nam là thung lũng ya
Book). Đây là lợi thế để phát triển loại hình du lịch ngắm
chim, ngắm thú đêm,... 

Theo thống kê, tại VQg Chư Mom ray hiện có 1.895 loài
thực vật, trong đó có hơn 140 loài đặc hữu, quý hiếm (hương,
trắc, cẩm, cà te, gụ mật, kim giao, hoàng đàn,…) được ghi
trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây cũng là nơi cư trú của
1.001 loài động vật, trong đó có 120 loài nguy cấp, quý, hiếm
được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: Bò tót, bò
rừng, trâu rừng, hổ, báo hoa mai, voọc chà vá,... cùng nhiều
loài chim quý hiếm.

VQg Chư Mom ray còn có lợi thế về cảnh quan thiên
nhiên độc đáo với nhiều thác nước đẹp như: Thác Bảy tầng,
thác Chàng, thác Bêrê y; các kiểu rừng nguyên sinh, thuần loài
như: rừng bằng lăng, rừng dầu,… Xung quanh Vườn (vùng
đệm) là hệ thống di tích lịch sử, khảo cổ nổi tiếng như: Điểm
cao 1015 (Charlie), Điểm cao 1049 (Delta), Khu tưởng niệm
liệt sĩ Chư Tan Kra, Di chỉ khảo cổ lung leng xã Sa Bình…
Khu vực này cũng là nơi sinh sống của khoảng 20 dân tộc anh
em, trong đó có 2 tộc người còn số người ít nhất trong cộng
đồng 54 dân tộc Việt Nam là người rơ Mâm (ở xã Mô rai) và
người B’ râu (ở xã Bờ y). Với sự đa dạng văn hóa của đồng
bào các dân tộc thiểu số, có thể phát triển loại hình du lịch văn
hóa, du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái.

với quyết tâm đưa vQg Chư mom ray trở thành
điểm du lịch hấp dẫn, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt
Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
vQg Chư mom ray giai đoạn 2021 - 2030. Ông cho biết
rõ hơn về đề án này?

Ngày 01/8/2022, uBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết
định số 476/QĐ-uBND phê duyệt Đề án phát triển du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQg Chư Mom ray giai đoạn
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Quyết tâm xây dựng Vườn quốc gia
(VQg) Chư Mom ray trở thành điểm du
lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc riêng,
tỉnh Kon Tum đã ban hành Đề án phát
triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
VQg Chư Mom ray giai đoạn 2021-2030
làm cơ sở để triển khai công tác thu hút
đầu tư. Ông Đào Xuân Thủy - giám đốc
Ban quản lý VQg Chư Mom ray cho biết:
hiện nay, Ban quản lý đã và đang phối
hợp tích cực với các sở, ban, ngành liên
quan và địa phương, đặc biệt với người
dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư
nhằm triển khai có hiệu quả Đề án.



2021 - 2030. Trong đó, mục tiêu của Đề án là: “Xây dựng VQg
Chư Mom ray trở thành điểm du lịch hấp dẫn, chuyên
nghiệp, sản phẩm du lịch đa dạng, mang đậm bản sắc riêng;
tạo ra nguồn thu bền vững cho VQg Chư Mom ray cũng như
góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao thu
nhập và cải thiện đời sống của người dân”. 

Đề án nêu rõ, giai đoạn 2021 - 2030, tập trung đầu tư, phát
triển các điểm du lịch: Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và
Du lịch sinh thái (xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy), rừng khộp Đăk
Kan (xã Đăk Kan, huyện Ngọc hồi) và điểm du lịch Safari ya
Book (xã rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Đồng thời, triển khai các
tour tuyến du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng,
tham quan các điểm di tích lịch sử; thăm VQg kết hợp với
Cửa khẩu quốc tế Bờ y,...

Về nguồn lực triển khai, Đề án đưa ra giải pháp trọng tâm
thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, nhất là từ phía các
nhà đầu tư, các doanh nghiệp cũng như liên doanh, liên kết
với VQg để phát triển du lịch. Đặc biệt, giải pháp cho các nhà
đầu tư, doanh nghiệp thuê môi trường rừng để đầu tư du lịch
kết hợp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật đang được
chúng tôi quan tâm triển khai trong thời gian tới.

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án, Ban Quản lý sẽ thực
hiện các giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa
ông?

Chúng tôi xác định quan điểm phát huy tối đa tiềm năng,
thế mạnh về tài nguyên, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái
rừng nguyên sinh của VQg Chư Mom ray để phát triển du
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Phát triển du lịch theo
hướng bền vững, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa
dân tộc, đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. giữ gìn
cảnh quan, bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi
khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã
hội. Bên cạnh đó, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm
đúng thế mạnh, theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu
quả; xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết với các địa

bàn lân cận trong và ngoài tỉnh để khai thác tiềm năng du lịch.
Thời gian tới, chúng tôi chú trọng triển khai thực hiện tốt

công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên để ngày
càng làm giàu đa dạng sinh học, phục vụ tốt hơn cho các sản
phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch trải nghiệm,...
làm tốt khâu quảng bá, xúc tiến đầu tư, mời gọi các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đầu tư phát triển du lịch đến
với VQg. Xây dựng các cơ chế hợp tác hài hòa, thuận lợi, cùng
có lợi để thu hút các nhà đầu tư. Chú trọng hoạt động hợp tác
quốc tế, kêu gọi đầu tư từ các nguồn viên trợ của các tổ chức
quốc tế để tạo nguồn đầu tư cho du lịch.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai huyện Sa Thầy,
Ngọc hồi để triển khai công tác đào tạo du lịch cộng đồng, tập
huấn kỹ năng để người dân biết làm du lịch. Thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật về phát triển du lịch;
chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa
phương trong triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn ông!
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VQG Chư Mom Ray cách TP.Kon Tum về
hướng Bắc 30km, là một trong 10 vườn di
sản ASEAN của Việt Nam, là 1 trong 3
vườn di sản có diện tích lớn nhất và tính đa
dạng sinh học cao nhất trong cả nước.



Could you introduce the
features of Chu mom ray
National Park that make it
attractive to tourists, businesses
and investors of tourism?

Chu Mom ray National Park
covers over 56,000 ha in Sa Thay
and Ngoc hoi districts, adjacent to
Virachey National Park of
Cambodia and Southeast ghong
Nature reserve of laos. The
forestland of this area is about
700,000 ha, forming a large
transnational protected area of
particular importance to
biodiversity conservation in
indochina and Southeast asia.

in 2004, with the value of
biodiversity and genetic resources of
rare animals and plants, Chu Mom
ray National Park was recognized
as an aSeaN heritage Park by the
association of Southeast asian
Nations (aSeaN). rich resources
here are not only important for
biodiversity conservation, but are
also considered a potential tourism
resource.

With altitude ranging from
200m to 1,773m above sea level,
Chu Mom ray National Park has a
diverse topographic structure with
many large and small rivers and
streams to form a unique natural
landscape suitable for ecotourism
development, adventure climbing,
sightseeing for tourists and
scientific research. Besides, with the
influence of the tropical monsoon
climate of the northernmost Central
highlands, the park has a very
diverse and rich ecosystem with 12
typical forest types of the Kon Tum
Plateau. in the dry season, visitors
can walk and camp in the giant
crepe-myrtle forest and dipterocarp
forest. The rainy season is an
opportunity to attract herbivorous
ungulates and migratory birds to
large grasslands (ya Book Valley in
Chu Mom ray is the largest
grassland in Vietnam). This is an
advantage to develop bird-watching
and night animal-watching tourism.

according to statistics, Chu
Mom ray National Park is home to
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Developing Chu Mom Ray National Park 
into Attractive and Distinctive Tourist Destination

TOURISM

Being resolute to build Chu
Mom ray National Park into an
attractive tourist destination,
imbued with its own identity,
Kon Tum province launched a
project on eco-tourism, resort
and entertainment development
in Chu Mom ray National Park
in the 2021-2030 period to lay
the groundwork for investment
attraction. Mr. Dao Xuan
Thuy, Director of the
Management Board of Chu
Mom ray National Park, said
that the management board is
currently actively coordinating
with relevant agencies and
localities, especially with
people, enterprises and
investors, to effectively
implement the project.



1,895 species of plants, including more than 140 endemic and
rare species like tracwood, rosemary, camellia, ca-te (afzelia
xylocarpa), mahogany, nageia fleuryi and cypress recorded in
the red Books of Vietnam and the world. This is also the
habitat for 1,001 animal species, including 120 endangered,
precious and rare species recorded in the red Books of
Vietnam and the world, such as gaur, bison, wild buffalo, tiger,
leopard, douc langur and many rare birds.

Chu Mom ray National Park also advantageously has a
unique natural landscape with many beautiful waterfalls such
as Bay Tang Waterfall, Chang Waterfall and Bere y Waterfall;
primeval forests such as giant crepe-myrtle forest and resin
tree forest. Surrounding the park (buffer zone) is a system of
famous historical and archaeological sites such as high Point
1015 (Charlie), high Point 1049 (Delta), Chu Tan Kra
Memorial area and lung leng archaeological Site in Sa Binh
commune. The park is also home to about 20 ethnic groups,
including the two smallest ethnic groups among 54 ethnic
groups in Vietnam: ro Mam (in Mo rai commune) and B'
rau (in Bo y commune). With the cultural diversity of ethnic
minorities, it is likely to develop cultural tourism, community
tourism combined with ecotourism.

Determined to turn Chu mom ray National Park
into an attractive tourist destination, the Kon
Tum Provincial People's Committee
approved the eco-tourism, resort and
entertainment development project in
Chu mom ray National Park in the
2021 - 2030 period. Would you be
kind enough to tell us more about
this project?

On august 1, 2022, the Kon
Tum Provincial People's Committee
issued Decision 476/QD-uBND
approving the eco-tourism, resort
and entertainment development
project in Chu Mom ray National
Park in the 2021 - 2030 period. The
project's objectives are “Building Chu
Mom ray National Park into an
attractive, professional tourist destination
with diverse tourism products, imbued with
its own identity; creating a sustainable source of
income for Chu Mom ray National Park as well as
contributing to local economic restructuring, raising incomes
and improving people's lives”.

The project clearly states that, in 2021 - 2030, it will focus
on investment and development of tourist attractions,
including the center for biodiversity conservation and eco-
tourism (Sa Son commune, Sa Thay district), Dak Kan
dipterocarp forest (Dak Kan commune, Ngoc hoi district) and
Safari ya Book tourist site (ro Koi commune, Sa Thay
district). at the same time, it will launch ecotourism routes
combined with community tourism and historical sites; and
tours to explore the National Park with Bo y international
Border gate.

regarding resources for implementation, the project
adopted a key solution of attracting resources for tourism
development, especially from investors, businesses as well as

joint ventures and associations with the national park to
develop tourism. in particular, the solution for investors and
businesses to rent the forest environment for tourism
investment in combination with forest protection and
development and natural resource conservation is of our
strong concern and expected to be launched in the near future.

To effectively implement the project, what key
solutions will the management Board adopt in the
coming time?

We will utilize all potential resources and strengths of
biodiversity and primary forest ecosystems of Chu

Mom ray National Park to develop eco-
tourism, resort and entertainment. We will

develop sustainable tourism, coupled
with the preservation and promotion

of national cultural values to bring
benefits to local communities;
preserve the landscape, protect the
environment, effectively respond
to climate change and ensure
national defense - security, social
order and safety. Besides, we will
focus on tourism development,
build brands and strengthen

cooperation with neighboring
areas inside and outside the

province to tap tourism potential.
in the coming time, we will

concentrate on carrying out forest
management and protection and nature

conservation to enrich biodiversity and create
better discovery tourism and experiential tourism. We

will effectively advertise tourism and attract organizations,
individuals and businesses to invest in tourism development
in the national park. We will build harmonious, favorable and
mutually beneficial cooperation mechanisms to attract
investors; focus on international cooperation, and call for
investment from international aid sources to create
investment sources for tourism.

in addition, we will continue to work closely with Sa Thay
and Ngoc hoi districts to carry out community tourism
training and skills training in tourism business for local
people; seriously implement laws on tourism development;
and strictly abide by directions of the Party and local
authorities in tourism development in the area.

Thank you very much!
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Chu Mom Ray
National Park, 30km

north of Kon Tum City, is
one of the 10 ASEAN heritage
parks of Vietnam, one of three
heritage parks with the largest

area and the highest
biodiversity in the

country.




