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Lan tỏa động lực thúc đẩy doanh nghiệp
thực hiện bình đẳng giới 

VCCI

Theo bà Elisa fernandez Saenz, Trưởng đại diện uN
Women tại Việt Nam, là đầu tàu của phát triển
kinh tế, khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng
trong quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại
dịch và đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc

thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng
đồng nhằm thu hẹp khoảng cách giới. giải thưởng WEPs 2022
sẽ truyền cảm hứng cho nhiều công ty tích cực hơn trong việc
áp dụng các chính sách và thực tiễn thúc đẩy bình đẳng giới.

Đây là năm thứ 3 giải thưởng này được thực hiện tại Việt
Nam. giải thưởng WEPs awards nhằm công nhận nỗ lực của
những công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc
đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; đồng thời thu hút
ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền
cho Phụ nữ trong doanh nghiệp. giải thưởng năm nay gồm 7
hạng mục: Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Bình
đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình
đẳng giới thông qua tham gia cộng đồng và quan hệ đối tác; Báo
cáo minh bạch về bình đẳng giới; Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy
bình đẳng giới; Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện bình đẳng
giới. giải thưởng WEPs awards 2022 nhận được hỗ trợ của
chính phủ Úc, đối tác đã nhiều năm hỗ trợ các hoạt động bình
đẳng giới tại Việt Nam và các hoạt động của uN Women.  

Bà Nguyễn Thị Tuyết minh, chủ tịch hội đồng Doanh
nhân nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Những đóng góp của phụ nữ
trong xã hội, cũng như trong doanh nghiệp ngày càng khẳng
định vai trò dẫn dắt sự thay đổi để doanh nghiệp kinh doanh
nhân văn và phát triển bền vững. giải thưởng WEPs sẽ lan tỏa
động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến hơn
nữa trong việc thực hiện bình đẳng giới thực chất, tăng quyền
kinh tế cho phụ nữ ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp mình”  

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra hội thảo "Thúc đẩy cơ
hội tiếp cận thị trường bình đẳng cho phụ nữ thông qua mua

sắm có trách nhiệm giới", tập trung thảo luận về những rào cản,
thách thức mà những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gặp
phải khi tiếp cận và hoạt động tại thị trường Việt Nam, từ đó đề
xuất những giải pháp tạo cơ hội cho thị trường bình đẳng hơn
cho phụ nữ bằng cách thúc đẩy mua sắm có trách nhiệm giới.

cũng tại sự kiện, uN Women và Đại sứ quán Úc tại Việt
Nam đã giới thiệu chương trình hợp tác mới “WE rISE
Together: Tạo cơ hội thị trường bình đẳng cho phụ nữ bằng
cách đa dạng hóa nhà cung cấp thông qua mua sắm có trách
nhiệm giới tại Việt Nam”, được chính phủ Úc hỗ trợ thông
qua quan hệ đối tác mekong-Úc.

Bà cherie russell, Tham tán phát triển, Đại sứ quán Úc
tại Việt Nam đánh giá, khu vực châu Á – Thái Bình Dương
có khoảng 60% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ
nữ làm chủ, trong thị trường mua sắm toàn cầu các doanh
nghiệp do phụ nữ làm chủ chỉ chiếm 1% doanh số mua sắm.
Dự án WE rISE Together sẽ tháo gỡ bất bình đẳng giới này
và vận động khu vực công và tư nhân tại Việt Nam cải thiện
chính sách mua sắm.n

15 doanh nghiệp Việt Nam đã được vinh
danh tại Lễ trao giải thưởng “Thực hiện
Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ”
(WEPs awards) năm 2022 do cơ quan
Liên hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao
quyền cho Phụ nữ (uN Women) và hội
đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức
vừa qua tại hà Nội. Sự kiện thu hút sự
tham gia của đông đảo đại biểu đại diện các
ban, bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội doanh
nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp, các đại
sứ quán và cơ quan Liên hợp Quốc. 

Anh MAi

Hạng mục giải thưởng “Lãnh đạo cam kết thúc đẩy
bình đẳng giới”:
1. Ông amit Verma – giám đốc điều hành, công ty
TNhh olam Việt Nam
2. Bà Nguyễn Thị Trà my – Tổng giám đốc, công ty cổ
phần  Tập đoàn Pan 
3. Ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc,  Tổng công ty
may 10 – công ty cổ phần
Hạng mục giải thưởng "Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy
bình đẳng giới”:
1.  Bà Nguyễn Ngọc mỹ - Phó chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn alphanam
Hạng mục Bình đẳng giới tại nơi làm việc:
1. công ty cổ phần chứng khoán VPS
2. công ty TNhh Procter & gamble Việt Nam P&g
3. công ty TNhh regina miracle International Việt
Nam
công ty cổ phần Tập đoàn hồ gươm

Hạng mục giải thưởng “Bình đẳng giới tại thị trường”: 
1. công ty TNhh Julie Sandlau Việt Nam
2. công ty cổ phần Lương thực hà Nam Ninh
3. công ty TNhh Intel Products Việt Nam
Hạng mục giải thưởng "Bình đẳng giới thông qua tham
gia cộng đồng và quan hệ đối tác”:
1. công ty TNhh Quốc tế unilever Việt Nam
2. công ty TNhh Sản xuất, xuất nhập khẩu hàng 
thủ công mỹ nghệ Tiến Thành
3. công ty cổ phần Savvycom
Hạng mục giải thưởng: ''doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Bình đẳng giới tại nơi làm việc"
1. Văn phòng đại diện Wardhaven capital Limited
Thành phố hồ chí minh
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MOTIVATING ENTERPRISES 
TO ADVANCE GENDER EQUALITY

according to ms.
Elisa fernandez
Saenz, uN Women
representative in
Vietnam, as the

engine of economic development,
the private sector played an
important role in the post-
pandemic socio-economic
recovery and became an important
factor in promoting gender
equality in the workplace, market
and community in order to close
the gender gap. The WEPs 2022
was expected to inspire more
companies to be more active in
adopting policies and practices
that promote gender equality.

This is the third edition of this
award in Vietnam. The WEPs
awards recognize the efforts of
companies with initiatives and
action programs to promote

gender equality and women
empowerment; while attracting
more and more companies to
apply the Women's
Empowerment Principles in
business. This year's awards
include seven categories:
Leadership commitment,
gender-inclusive Workplace,
gender-responsive marketplace,
community Engagement and
Partnerships, Transparency &
reporting, Youth Leadership for
generation Equality and SmEs
champion. The WEPs awards
2022 was supported by the
australian government, a partner
with many years of supporting
gender equality activities in
Vietnam and uN Women's work.

ms. Nguyen Thi Tuyet minh,
chairwoman of the Vietnam

15 Vietnamese companies received
Women’s Empowerment Principles
awards (WEPs awards) in a
ceremony organized by the united
Nations Entity for gender Equality
and the Empowerment of Women
(uN Women) and the Vietnam
Women Entrepreneur council
(VWEc). The event attracted a large
number of delegates representing
departments, ministries, sectors,
business associations and business
leaders, embassies and united
Nations agencies.

Anh MAi

Leadership Commitment award Category:
1. mr. amit Verma - country head, olam Vietnam Limited
2. ms. Nguyen Thi Tra my - general Director, PaN group Joint
Stock company
3. mr. Than Duc Viet - general Director, garment 10
corporation - Joint Stock company
Youth Leadership award Category:
1. ms. Nguyen Ngoc my - Senior Executive, Vice chairwoman of
the Board and general Director, alphanam group
Gender-inclusive Workplace award Category 
1. VPS Securities Joint Stock company
2. Procter & gamble Vietnam co. Ltd
3. regina miracle International Vietnam company Limited and
ho guom group Joint Stock company

ho guom group Joint Stock company
Gender-responsive marketplace award Category 
1. Julie Sandlau Vietnam co. Ltd
2. ha Nam Ninh food Joint Stock company
3. Intel Products Vietnam co., Ltd 
Community and industry Engagement award Category
1. unilever Vietnam International company Limited
2. Tien Thanh handicraft wares production Import Export
company Limited
3. Savvycom Joint Stock company
SmEs champion in community and Industry Engagement
award Category 
1. Wardhaven capital Limited - hcmc representative office

(continued on P.37)



tập trung vào thị trường
ngách, hàng hóa thế mạnh

Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng
cục Xúc tiến thương mại (Bộ công
Thương) cho rằng các hoạt động
xúc tiến thương mại cần được tăng
cường, đặc biệt ở những thị trường
ngách, thị trường mới như thị
trường châu Phi, Trung Đông,
Viễn đông của Nga, Trung Á, mỹ
La tinh,… Đây là phương án phòng
tránh được các rủi ro, đặc biệt là
ảnh hưởng tác động từ sự điều
chỉnh chính sách tài khóa, tiền tệ
của các nước.

chia sẻ về chính sách thương
mại mới, thị trường tiềm năng ở
khu vực Tây Bắc châu Phi, ông
Nguyễn Quốc chính – Phụ trách
Thương vụ Việt Nam tại maroc (kiêm nhiệm guinea, Benin,
Bờ Biển Ngà, Burkina faso) cho biết, maroc sẽ giảm thuế
nhập khẩu từ 10% xuống 2,5% đối với cà phê; giảm thuế nhập
khẩu cho các sản phẩm đầu vào để sản xuất bộ lọc cho xe ô tô;
hoãn thu thuế nhập khẩu đối với gia súc nhập khẩu có trọng
lượng từ 550 kg trở lên,với hạn ngạch 200.000 con.

Theo ông Nguyễn Quốc chính, một thị trường khác ở khu
vực châu Phi mà hàng Việt có nhiều cơ hội thúc đẩy hàng hóa
là Bờ Biển Ngà. Đây là một quốc gia thuộc Tây châu Phi, với
dân số gần 26,5 triệu người, sức tiêu thụ hàng hóa khá mạnh,
trong khi tiêu chuẩn sản phẩm không quá khắt khe, phù hợp
với hàng hóa của Việt Nam. Sản phẩm của Việt Nam được Bờ
Biển Ngà đánh giá là sản phẩm trung cấp, có nhu cầu nhập
khẩu khá lớn. 

Đại diện Thương vụ Việt Nam
tại Nam Ninh (Trung Quốc) đề
xuất, trong bối cảnh nguồn ngân
sách dành cho công tác xúc tiến
thương mại còn hạn chế, Việt Nam
cần xây dựng phương án có trọng
tâm, trọng điểm, tập trung vào một
vài ngành hàng hoặc một vài nhóm
mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu
nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sang các
nhóm hàng khác cùng loại. Đối với
thị trường Trung Quốc, các doanh
nghiệp nên cân nhắc xây dựng
thương hiệu và đẩy mạnh xuất
khẩu đối với trái sầu riêng và măng
cụt (là hai sản phẩm Trung Quốc
không sản xuất được), từ đó góp
phần tạo hiệu ứng lan tỏa cho các
mặt hàng trái cây khác của Việt

Nam tại thị trường Trung Quốc.

Phòng tránh rào cản thương mại
Không chỉ tăng cường xúc tiến thương mại, các chuyên gia

cho rằng, khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ theo cam kết
trong các fTa, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam phải
đối diện với nguy cơ lớn hơn bị điều tra áp dụng biện pháp
phòng vệ thương mại.

Ông chu Thắng Trung – Phó cục trưởng cục Phòng vệ
thương mại (Bộ công Thương) chia sẻ, hiện nay có 224 vụ
việc điều tra phòng vệ thương mại liên quan đến Việt Nam,
trong đó chống bán phá giá là 124 vụ; chống trợ cấp là 23 vụ;
tự vệ 45 vụ; chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại là 32
vụ. các sản phẩm xuất khẩu bị điều tra: Thép, sản phẩm thép,

sợi, sản phẩm nhựa, sản phẩm cao su, vật liệu
xây dựng, đồ gỗ, ống đồng, tôm, cá tra, mật
ong,… các thị trường: hoa Kỳ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ
Kỳ, Úc, canada, Eu, Thái Lan, malaysia,
Indonesia, Philippines, hàn Quốc, Đài Loan
(Trung Quốc), mexico,…

Ông Trần Ngọc Quân – Tham tán Thương
mại Việt Nam tại Bỉ và Eu nhấn mạnh thị
trường Eu đang có xu hướng dịch chuyển mạnh
mẽ sang tiêu dùng xanh, sạch, đòi hỏi đáp ứng
tiêu chuẩn phát triển bền vững về lao động, môi
trường. Do vậy, các doanh nghiệp nên có kế
hoạch kinh doanh bài bản, lâu dài để đáp ứng các
yêu cầu mới của thị trường Eu.

Ông Đỗ Ngọc hưng – Tham tán Thương mại
Việt Nam tại hoa Kỳ cho biết, dự báo chính phủ
hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp kiểm
soát lạm phát, bảo hộ sản xuất trong nước thông
qua các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng
thời, gây sức ép mở cửa các thị trường xuất khẩu. 

“hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy, đề nghị Việt
Nam phải có nhượng bộ rõ ràng hơn trong việc
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Đa dạng hóa thị trường, 
chủ động phòng tránh rào cản thương mại

BUSINESS 

Nhiều rào cản thương mại mới
và xu hướng lạm phát trên thế
giới tăng cao gián tiếp làm giảm
mức cầu, ảnh hưởng đến tình
hình xuất khẩu của Việt Nam.
chủ động tìm kiếm các thị
trường ngách và phòng tránh
các rào cản thương mại là

những giải pháp quan trọng để
“giữ nhịp” xuất khẩu.

hương Ly

Gỗ là mặt hàng có thể mạnh xuất khẩu của Việt Nam nhưng cũng là ngành hàng
đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại từ các đối tác thương mại lớn



Focusing on niche markets, strong merchandise
mr. Vu Ba Phu, Director of the Vietnam Trade

Promotion agency (Vietrade) under the ministry of
Industry and Trade, said trade promotion needs to be
enhanced, especially in niche markets and new markets such
as africa and the middle East, the far east of russia, central
asia and Latin america. This plan aims to avoid risks,
especially impacts from revised fiscal and monetary policies
of other countries.

Sharing about new trade policies and potential markets in
Northwest africa, mr. Nguyen Quoc chinh, Director of the
Vietnam Trade office in morocco (concurrently in charge of
guinea, Benin, Ivory coast and Burkina faso), said morocco
will reduce import tax from 10% to 2.5% on coffee, slash import
duty on input products for the production of automotive filters;
postpone import duty on imported cattle weighing 550 kg or
more, with a quota of 200,000 heads.

Ivory coast is another market in africa where
Vietnamese goods may find it easy to penetrate, he said. The
West african country, with a population of nearly 26.5
million, has strong demand for consumer goods while
product standards are not too strict, suitable for Vietnamese
goods. Vietnamese products are considered by Ivory coast
to be middle-class products, with a large demand for
importing many commodities from Vietnam.

a representative of the Vietnam Trade office in
Nanning, china suggested that, in the context of the limited
budget for trade promotion, Vietnam needs to develop
concentrated plans for key products/sectors to create ripple
effects on items of the same type. for the chinese market,
businesses should consider building brands and boosting
exports of Vietnamese durian and mangosteen (that china

cannot produce) to generate spillover effects on other
Vietnamese fruit products in the chinese market.

avoiding trade barriers
according to experts, when tariff barriers are removed as

committed in free trade agreements (fTas), some
Vietnamese exports face a greater risk of being investigated
for trade remedies.

mr. chu Thang Trung, Deputy Director of the Trade
remedies authority of Vietnam (ministry of Industry and
Trade), said Vietnam is currently facing 224 cases of trade
remedy investigation, including 124 anti-dumping cases, 23
anti-subsidy cases, 45 self-defense cases and 32 tax evasion
cases. Exported products under investigation consist of steel,
yarn, plastics, rubber, construction materials, furniture,
copper pipe, shrimp, pangasius and honey, conducted by the
united States, India, Turkey, australia, canada, the European
union, Thailand, malaysia, Indonesia, the Philippines, South
Korea, Taiwan (china) and mexico.

mr. Tran Ngoc Quan, Vietnam Trade counselor in
Belgium and the Eu, emphasized that the Eu is moving very
strongly toward green and clean consumption, which
requires meeting sustainable development standards in terms
of labor and environment. Therefore, businesses should have
long-term business plans to satisfy new Eu requirements.

mr. Do Ngoc hung, Vietnam Trade counselor in the
u.S., said that the u.S. government is forecast to keep
applying many measures to control inflation, protect
domestic production through trade remedies and, at the
same time, put pressure on the opening of export markets.

“The united States will continue to step up and request
Vietnam to make clearer concessions in opening up and
accessing markets, solving existing problems in economic and
trade relations with the u.S., especially those related to
monetary policy, trade in services, digital economic platform
management- cyber security law. Besides, the average trade
growth of 20% a year may lead some products to risk trade
remedy investigation,” he added.

Before integration impacts plus protectionist policies in
some markets, the number of trade remedy investigation
cases in both export and import markets is forecast to
increase, mr. chu Thang Trung said, adding that businesses
need to actively study records and evidence for export
shipments to prepare the best plans for situations that they
may encounter.n
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Diversifying Markets,
Avoiding Trade Barriers
many new trade barriers and high inflation
in the world are indirectly undermining
demand and adversely hitting Vietnam’s
exports. actively searching for niche markets
and avoiding trade barriers are important
solutions to maintain the export pace.

huong Ly

mở cửa, tiếp cận thị trường, giải quyết những khúc mắc, tồn
tại trong quan hệ kinh tế, thương mại với hoa Kỳ, đặc biệt
là các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, thương mại
dịch vụ, quản lý kinh tế nền tảng số - luật an ninh mạng.
Bên cạnh đó, việc tăng trưởng thương mại trung bình
20%/năm dẫn đến một số mặt hàng đều có thể trở thành đối
tượng bị điều tra phòng vệ thương mại”, ông Đỗ Ngọc
hưng phân tích.

Trước các tác động của hội nhập, cùng với chính sách bảo
hộ của một số thị trường, số lượng vụ việc điều tra phòng vệ
thương mại ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu dự báo sẽ
gia tăng. Đồng thời, ông chu Thắng Trung cho rằng, các
doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu thực tiễn các vụ việc
đã có kết luận để chuẩn bị sẵn hồ sơ chứng minh cho các lô
hàng đã xuất khẩu để chuẩn bị một phương án kế hoạch tốt
nhất khi gặp tình huống tương tự.n



Chiến lược “Không đi một mình”
Trong giai đoạn mới tách tỉnh, việc lựa chọn mô hình

phát triển phù hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với Bình
Dương. giai đoạn này, với những chính sách mở cửa của
Đảng và Nhà nước, hệ thống các khu công nghiệp (KcN)
đang được xây dựng và mở rộng nhanh chóng, tạo cơ hội là
ngang bằng cho tất cả các địa phương. Với vị trí địa lý thuận
lợi nằm ở phía Bắc TP.hồ chí minh, Bình Dương đã nắm
bắt cơ hội, bắt đầu phát triển các KcN tại những khu vực tiếp
giáp TP.hồ chí minh nhằm tận dụng hệ thống thương mại,
dịch vụ và tiện ích xã hội  của TP.hồ chí minh.

Tuy nhiên, để phát triển công nghiệp và các KcN ở vị trí
xa TP.hồ chí minh, tỉnh Bình Dương cần tìm kiếm một mô
hình mới tổng thể và toàn diện hơn, giúp không chỉ phát
triển công nghiệp đơn lẻ mà còn phát triển hệ thống dịch vụ,
đô thị nhằm tạo ra môi trường đáng sống cho nhà đầu tư
(NĐT), người lao động và cả những người dân xung quanh.

Xác định rõ các yếu tố đó, với cầu nối là chính phủ hai
nước Việt Nam và Singapore, cùng sự nhiệt tình, năng động
của lãnh đạo tỉnh thời kỳ này, công ty liên doanh TNhh
KcN Việt Nam - Singapore (VSIP) được hình thành giữa
doanh nghiệp nhà nước đầu tàu của Bình Dương và đối tác
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Bình Dương 

25 năm chính quyền kiến tạo, 
doanh nghiệp đồng hành

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Từ một tỉnh có nền kinh tế thuần nông giữa
thập niên 90, sau 25 năm xây dựng và phát
triển, với sự nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo,
người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tổng
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm
2021 đạt 408.861 tỷ đồng, gấp 104,3 lần so với
năm 1997, trong đó, nông nghiệp tăng 14,2
lần, dịch vụ tăng 112,2 lần và công nghiệp
tăng 140,6 lần. Qua đó đưa Bình Dương trở
thành tỉnh có thu nhập trung bình cao với
grDP bình quân đầu người 7.000
uSD/người/năm, là một trong những địa
phương dẫn đầu trên cả nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào 
Khu Công nghiệp VSIP III, tỉnh Bình Dương (tháng 3/2022)



Singapore. Đây là một bước đi chiến lược với một đối tác uy tín, có
kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô quốc tế, đặc biệt có nhiều
kinh nghiệm và uy tín trong công tác thu hút, xúc tiến đầu tư công
nghiệp ở quy mô toàn cầu. Điều đó đã giúp Bình Dương học hỏi
phát triển công nghiệp của Singapore, không chỉ trong lĩnh vực cơ
sở hạ tầng mà còn cách thức xúc tiến thương mại, mở rộng hệ
thống tiếp thị và xúc tiến đầu tư. Tuy nhiên, việc hợp tác với các đối
tác nước ngoài để chuẩn hóa quá trình xây dựng, vận hành KcN
cũng như xúc tiến thu hút đầu tư về Bình Dương là chưa đủ. Thời
kỳ này, việc phê duyệt và cấp phép các dự án cho NĐT còn diễn ra
rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tỉnh. 

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Bình Dương đã tham gia trực tiếp
vào quá trình xây dựng mô hình Ban quản lý các KcN đầu tiên trên
cả nước. mô hình này ngay lập tức phát huy hiệu quả, tạo đột phá
trong cải cách thủ tục hành chính (TThc), giúp xây dựng  hình
ảnh thân thiện của chính quyền trong mắt các NĐT. Việc hình
thành mô hình Ban quản lý các KcN giúp đẩy nhanh quá trình cải
cách TThc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, minh
bạch, nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian của các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế là một chủ trương lớn của tỉnh.

Sự ra đời của liên doanh KcN Việt Nam - Singapore đã mang
đến cho tỉnh Bình Dương một góc nhìn mới, mô hình chuẩn mới,
dần hình thành khái niệm “phát triển không chỉ có công nghiệp”.
các KcN sẽ không thể tồn tại một các bền vững nếu như đan xen
với nó không có các khu đô thị cao cấp phục vụ nhu cầu của các
NĐT, các khu nhà ở xã hội phục vụ người lao động có thu nhập
thấp và các khu tái định cư phục vụ những người dân trong diện
đền bù giải tỏa. Ngoài ra còn là hệ thống các dịch vụ tiện ích xã
hội như y tế, trường học, dịch vụ xã hội khác. 

Trong khuôn khổ một liên doanh sẽ không thể thực hiện hết tất
cả các nhiệm vụ nêu trên, trong đó có bao hàm cả nhiệm vụ chính
trị và hy sinh cho trách nhiệm xã hội. Nhận thức điều đó, những
doanh nghiệp nhà nước đầu tàu của tỉnh Bình Dương đã học hỏi,
đúc kết được mô hình phát triển công nghiệp của Singapore, từ đó
bổ sung và tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của Bình Dương nói
riêng và Việt Nam nói chung, nhằm tổng kết hóa mô hình chuẩn
phù hợp với Việt Nam để chia sẻ, nhân rộng ra cả nước.

Hệ sinh thái Công nghiệp - dịch vụ - Đô thị
Từ kinh nghiệm mô hình liên doanh KcN Việt Nam -

Singapore (VSIP), Bình Dương nhận thấy đây hoàn toàn là mô
hình phù hợp để tỉnh có thể mở rộng việc phát triển ở các khu xa
TP.hồ chí minh mà vẫn đảm bảo được sự phát triển bền vững,
đồng thời góp phần củng cố, chỉnh trang đô thị theo hướng quy
hoạch hiện đại, bài bản, đan xen với các KcN đạt chuẩn xanh,
khang trang và bền vững.

Do đó, Bình Dương quyết định đề xuất xây dựng mô hình
Khu liên hợp công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (Khu
liên hợp) như một mô hình thí điểm cho việc phát triển tích
hợp, bao gồm khu đô thị, KcN, khu thương mại, dịch vụ giải trí
chất lượng cao, khu dân cư, tái định cư cho người dân,… Khu
liên hợp là một ý tưởng táo bạo đột phá, một chủ trương lớn
nhằm thay đổi toàn bộ cách thức thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh
Bình Dương, bao gồm việc thống nhất trong quản lý đầu tư, mời
gọi đầu tư cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội đồng bộ. Qua đó, dần hình thành chiến lược thu hút đầu tư
dựa trên việc xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ mọi
nhu cầu của NĐT trong và ngoài nước.

Khu liên hợp được hình thành nắm giữ vai trò chiến lược rất
lớn đối với sự phát triển của Bình Dương. Bên cạnh lõi trung
tâm là khu đô thị Thành phố mới Bình Dương, Khu liên hợp
còn bao gồm 07 KcN xung quanh. 07 KcN này được hình
thành với tỷ lệ lấp đầy cao tạo đòn bẩy và bắc cầu cho việc dịch

chuyển phát triển công nghiệp từ phía Nam lên khu vực giữa và
phía Bắc của Bình Dương. Sau khi hình thành quần thể công
nghiệp tại Khu liên hợp, tạo ra bước đệm cho việc phát triển các
KcN mới về phía Bắc như KcN Becamex mỹ Phước 1, 2, 3, 4 và
xa hơn nữa là KcN Bàu Bàng, Bàu Bàng mở rộng và hiện này là
KcN VSIP III vừa mới được khởi công.

Sau quá trình phát triển, Khu liên hợp đã khẳng định vai trò
lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực xung quanh,
trực tiếp tái cấu trúc khu dân cư nông thôn trước đây và quy
hoạch lại hiện đại. các khu đô thị cao cấp cho các chuyên gia,
khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, hệ thống đường giao thông
cũng như thu hút các NĐT đã tạo ra sự thay đổi toàn diện, mang
lại cuộc sống thịnh vượng hơn cho người dân. 

Trong quá trình thu hút đầu tư và phát triển Khu liên hợp, Bình
Dương cũng đã nhận thấy những bất cập và sự cần thiết trong cải
cách TThc, phục vụ người dân và đặc biệt là NĐT. Vì vậy, trong
giai đoạn đầu của dự án, Bình Dương đã tập trung vào việc cải cách
và hình thành Trung tâm hành chính tập trung, Khu Triển lãm hội
nghị tỉnh Bình Dương, với mong muốn đóng góp vào việc hiện đại
hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp cũng như chào đón NĐT nước ngoài. 

các KcN trở thành đòn bẩy để thu hút đầu tư, phát triển
thương mại dịch vụ, việc thu hút các NĐT và người lao động tới
Bình Dương tạo ra thị trường cho việc phát triển thương mại và
dịch vụ. các KcN tại Khu liên hợp được phát triển theo mô hình
của Singapore, thân thiện với môi trường, nhờ vậy tỷ lệ lấp đầy cao,
thu hút được nhiều ngành công nghiệp sạch.

Bình Dương đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như Tokyu
(Nhật Bản), Sembcorp (Singapore),… để phát triển các khu đô thị
kiểu mẫu, chất lượng cao cho các NĐT, chuyên gia. các khu tái
định cư, ổn định cuộc sống, tạo công ăn việc làm, môi trường sống
và làm việc mới cho những người dân trong diện đền bù, giải tỏa.

Tại thời điểm hình thành KcN VSIP I tại Thuận an và sau
này là Khu liên hợp, các doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh đã đồng
hành, phát triển, và mở rộng quốc lộ 13. Đây là trục giao thông
đầu tiên quan trọng kết nối hạ tầng làm đòn bẩy cho việc kết nối
hệ thống KcN của Bình Dương với sân bay Tân Sơn Nhất. Sau
khi hình thành quy hoạch giao thông vùng, tuyến đường mỹ
Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng tiếp tục được hình thành để hoàn
thiện trục giao thông kết nối về cảng biển, sân bay quốc tế như
sân bay Long Thành, cảng cái mép - Thị Vải.

Bên cạnh đó là các tuyến đường theo trục ngang, kết nối nội
tỉnh như DT743, DT746, Bắc Tân uyên - Phú giáo - Bàu Bàng,…
và một số đoạn của tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, tạo nên hệ thống
giao thông liên kết vùng, kết nối các KcN  với nhau và kết nối hệ
thống các KcN tới các cảng biển, sân bay quốc tế, tạo thành một
quần thể hoàn chỉnh củng cố thêm lợi thế cạnh tranh cho tỉnh. Điều
đó đã kéo theo sự phát triển nhanh chóng các KcN lớn, thu hút
hàng chục ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư,
cùng hàng triệu người dân đến sinh sống, làm việc.n

N.v.H
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“Never go alone” strategy
following the provincial separation, picking up an

appropriate development model was very important to Binh
Duong. In this period, in the light of the opening policy
initiated by the Party and the State, industrial zones were
being built and expanded rapidly nationwide and the
opportunity was equal for all localities. With its favorable
geographical position, north of ho chi minh city, Binh
Duong seized the opportunity to start developing industrial
zones adjacent to the city to take advantage of its
commercial system, services and social facilities.

however, to develop industry and industrial zones
farther from ho chi minh city, Binh Duong needed to
look for a new and more comprehensive model, which
helped not only develop a single industry but must, at the
same time, be able to grow a service and urban system in
order to create a livable environment for investors, workers
and surrounding people.

clearly identifying those factors, supported by
governments of Vietnam and Singapore and inspired by
provincial leaders, Vietnam - Singapore Industrial Park
Joint Venture company (VSIP) was established by a leading
State-owned corporation of Binh Duong province and a
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25 Years of Enabling Government,
Supporting Businesses
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from a purely agricultural province in
mid-1990s, after 25 years of development,
with sustained effort of authorities, people
and business community, the gross
regional domestic product (grDP) of
Binh Duong province reached
VND408,861 billion in 2021, amazingly
104.3 times higher than in 1997, with
agriculture expanded by 14.2 times,
services by 112.2 times and specially
industry by 140.6 times. This miraculous
growth has made Binh Duong an upper
middle-income province with a per capita
grDP of uS$7,000 a year, one of the
highest in the country.



Singapore partner. This was a strategic move with a
reputable partner who was experienced in carrying out
projects of international scale, especially its experience and
reputation in attracting and promoting global industrial
investment in Vietnam. That helped Binh Duong learn
about Singapore's industrial development, not only about
how to develop infrastructure but also how to promote
investment and trade and expand marketing to the world.
however, it was not enough to cooperate with foreign
partners to standardize industrial park construction and
operation processes as well as to enhance investment
attraction into Binh Duong. During this period, the slow
approval and licensing of projects for investors greatly
affected the reputation of the province.

To solve that challenge, Binh Duong directly built the
first Industrial Zones management Board in the country.
This model immediately became effective and disruptive in
administrative procedure reform, helping shape a friendly
government in the eyes of investors. The formation of the
Industrial Zones management Board to speed up
administrative procedure reform and create an open,
healthy and transparent investment environment in order to
reduce costs and time for businesses of all economic sectors
was a major policy of the province.

The birth of Vietnam - Singapore Industrial Park Joint
Venture brought a new perspective, a new standard model
to Binh Duong, gradually forming the concept of
“development beyond industry.” Industrial zones could not
exist sustainably if they lacked interconnectivity with high-
class urban areas that served investors, affordable social
accommodation areas that served low-income workers, and
resettlement areas that served people who relocated to give
land for investment projects in addition to social utility
services such as clinics, schools, and other social services.

Within the framework of a joint venture, it was
impossible to perform all above tasks, including political
duties and sacrifices for social responsibility. Being aware of
that, Binh Duong province-based partner in the joint
venture learned the quintessence of Singapore's industrial
development models to adapt them to the needs of Binh
Duong province and Vietnam as a whole to create a
common model for all the country.

industrial - service - Urban Ecosystem
from the experience with VSIP, Binh Duong realized that

this model was suitable for the province to expand its
development in areas far from ho chi minh city  but still ensure
sustainable development, while helping consolidate and upgrade
Binh Duong's modernized and well-planned urban areas
adjacent to green, spacious and sustainable industrial parks.

Therefore, Binh Duong proposed building Binh Duong
Industrial - Service - urban complex as a pilot model for
integrated development, including urban areas, industrial
zones, commercial zones, high-quality entertainment
services, residential areas and resettlement areas. The
complex was a bold and groundbreaking idea, a major
undertaking to change the whole way to attracting and
calling for investment funds for Binh Duong province,
including unified investment management and attraction as
well as synchronous technical and social infrastructure
construction. Doing so, the province gradually created an

investment attraction strategy based on a complete
ecosystem for domestic and foreign investors.

The complex was hugely strategic to Binh Duong
development. Beside the central core of Binh Duong New
city, the complex consists of seven highly occupied
surrounding industrial zones which leveraged and bridged
industrial transition from the south to central and northern
areas of Binh Duong. after forming an industrial quarter at
the complex, the complex created a stepping stone for
development of new industrial zones to the north such as
Becamex my Phuoc 1, 2, 3 and 4, Bau Bang and expanded
Bau Bang, and VSIP III which was recently started.

after its development process, the complex played a
great role in boosting economic development in
surrounding areas and directly restructured modern rural
residential areas. high-class urban areas for professionals,
affordable accommodations for low-income earners,
resettlement areas and roads gave a facelift to the locality
and brought a more prosperous life to citizens.

When it attracted investment funds and developed the
complex, Binh Duong province realized inadequacies and
the necessity of reforming administrative procedures for
citizens and investors. Therefore, in the first phase of the
project, the province focused on reforming and
establishing the centralized administrative center and
Binh Duong Exhibition and convention center to
modernize the administration, apply the single-window
mechanism, facilitate businesses and welcome foreign
investors to Binh Duong.

Industrial zones became leverage to attract investment,
develop trade in services, attract investors and workers to
Binh Duong; and created a market for trade and service
development. Industrial parks in the complex were
developed according to Singapore's models and fully met
Singapore's standards. Environmentally friendly parks had
high occupancy and attracted many clean industries.

Binh Duong cooperated with many international
partners such as Tokyu of Japan and Sembcorp of Singapore
to develop high-quality, high-class urban areas for investors
and experts, as well as resettlement areas for relocated
people. The province created jobs, new livelihoods and
working environments for people relocated to give land for
investment projects.

When they established VSIP I in Thuan an, later the
complex, leading corporations of Binh Duong province
worked with local authorities to build and expand National
highway 13 - the first important traffic route that leveraged
the interconnectivity of local industrial zones with Tan Son
Nhat airport. after forming the regional traffic plan, my
Phuoc - Tan Van - Bau Bang traffic route continued to be
built to connect with seaports and international airports
such as Long Thanh airport and cai mep - Thi Vai Port.

Besides, inner roads such as DT743, DT746, Bac Tan
uyen - Phu giao - Bau Bang, ring road 3 and ring road 4
created regional transport systems to interconnect
industrial zones, seaports and international airports to
reinforce its competitive advantages. That helped rapidly
develop large industrial zones, attracted domestic and
foreign investors and wooed millions of people to live and
work in Binh Duong.n
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Theo báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022
của tỉnh Bình Dương, grDP ước tăng 7,91% so
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, công nghiệp -
xây dựng tăng 7,95%; dịch vụ tăng 10,25%; nông,
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,75%; thuế sản

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,9%. Dự kiến tăng trưởng
grDP năm 2022 sẽ đạt kế hoạch đề ra là 8-8,3%.

Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá so với cùng
kỳ. các doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi mô hình, mạnh
dạn chuyển đổi số, liên kết với các đối tác nhằm mở rộng quy
mô, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất. 

Tại các khu - cụm công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp đã
triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà xưởng với tổng vốn
đạt 3.081 tỷ đồng (bằng 85,4% so với cùng kỳ). các khu công

nghiệp đã cho thuê lại đất và nhà xưởng với
tổng diện tích 200ha, thu hút đầu tư nước ngoài
đạt 1,83 tỷ uSD (chiếm 71% cả tỉnh). 

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tỉnh
Bình Dương đã triển khai thực hiện hiệu quả
chương trình bình ổn thị trường; kịp thời theo
dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, bảo
đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu
phục vụ sản xuất, kinh doanh của các thành
phần kinh tế, tiêu dùng của người dân. Tổ chức
tiếp xúc các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội
ngành hàng để kịp thời giải quyết các khó khăn,
vướng mắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 200.928 tỷ
đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. 

hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng
trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm. Tuy
nhiên, trong quý III/2022, một số ngành xuất
khẩu chủ lực của tỉnh (gỗ, dệt may, da giày)
gặp một số khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 27,059 tỷ uSD, tăng 11,9% so với
cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ tăng 26,7%); kim
ngạch nhập khẩu ước đạt 19,21 tỷ uSD, giảm
1,6% (cùng kỳ tăng 34%); duy trì thặng dư
thương mại 7,8 tỷ uSD.

Về đầu tư phát triển, trong 9 tháng đầu
năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã

hội ước thực hiện 94.627 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng
kỳ. Trong đó, vốn nhà nước 7.138 tỷ đồng, tăng 2,6%; vốn
ngoài nhà nước 36.914 tỷ đồng, tăng 21,1%; vốn đầu tư
nước ngoài 50.575 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Về đầu tư công, uBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát đề ra các giải pháp
nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, chủ đầu tư; các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo
triển khai thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm; tổ
chức họp giao ban định kỳ với các đơn vị chủ đầu tư để kịp
thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực
hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đến 15/9/2022,
tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 3.365,8 tỷ đồng, đạt
37,8% kế hoạch năm 2022 hĐND tỉnh giao (cùng kỳ đạt
23,5% kế hoạch) và đạt 38,3% kế hoạch Thủ tướng chính
phủ giao. 

Về đầu tư trong nước, đến ngày 15/9/2022, Bình Dương đã
thu hút 66.468 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 5% so
với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 58.455 doanh
nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký là 597.000 tỷ đồng.
Về đầu tư nước ngoài, đến ngày 15/9/2022 đã thu hút 2,619 tỷ
uSD (đạt 145% kế hoạch, tăng 74% so với cùng kỳ). Lũy kế
đến nay, toàn tỉnh có 4.069 dự án có vốn đầu tư nước ngoài
với tổng vốn đăng ký 39,6 tỷ uSD.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động, những
kết quả mà tỉnh Bình Dương đạt được đã tạo niềm tin, sự
phấn khởi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực
hiện hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, an
sinh xã hội và phòng, chống dịch bệnh. n
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Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ 

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính
trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân
dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế
- xã hội tỉnh Bình Dương trong 9
tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc
và đạt nhiều kết quả tích cực, khá
toàn diện trên các lĩnh vực.

hoàng ngọc

Khu công nghiệp Protrade, tỉnh Bình Dương



a ccording to the
province's
report on
socioeconomic
performance in

the first 9 months of 2022, the
gross regional domestic
product (grDP) was
estimated to rise by 7.91%
year on year. Particularly,
industry and construction
expanded by 7.95%; services
grew by 10.25%; and
agriculture, forestry and
fishery climbed 2.75%. grDP
growth was forecast at 8-8.3%
in 2022. 

Industrial production
grew well. Enterprises actively
transformed their operating
models, adopted bold digital
transformation and
cooperated with partners to
expand their scale and ensure
enough inputs for production.

In industrial zones,
tenants invested VND3,081
billion in building
infrastructure and factories,
down 14.6% year on year.
Industrial parks leased 200 ha
of land and factories and
attracted foreign investors with uS$1.83 billion
(accounting for 71% of all fDI funds in the province). 

In trade - services, Binh Duong province effectively
applied the market stabilization program; promptly
monitored market movements and commodity prices to
ensure supply and demand balance of essential
commodities for manufacturers and consumers; and
contacted business associations to tackle existing
problems. Total retail revenue of goods and services was
estimated at VND200,928 billion from January to
September, up 19.9% year on year.

Import and export grew steadily in the first 6 months
of 2022. however, some key industrial exports
(woodwork, apparels and leather footwear) weakened in
the third quarter. Export value was estimated to rise
11.9% year on year to uS$27.059 billion (versus a growth
of 26.7% a year earlier) and import value sank 1.6% to
uS$19.21 billion (versus a growth of 34% a year earlier.

The trade surplus came at
uS$7.8 billion. 

Total investment funds
were estimated at VND94,627
billion in the first 9 months of
2022, up 17.2% from a year
ago. Specifically, state funding
was VND7,138 billion, up
2.6%; domestic private funding
was VND36,914 billion, up
21.1%; and foreign investment
funding was VND50,575
billion, up 16.8%.

regarding public
investment, the Provincial
People's committee gave
regular and firm guidance on
solutions to enhance
responsibility and role of
agency leaders and investors,
working groups responsible for
monitoring and directing
implementation of key traffic
projects; and periodic investor
meetings seeking to promptly
solve difficulties and obstacles
in public investment and fund
disbursement in 2022. By
September 15, 2022, total
spending value was
VND3,365.8 billion, or 37.8%
of the full-year plan assigned
by the Provincial People's

council (compared to 23.5% in the same period of 2021)
and 38.3% of the plan assigned by the Prime minister.

on domestic investment, as of September 15, 2022,
Binh Duong province attracted VND66,468 billion from
companies, 5% more than a year earlier. up to now, the
province has 58,455 domestic companies with a combined
registered capital of VND597 trillion. on foreign
investment, as of September 15, 2022, the locality drew
uS$2.619 billion of fDI funds (equal to 145% of the plan
and up 74% year on year). up to now, Binh Duong
province has 4,069 foreign-invested projects with uS$39.6
billion of registered investment capital. 

Due to the volatile global economy, achievements of
Binh Duong province have strengthened the confidence
and excitement of businesses and people and helped
effectively carry out programs on economic recovery and
development, social security and disease prevention and
control.n
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BINH DUONG ECONOMY
EXTENDS STRONG RECOVERY

In the first nine months of
2022, with the ongoing effort
of the entire political system
and the joint endeavor and
consensus of the people and
business community, Binh
Duong province continued
to achieve positive and
inclusive socioeconomic
development in all aspects.

hoAng ngoc



Xây dựng môi trường kinh doanh
hiệu quả

Xây dựng môi trường kinh doanh hiệu quả
là yếu tố tiên quyết để phân bổ nguồn lực hiệu
quả, đảm bảo năng suất được khai thác ở mức
tối đa, tạo điều kiện cho các yếu tố lao động và
vốn được sử dụng hiệu quả nhất. Điều này sẽ
thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, môi trường kinh doanh hiệu quả
là nền tảng ươm mầm cho quá trình đổi mới, thúc đẩy năng
lực sáng tạo, giải phóng tiềm năng về vốn cho quá trình phát
triển. Từ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài và trở
thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu
hút fDI, tỉnh Bình Dương nhận thấy môi trường kinh doanh
hiệu quả không chỉ thể hiện ở việc xây dựng thị trường nội
địa mà còn ở việc tham gia tích cực vào quá trình toàn cầu
hóa, tận dụng đầy đủ các cơ hội đồng thời giải quyết hiệu
quả các tác động kinh tế tiêu cực từ bên ngoài.

Xây dựng xã hội hài hòa, nhân văn và bền vững
Sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và xã hội sẽ bảo đảm

cho sự phát triển bền vững. Điều này được rút ra từ sự thành
công của mô hình phát triển công nghiệp theo hệ sinh thái
hoàn thiện của tỉnh Bình Dương. Tỉnh luôn kiên định với triết
lý phát triển: “Lấy con người làm trọng tâm cho mọi chiến
lược”, coi mỗi người dân, người lao động nhập cư là một “nhà
đầu tư” trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thu hút
nguồn nhân lực; mỗi nhà đầu tư là “một người dân” trong
công tác thu hút và xúc tiến thương mại. Để từ đó, xác định
được trách nhiệm phải xây dựng một hệ sinh thái hoàn thiện,
giúp mọi tầng lớp “an cư lạc nghiệp”, xây dựng một cuộc sống
bền vững tại tỉnh Bình Dương. Đó là chiến lược thu hút nhân
văn, xuyên suốt qua nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh.

Điều này phản ánh rất rõ trong công tác quy hoạch và phát
triển các đô thị hiện hữu, đơn cử như Thành phố mới Bình
Dương, các khu nhà ở xã hội, khu tái định cư được xây dựng
đan xen với những khu đô thị cao cấp,… cách thức quy hoạch
này tạo ra sự bình đẳng trong việc tiếp cận với hạ tầng xã hội
như: Y tế, giáo dục,…và hạ tầng kỹ thuật, các không gian và
dịch vụ công cộng như công viên, siêu thị, cửa hàng. Đây là
nền tảng xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững và hài hòa.

Xây dựng chính quyền địa phương năng động,
kiến tạo

Những năm qua, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn
đóng vai trò nền tảng, kiến tạo, là động lực và cầu nối cho
các thực thể trong xã hội có thể phát huy tối đa sức sáng tạo,
đóng góp cho sự phát triển chung. Điều này thể hiện rõ
trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. công trình tòa
nhà hành chính tập trung đã tạo ra bước ngoặt, thúc đẩy
nhanh hơn quá trình cải cách thủ tục hành chính, hành
chính một cửa,… tại tỉnh Bình Dương.

mặt khác, chính quyền tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ và
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó
huy động được nguồn lực của xã hội cho phát triển kinh tế.
Điều này thể hiện qua việc hàng ngàn km đường nội tỉnh và
kết nối vùng, tòa nhà hành chính tập trung được xây dựng từ
vốn doanh nghiệp, hệ thống tiếp thị toàn cầu của những
doanh nghiệp đầu tàu,... Sự đồng hành của chính quyền tỉnh
đã có tác động đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đặc biệt, sự gắn kết và kiến tạo của chính quyền tỉnh
Bình Dương thể hiện đậm nét hơn nữa trong đề án Thành
phố Thông minh, với mô hình Ba nhà làm nền tảng: Nhà
nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp. Trong đó chính
quyền tỉnh đóng vai trò thúc đẩy, các sở, ban ngành định
hướng. Nhà trường tiên phong trong lĩnh vực giáo dục,
phát triển con người, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng
tạo. Nhà doanh nghiệp đưa các thành quả của Nhà trường,
chính sách của Nhà nước, đưa ứng dụng vào thực tế. 

Những điều đó khẳng định việc xây dựng một chính
quyền năng động, gắn kết và đồng hành với doanh nghiệp
quyết định sự phát triển hài hòa, cân bằng và bền vững cho
cả xã hội. Từ đó thúc đẩy sự phát triển, vượt qua những
thách thức, đi lên những nấc thang mới.n
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Triết lý phát triển của tỉnh Bình Dương 
POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Qua 25 năm xây dựng và phát
triển, tỉnh Bình Dương đã hình
thành cho mình triết lý riêng,
trở thành kim chỉ nam cho các
chiến lược, mục tiêu trong
những năm tiếp theo.

nguyễn Văn hùng
Chủ tịCh hĐQt BeCamex iDC



Building an effective investment
business environment

Building an effective business
environment is a prerequisite for
efficient resource allocation,
ensuring maximum productivity,
and facilitating the most
effective use of labor and capital
factors. This will promote the
attraction of businesses and
investors for production and
business activities.

In addition, an effective
business environment is a
foundation for incubating the
innovation process, promoting
creative capacity, and unleashing
potential capital for the development
process. from the experience of attracting
foreign investment and becoming one of the
leading localities in the country in attracting fDI, Binh
Duong province realizes that an effective business
environment is not only reflected in the construction of
the domestic market, but also in actively participating in
the globalization process, taking full advantage of
opportunities and effectively dealing with negative
external economic impacts.

Building a harmonious, humane and
sustainable society

The harmony between economic and social growth will
ensure sustainable development. This is drawn from the
success of the industrial development model following the
complete ecosystem of Binh Duong province. The province
has always been consistent with the philosophy of "people-
centered for all strategies", considering each resident, migrant
worker as an "investor" in compensation and site clearance
work and human resources; each investor as "a citizen" in the
work of attracting and promoting trade. from there, the

province determines the responsibility to
build a complete ecosystem, helping all
classes to "settle in and work", building
a sustainable life in Binh Duong
province. It is a strategy to attract
humanity, through many
generations of provincial leaders.

This is reflected very clearly in
the planning and development of
existing urban areas, for example,
Binh Duong New city, social
housing areas, resettlement areas
are built interwoven with urban
areas. This planning method
creates equality in access to social
infrastructure such as health care and

education, and technical infrastructure,
public spaces and services such as parks,

supermarkets and stores. This is the
foundation for building a humane, sustainable

and harmonious society.

Building a dynamic and constructive local
government

over the years, the government of Binh Duong province
has always played a fundamental, constructive, driving and
bridging role for entities in society to maximize creativity
and contribute to the common development. This is evident
in the process of administrative procedure reform. The
centralized administrative building project has created a
turning point, accelerating the process of reforming
administrative procedures and one-stop administration in
Binh Duong province.

on the other hand, the provincial government always
accompanies, supports and removes difficulties for businesses
and investors, thereby mobilizing social resources for
economic development. This is reflected in the thousands of
kilometers of intra-provincial and regional roads, the
centralized administrative building built from corporate
capital, and the global marketing system of leading enterprises.
The companionship of Provincial governments has had an
impact on many provinces across the country.

In particular, the cohesion and construction of Binh
Duong province's government is further reflected in the
Smart city project, with the model of three pillars as the
foundation: State - School - Business. In which the provincial
government plays a promoting role. School is a pioneer in
the fields of education, human development, scientific
research and innovation. Businesses put the results of
education and the policy of the state into practice.

These things affirm that building a dynamic, cohesive
and accompanied government with businesses determines
the harmonious, balanced and sustainable development for
the whole society, thereby promoting development and
overcoming challenges to go up new ladders.n
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Through 25
years of construction
and development, Binh

Duong province has formed
its own philosophy, becoming a
guideline for strategies and goals

in the coming years.

nguyen VAn hung
Chairman of the BoarD of DireCtors

of BeCamex iDC

Development Philosophy of 
Binh Duong Province



Trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội tỉnh
Bình Dương đạt nhiều kết quả tích cực. Nền
kinh tế dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
bệnh covid-19, nhưng đã từng bước phục hồi
tích cực với grDP quý I tăng 5,3%, quý II tăng

8,35%, quý III tăng 11,59% so với cùng kỳ. Khu vực công
nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực, đóng góp chính vào
mức tăng trưởng chung. 

Tuy nhiên, trước tình
hình chính trị - kinh tế thế
giới có nhiều biến động,
nguy cơ suy thoái làm giảm
đáng kể nhu cầu tiêu dùng;
giá xăng dầu đã giảm
nhưng giá cả hàng hóa,
nguyên liệu phục vụ sản
xuất vẫn còn ở mức cao, tác
động đến hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu. 

Trong bối cảnh đó, để
duy trì cũng như quyết tâm
hoàn thành kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm
2022, Tỉnh ủy, uBND tỉnh
Bình Dương đã quán triệt
các ngành, các cấp đặc biệt
quan tâm, không lơ là, chủ
quan. Đồng thời bám sát
tình hình, chủ động, quyết
liệt trong hoạt động chỉ
đạo, điều hành, hỗ trợ sản

xuất, kinh doanh, tranh thủ đẩy nhanh quá trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh chú trọng một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Tiếp tục triển khai các kế hoạch thực hiện các nghị quyết
của chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các bộ,
ngành Trung ương về chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội, chương trình phòng, chống dịch covid-19
(2022-2023); kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng
mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông
điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực. Xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân
sách năm 2023.

Theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa để có giải
pháp cân đối, bình ổn kịp thời (điện, xăng dầu). Tổ chức các
hoạt động tiếp xúc các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội
ngành hàng để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho
doanh nghiệp và người lao động, nhất là các doanh nghiệp
ngành gỗ, dệt may, da giày. Xúc tiến, tìm kiếm thị trường
xuất khẩu mới như Ấn Độ, Nam mỹ. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời lập quy hoạch riêng
để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Điều chỉnh quy
hoạch chung cấp huyện, phương án phân bổ đất đai để tạo
không gian phát triển mới và quy hoạch quỹ đất phục vụ tái
định cư. hoàn thiện và triển khai chương trình, kế hoạch phát
triển nhà ở và Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư, xây dựng các khu
công nghiệp để đón làn sóng đầu tư,…

16 viEtNam BUsiNEss ForUm NoV 15 – 30, 2022

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Năm 2022, Bình Dương thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối
cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: Tác
động của dịch bệnh covid-19, tình hình
thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó
lường, lạm phát toàn cầu tăng cao. Do vậy,
Tỉnh ủy, uBND tỉnh đã quán triệt các
ngành, các cấp bám sát tình hình, chủ
động, quyết liệt trong hoạt động chỉ đạo,
điều hành; quyết tâm đẩy nhanh quá trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

hoàng ngọc

Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức từ 25-27/9/2022 
đã mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển giữa các doanh nghiệp



In the first nine months of 2022, Binh Duong province
achieved optimistic socioeconomic performance. The
province's economy, despite being heavily affected by
the coVID-19 epidemic, gradually recovered month by
month and quarter by quarter, with the grDP

expanded by 5.3% in the first quarter, by 8.35% in the second
quarter and by 11.59% in the third quarter. Industry and
construction continued to be a driving force of growth.

however, given global political and economic volatility,
recessionary risks of the uS and some other major
economies significantly undermined consumption demand.
Petroleum prices declined but still-high prices of
commodities and input materials for production hurt
exporting and importing performances.

In that context, in order to boost nine-month recovery and
development achievements as well as uphold its determination
to fulfill socioeconomic development plans in 2022, the
Provincial Party committee and the Provincial People's
committee tasked authorities of all levels and branches to pay
special attention to actual situations to have active and drastic

actions to administer and support production and business
activities to speed up socioeconomic recovery and
development. In particular, the province focused on a number
of key tasks and solutions, as below:

continuing to implement plans in response to resolutions
of the government, directions of the Prime minister,
ministries and central agencies on socioeconomic recovery
and development program and coVID-19 epidemic
prevention and control program (2022-2023); promptly
reviewing and removing barriers and obstacles hindering
production and business activities, clearing bottlenecks in
mobilizing and using resources in the economy; formulating
plan for socioeconomic development, public investment, and
budget estimate for 2023.

closely monitoring the market and commodity prices for
timely solutions to balance and stabilize them (e.g. electricity
and petrol); contacting business associations and industry
associations to deal with difficulties and problems for
businesses and workers, especially those in wood, textile and
footwear industries; promoting and searching for new export
markets such as India and South america.

accelerating provincial planning for the 2021-2030 period,
with a vision to 2050, and, at the same time, establishing
separate plans to integrate into the provincial master planning;
revising district master planning and land allocation planning
to create new development space and give land fund for
resettlement; completing and implementing housing
development programs, plans and projects on social housing
and worker housing development; focusing on completing
investment procedures and building industrial parks to
welcome the investment wave.

Binh Duong province directed relevant agencies to
expeditiously prepare legal procedures, speed up
implementation of ring road 3, ring 4, National highway 13,
o&m my Phuoc - Tan Van, road 746 (from Tan Thanh to
hoi Nghia), an Tay Port, metro line from Suoi Tien Station to
Binh Thang Ward - Di an city, Bau Bang - Thi Vai - cai mep
railway and Binh Trieu 1 Bridge.

With consistent solutions and drastic administration, Binh
Duong will finish target plans set out at the beginning of the
year, with a grDP growth of 8-8.3% in 2022.n
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Resolved to Accomplish Socioeconomic
Development Plan in 2022
In 2022, Binh Duong province has
carried out socioeconomic development
tasks amid numerous difficulties and
challenges: coVID-19 epidemic,
complicated and unpredictable world
situations, and rising global inflation.
Therefore, the Provincial Party
committee and the Provincial People's
committee thoroughly directed relevant
local agencies to closely monitor actual
situations and speed up socioeconomic
recovery and development.

hoAng ngoc

Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngành, các cấp, đơn vị
liên quan khẩn trương chuẩn bị các thủ tục pháp lý, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 3, Vành đai
4, quốc lộ 13, o&m mỹ Phước - Tân Vạn, tuyến đường 746
(đoạn từ ngã 3 Tân Thành đến hội Nghĩa), cảng an Tây,
kéo dài tuyến metro từ ga Suối Tiên đến phường Bình

Thắng - thành phố Dĩ an, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị
Vải - cái mép, nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1,... 

Với những giải pháp đồng bộ và sự điều hành quyết
liệt, Bình Dương sẽ về đích hoàn thành kế hoạch mục tiêu
đề ra từ đầu năm với mức tăng trưởng grDP năm 2022 là
8-8,3%.n



T heo thông tin từ Ban quản lý các khu công
nghiệp (KcN) tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh
hiện có 33 KcN được quy hoạch với tổng
diện tích 14.800ha. Trong đó có 29 KcN đã
được thành lập, với tổng diện tích quy hoạch

gần 12.700ha; 27 KcN đã đi vào hoạt động với tổng diện
tích gần 10.970ha và 02 KcN được Thủ tướng chính phủ
chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện
tích 1.700ha. Tỷ lệ lấp đầy các KcN đạt trên 80%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu của các doanh
nghiệp trong các KcN đạt 21,3 tỷ uSD, tăng 26,35% so với
cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,2 tỷ
uSD, tăng gần 27,3% và kim ngạch nhập khẩu đạt 13,8 tỷ
uSD, tăng 28,82% so với cùng kỳ năm 2021.

các doanh nghiệp trong các KcN đã nộp thuế và nộp
ngân sách đạt 282 triệu uSD, tăng 23,34% so với cùng kỳ năm
2021. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
nộp 246 triệu uSD, chiếm tỷ lệ 87% và tăng 24,26% so với
cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư trong nước nộp 36 triệu uSD,

chiếm tỷ lệ 13% và tăng
17,45% so với cùng kỳ năm
2021.

cũng trong 6 tháng
đầu năm 2022, các KcN
tại Bình Dương đã thu
hút được 2,3 tỷ uSD vốn
fDI, đạt 192% kế hoạch
năm. Đồng thời thu hút
gần 9.940 tỷ đồng vốn
đầu tư trong nước, đạt
903% kế hoạch năm 2022.

Với những kết quả
này, ngành công nghiệp
vẫn tiếp tục là ngành
động lực trong tăng
trưởng kinh tế của tỉnh.
Trong 9 tháng đầu năm
2022, chỉ số sản xuất công
nghiệp (SXcN) toàn tỉnh
tăng 8,7% so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó,

công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,6%, chiếm tỷ trọng
cao, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng chung.

cùng với việc thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao,
tỉnh Bình Dương đang nỗ lực phát triển công nghiệp hỗ
trợ (cNhT) để từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu
trong nước. Theo thống kê, hiện tỉnh có 2.277 doanh
nghiệp có liên quan đến ngành cNhT. cụ thể, dệt may có
442 doanh nghiệp, da giày có 172 doanh nghiệp, chế biến
gỗ có 953 doanh nghiệp, cơ khí có 710 doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo “Sự chuyển dịch chuỗi cung
ứng - cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” do uBND tỉnh
Bình Dương phối hợp với cục công nghiệp (Bộ công
thương) và Báo Tuổi trẻ tổ chức vào tháng 9/2022, chủ
tịch uBND tỉnh Võ Văn minh cho rằng, để ngành cNhT
phát triển theo hướng nhanh và bền vững, đặc biệt trước
làn sóng dịch chuyển đầu tư, tỉnh Bình Dương xác định
tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp;
ưu tiên thu hút, mở rộng những ngành có tiềm năng, hàm
lượng khoa học công nghệ cao.

Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện Đề án Thành phố
thông minh với các định hướng phát triển chủ yếu là thu
hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu hình
thành KcN - đô thị khoa học công nghệ, để thu hút
doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh hà - Phó giám đốc Sở công
Thương tỉnh Bình Dương cho biết: Tỉnh đã phê duyệt đề
án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa
bàn. Theo đó sẽ đầu tư 04 cụm cNhT với diện tích mỗi
cụm 75ha, trong đó có 01 cụm cho ngành cơ khí.

Định hướng sắp tới tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn thu
hút đầu tư trong nước. “Từ đó hình thành cộng đồng
doanh nghiệp lớn mạnh, phát triển đồng hành với các
doanh nghiệp fDI”, ông Võ Văn minh - chủ tịch uBND
tỉnh Bình Dương khẳng định.n
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Công nghiệp phục hồi và phát triển ổn định

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Những năm qua, tỉnh Bình Dương đã
ban hành nhiều chính sách phát triển
kinh tế - xã hội hiệu quả, trong đó có
chiến lược về phát triển công nghiệp
theo hướng bền vững. Tỉnh hiện là một
trong những địa phương dẫn đầu cả
nước về sản xuất công nghiệp.

hiền Lương



according to Binh Duong
Industrial Zones
authority, Binh Duong
province currently has
33 planned industrial

zones with a total area of 14,800 ha.
The province already established 29 of
them, covering nearly 12,700 ha of
land, including 27 in operation (nearly
10,970 ha) and two approved by the
Prime minister for formation (1,700
ha). Their occupancy rate is over 80%.

In the first six months of 2022,
tenants in industrial parks made revenue
of uS$21.3 billion, up 26.35% year on
year, fetched an export value of uS$14.2
billion, up nearly 27.3%, and spent
uS$13.8 billion on imports, up 28.82%.

They paid uS$282 million of tax to
the State Budget in the reported
period, up 23.34% over the same period of 2021. of the sum,
foreign invested companies paid uS$246 million or 87% of the
total and 24.26% more than a year earlier. Domestic
companies paid uS$36 million or 13% of the total and 17.45%
higher than a year-ago period.

also in the first six months of 2022, industrial zones in
Binh Duong attracted uS$2.3 billion of foreign direct
investment (fDI), fulfilling 192% of the full-year plan, and
nearly VND9,940 billion of domestic direct investment (DDI),
equal to 903% of the yearly plan.

Therefore, industry remained a driving force of economic
growth of the province. In the first nine months of 2022, the
Index of Industrial Production
(IIP) rose by 8.7% year on year,
boosted by the processing and
manufacturing sector that
expanded by 8.6% and played an
important part in overall growth.

Together with its focus on
drawing investment funds for
the high-tech sector, Binh
Duong province is making
every effort to develop
supporting industries to control
its domestic input supplies.
according to statistics, the
province currently had 2,277
supporting enterprises,
including 442 companies active
in the textile and garment
industry, 172 companies in the
leather and footwear sector, 953
wood processors, and 710
mechanical engineering
companies.

Speaking at the Workshop
on "Supply chain Shift -

opportunities for Vietnamese
Enterprises" organized by Binh
Duong Provincial People’s
committee in collaboration with the
Department of Technology (ministry
of Industry and Trade) and Tuoi Tre
Newspaper in September 2022,
chairman of Binh Duong Provincial
People's committee Vo Van minh
said, to develop supporting industries
a rapid and sustainable manner,
especially in the face of the wave of
redirected investment flows, Binh
Duong is resolved to boost industrial
restructuring; and attract and expand
potential industries with high science
and technology content.

accordingly, the province has
focused on carrying out the Binh
Duong Smart city Project, aiming to

draw high-tech industries and consider forming smart
industrial - urban centers to woo high-tech firms.

madam Nguyen Thanh ha, Deputy Director of Binh
Duong Department of Industry and Trade, said that the
province approved the development of supporting industry
complexes. accordingly, it will invest in four supporting
industry complexes, 75 ha each, with one for mechanical
engineering.

“The province will robustly develop domestic enterprises
in order to form a strong business community in tandem with
fDI enterprises," said chairman Vo Van minh.n
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Industry Recovers and Develops Steadily

Binh Duong province
issued many effective
socioeconomic

development policies,
including the sustainable
industrial development
strategy. The province is
currently among the
leaders of industrial

production in the country.

hien Luong



Bình Dương

Điểm sáng thu hút FDI

T ừ ngày 01/01/2022 đến ngày
15/10/2022, tổng vốn đầu
tư nước ngoài đăng ký
cấp mới, điều chỉnh và
góp vốn, mua cổ phần

(gVmcP) trên toàn tỉnh đạt
2,764 tỷ uSD, bằng 158% so với
cùng kỳ năm 2021. Trong đó,
bao gồm 58 dự án mới được cấp
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
với tổng vốn đầu tư là 1,868 tỷ
uSD; 18 lượt dự án điều chỉnh vốn
đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng
thêm là 20,03 triệu uSD; 152 lượt dự
án đăng ký gVmcP với tổng giá trị
góp vốn là 875,3 triệu uSD, bằng 230% về
vốn so với cùng kỳ năm 2021.

Theo địa bàn đầu tư, các khu công nghiệp thu
hút số vốn đầu tư trên 1,86 tỷ uSD, chiếm hơn 71% tổng
vốn đầu tư đăng ký từ đầu năm.

Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo
tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của

nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư là
1,66 tỷ uSD, chiếm 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng
thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 939 triệu
uSD, chiếm 35,82% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp
theo là các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô
tô, mô tô, xe máy,…

Theo đối tác đầu tư, trong 10 tháng đầu năm
2022, đứng đầu thu hút đầu tư vào Bình Dương là
Đan mạch với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,32 tỷ uSD;
hà Lan đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn
609 triệu uSD; Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng
vốn đầu tư đăng ký hơn 258 triệu uSD; tiếp theo lần
lượt là Nhật Bản, hong Kong (Trung Quốc), Đài
Loan (Trung Quốc),…

Như vậy, lũy kế đến nay, Bình Dương đứng thứ
2 cả nước (sau TP.hồ chí minh) về thu hút vốn đầu
tư nước ngoài với 4.053 dự án được cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu
tư đăng ký hơn 39,6 tỷ uSD, chiếm hơn 9,3% tổng
vốn fDI cả nước. Quy mô trung bình dự án khoảng
9,8 triệu uSD. 

có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư
tại Bình Dương. Trong đó 10 quốc gia và

vùng lãnh thổ là Nhật Bản, Đài Loan,
Singapore, Samoa, hàn Quốc, B.V.I,
hong Kong, cayman Islands, Trung
Quốc và Đan mạch có tổng vốn
đầu tư đăng ký hơn 32,5 tỷ uSD,
chiếm hơn 82,1% tổng vốn đầu
tư toàn tỉnh. Đài Loan đứng đầu
với 859 dự án có tổng số vốn
đăng ký hơn 6,27 tỷ uSD, chiếm
26% về số dự án và 19% về số
vốn. Nhật Bản đứng thứ 2 với
333 dự án, tổng vốn đăng ký là
5,86 tỷ uSD, chiếm 10% về số dự
án và 18% về số vốn. Singapore
đứng thứ 3 với 277 dự án, tổng vốn

đăng ký là 5,4 tỷ uSD, chiếm 8% về
số dự án và 17% về số vốn.
Số vốn đầu tư nước ngoài liên tục tăng

qua các năm (năm 2016: 25,987 tỷ uSD; năm
2017: 28,577 tỷ uSD; năm 2018: 32,308 tỷ uSD; năm

2019: 34,336 tỷ uSD; năm 2020: 35,502 tỷ uSD; năm
2021: 37,735 tỷ uSD; 10 tháng đầu năm 2022 là 39,6 tỷ
uSD.n
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Lũy kế đến
nay, Bình Dương

đứng thứ 2 cả nước về
thu hút fDI (chỉ sau TP.hồ
chí minh) với tổng số vốn
đăng ký đầu tư đạt hơn 39,6
tỷ uSD, chiếm hơn 9,3%
tổng vốn fDI cả nước.

hoàng Phong

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình của 
KCN VSIP III (ngày 29/3/2022)



a ccording to the Binh Duong Department of
Planning and Investment, fDI inflows totaled
uS$2.764 billion from January 1 to october
15, 2022, up 58% from a year earlier. of the
sum, the province licensed 58 new projects

with uS$1.868 billion; allowed 18 existing projects to add
uS$20.03 million to their investment base; and permitted
152 equity purchase deals worth uS$875.3 million, equal to
230% of the value a year earlier.

By place, industrial parks drew uS$1.86 billion,
accounting for more than 71% of total registered
investment capital

By sector, the processing and manufacturing industry
continued to be invested most by foreign investors with
uS$1.66 billion, accounting for 63.5% of total registered fDI
funds. real estate ranked second with over uS$939 million,
accounting for 35.82%. The wholesale and retail sector and
automotive and motorcycle repairing came third.

By investment partner, Denmark was the largest investor
in Binh Duong in the first 10 months. The country invested
uS$1.32 billion, followed by the Netherlands with uS$609
million and china with uS$258 million. other big investors
included Japan, Taiwan (china) and hong Kong (china).

Binh Duong currently ranks second in fDI value in the
country (only after ho chi minh city), attracting 4,053 fDI
projects with a combined registered capital of more than
uS$39.6 billion, accounting for more than 9.3% of the
country’s total fDI fund. The average investment of an
individual project was uS$9.8 million. 

as many as 65 countries and territories are investing in
Binh Duong. The top 10 biggest investors (Japan, Taiwan,
Singapore, Samoa, South Korea, B.V.I, hong Kong, cayman
Islands, china and Denmark) invested more than uS$32.5
billion (accounting for more than 82.1% of the total). Taiwan
was the largest foreign investor with 859 projects and more
than uS$6.27 billion (accounting for 26% of projects and 19%
of value). Japan ranked second with 333 projects and uS$5.86
billion (10% of projects and 18% of the capital). Singapore
ranked third with 277 projects and uS$5.4 billion (8% of
projects and 17% of the capital.)

The fDI value has continuously risen over the years
(2016: uS$25.987 billion; 2017: uS$28.577 billion; 2018:
uS$32.308 billion; 2019: uS$34.336 billion; 2020:
uS$35.502 billion; 2021: uS$37.735 billion; and Jan-oct
2022: uS$39.6 billion).n
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Binh Duong

LEADING
DESTINATION
TO FDI INFLOWS
Binh Duong province was the second
largest recipient of foreign direct
investment (fDI) in the country (only after
ho chi minh city) with a total registered
value of uS$39.6 billion, accounting for
9.3% of the country’s gross total.

hoAng Phong
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Không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Năm 2022, tỉnh Bình Dương đặt kế hoạch tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường
kinh doanh, nâng cao vị trí trong các bảng xếp hạng chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PcI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPI), chỉ số cải
cách hành chính (Par INDEX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPaS),... 

Phương ThAnh

Từ đầu năm 2022, tỉnh Bình Dương đã đặt chỉ tiêu
cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh và phát
triển doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh phấn đấu đạt
trên 6.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới;
giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt

động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội và chi phí không
chính thức cho doanh nghiệp và người dân. 

Tỉnh cũng quan tâm; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh
nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt
với dịch bệnh; nâng cao vị trí trong các bảng xếp PcI, PaPI,
Par INDEX, SIPaS. Đồng thời, nghiên cứu triển khai xây
dựng bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,
ngành, địa phương (DDcI) trên địa bàn.

Năm 2021, tỉnh Bình Dương xếp vị trí thứ 6 trong bảng
xếp hạng PcI, nằm trong nhóm các địa phương được đánh
giá tốt với tổng điểm là 69,61 điểm. Đây là kết quả rất đáng
ghi nhận khi Bình Dương là tỉnh nằm trong tâm dịch và bị
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid-19.

Ngay sau khi đại dịch được kiểm soát, uBND tỉnh đã yêu cầu
các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch
tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch xây
dựng cấp huyện bảo đảm chất lượng, bài bản, khoa học và đồng
bộ. Đồng thời chủ động xây dựng phương án phát triển các khu
công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo

quỹ đất sạch đón làn sóng dịch chuyển đầu tư; tích hợp vào quy
hoạch tỉnh tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
đến sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. 

cùng với đó, chú trọng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch,
thân thiện; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TThc) trên
các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế,
hải quan, các thủ tục về tranh chấp, thi hành án và giải thể, phá sản.

Tỉnh Bình Dương đã triển khai hệ thống tiếp nhận, trả lời
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên cổng Dịch vụ
công (DVc) quốc gia, thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một
cửa liên thông. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị được các đơn vị, địa phương quan tâm, kịp thời tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp của người dân, doanh nghiệp. 

Năm 2021, theo kết quả công bố chỉ số Par INDEX của
các bộ, cơ quan ngang bộ, uBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, tỉnh Bình Dương đạt 87,87/100 điểm, xếp
hạng 13/63 tỉnh, thành phố; đứng đầu khu vực Đông Nam bộ.
hiện nay, 100% TThc thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp
chính quyền được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành
chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp
huyện, cấp xã. Đến ngày 30/6/2022, 100% đơn vị hành chính
cấp huyện đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trên cổng DVc tỉnh, đến ngày 06/9/2022 đã triển khai
được 1.159 dịch vụ công trực tuyến (DVcTT) mức độ 3, mức
độ 4 của cấp tỉnh, huyện, xã đạt 60,59% (trong đó có 1.015
DVcTT mức độ 4 và 144 DVcTT mức độ 3), 100% DVcTT đã
được xây dựng mẫu điện tử Eform. Số lượng DVcTT mức độ 3,
mức độ 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến là 545 hồ sơ.   

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số (cĐS) cũng được quan
tâm triển khai thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban
chỉ đạo cĐS và xây dựng kế hoạch, đề án cĐS chuyên ngành như:
giáo dục, Y tế, Nội vụ, Nông nghiệp, công Thương,… Tỉnh đã tổ
chức Lễ công bố thành lập Trung tâm giám sát, điều hành thông
minh (Ioc). các cơ quan, đơn vị đã khảo sát hiện trạng cơ sở dữ
liệu, kết nối dữ liệu, tích hợp các phân hệ phần mềm và loại dữ liệu
hiện đang quản lý để xây dựng các chỉ số hiển thị theo 14 lĩnh vực
dự kiến thực hiện thí điểm đấu nối vào Trung tâm Ioc.

Trong 8 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày
31/8/2022), các sở, ban, ngành; cấp huyện, xã đã thực hiện tiếp
nhận và giải quyết 2,5 triệu hồ sơ TThc. Tính đến ngày
05/9/2022, uBND tỉnh đã tiếp nhận 1.405 phản ánh, kiến nghị;
đã xử lý và trả lời 638 phản ánh, kiến nghị (đạt tỷ lệ 45,41%);
đang xem xét xử lý 767 phản ánh, kiến nghị.

Bình Dương được đánh giá là một trong những tỉnh,

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu tham quan mô hình
nhà máy Lego, tỉnh Bình Dương



In early 2022, Binh Duong province was determined to
enhance the business environment and develop the
business community. The province strived to have more
than 6,500 new companies; reduce corporate bankruptcies
or suspensions; and diminish input costs, opportunity costs

and informal costs for businesses and citizens.
The province paid attention to promptly supporting people

and businesses to restore production and business operations,
flexibly adapt to the epidemic; and raise PcI, PaPI, Par and
SIPaS rankings. at the same time, the province researched and
developed a set of criteria for the District and Department
competitiveness Index (DDcI).

In 2021, Binh Duong province ranked 6th in PcI rankings
with a total score of 69.61 points to stand among best performers.
This was a remarkable result because the province was an
epicenter and hard hit by the coVID-19 epidemic.

Immediately after the pandemic was controlled, the Provincial
People's committee asked all levels and branches of government to
make master provincial planning, land-use planning for 2021 -
2030, and district construction planning with best quality, methods,
science and consistency. at the same time, the province actively
devised a plan for industrial zone development for the 2021 - 2030
period, with a vision to 2050, to create a clean land fund for new
investors and integrate it into the provincial planning to attract
high-quality human resources to live and work in the province.

Besides, the province focused on building a transparent
and friendly investment environment; stepped up settlement
of administrative procedures regarding business registration,
investment, land, construction, tax, customs, dispute,
judgment enforcement and bankruptcy.

Binh Duong province deployed a reporting system for

individuals to send complaints and suggestions, brought
procedures to the National Public Service Portal and reformed the
single-window mechanism. furthermore, it received and
responded to complaints and recommendations concerning
agencies and localities, promptly removed difficulties and obstacles,
ensured legitimate rights and interests of people and businesses.

In 2021, Binh Duong province ranked 13th out of 63
provinces and cities in Par Index released by central authorities
after scoring 87.87 points on a 100-point scale, leading the
Southeast region. currently, all administrative procedures are
settled at the Provincial Public administration center and
administrative reception units at district and commune levels. By
June 30, 2022, all district administrative agencies established
public administration service centers.

The Provincial Public administration center delivered 1,159
provincial, district and commune-level public services of Level 3
and Level 4, reaching 60.59% (1,015 public services of Level 4 and
144 public services of Level 3). all online public services were built
on Eform electronic forms. Public services of Level 3 and Level 4
generated 545 records online.

moreover, digital transformation is also executed. many
agencies established steering committees for digital transformation
and developed digital transformation plans and projects, including
Education, health, home affairs, agriculture, Industry and Trade
sectors. The province held a ceremony to announce the
establishment of an intelligent monitoring and control center
(Ioc). administrative agencies surveyed the current state of
databases, data connectivity, integration of software modules and
data types currently managed to create display indicators for 14
fields piloted to be connected to the Ioc center.

In the first eight months of 2022 (from January 1, 2022 to
august 31, 2022), administrative agencies at all levels received and
processed 2.5 million administrative records. By September 5, 2022,
the Provincial People's committee received 1,405 complaints and
recommendations; processed and responded to 638 of them
(45.41%); and considered handling 767 of them.

compared with other localities, Binh Duong reportedly has
good infrastructure for administrative reform. In a working
meeting with the government Inspectorate in october 2022,
chairman of the Provincial People's committee Vo Van minh said,
in the coming time, Binh Duong province will continue to review
and unify implementation process and time of settling each
administrative procedure, which will be submitted to the National
Public administration center; review and arrange the
organizational apparatus of administrative agencies at all levels;
focus on solutions to improve and enhance Par INDEX, PaPI and
SIPaS indicators; review and assess Digital Transformation Index
in related industries and fields. The province will strive to be a Top
10 reformer of administrative procedures in 2022.n
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thành có cơ sở hạ tầng phục vụ công tác cải cách hành chính
tốt. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Thanh tra
chính phủ vào tháng 10/2022, ông Võ Văn minh, chủ tịch
uBND tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian tới, tỉnh Bình
Dương sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất quy trình thực hiện,
thời gian giải quyết đối với từng TThc để đưa lên cổng

DVc quốc gia; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành
chính các cấp. Tập trung triển khai các giải pháp cải thiện và
nâng cao các chỉ số: Par INDEX, PaPI, SIPaS; tổ chức
triển khai đánh giá chỉ số cĐS trong các ngành, lĩnh vực.
Phấn đấu năm 2022, tỉnh Bình Dương nằm trong Top 10 cả
nước về cải cách hành chính.n

Constantly Improving Business
Environment, Competitiveness
In 2022, Binh Duong province planned to
further improve the business environment
and upgrade its rankings of the Provincial
competitiveness Index (PcI), the
Vietnam Provincial governance and
Public administration Performance Index
(PaPI), the Public administration
reform Index (Par Index) and the
Satisfaction Index of Public
administrative Services (SIPaS).

Phuong ThAnh



Tỉnh Bình Dương đã xây dựng chiến lược 06 trụ
cột và được đưa vào Khung định hướng chiến
lược quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm
nhìn đến năm 2050, để giải quyết từng khía
cạnh, là kế hoạch và mục tiêu quy hoạch lớn

nhất giúp tỉnh bứt phá trong thời kỳ mới.

tránh bẫy Phát triển gián đoạn
thông qua phát triển có tính kế thừa

Để tránh sự gián đoạn và duy trì tính kế
thừa về chiến lược, tỉnh Bình Dương cần tiếp
tục duy trì hướng tiếp cận phát triển theo hệ
sinh thái dựa trên các công trình tạo động lực
thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên quan trọng.

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tỉnh cần
xác định xây dựng hệ sinh thái kiểu mới, hệ
sinh thái công nghiệp thông minh, sản xuất
thông minh, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực,
phát triển công nghiệp gắn liền với thương mại
dịch vụ, xây dựng những khu đô thị khoa học
công nghệ, công nghiệp để tiếp tục phát huy lợi
thế tích lũy của tỉnh qua nhiều năm.

tránh bẫy Năng suất thông qua
phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo 

Đổi mới sáng tạo là cụm từ được nhắc
nhiều trong những năm qua. Là một tỉnh đi
đầu trong phát triển công nghiệp, đồng thời
chịu sức ép trong việc tìm kiếm động lực
phát triển mới, hơn ai hết, tỉnh Bình Dương
cảm nhận rõ hơi thở của cuộc cách mạng

công nghiệp 4.0 và vai trò của đổi mới sáng tạo trong giải
quyết bài toán năng suất lao động và chống lại sự tụt hậu.

Tỉnh đã hiện thực hóa bằng những hành động, dự án cụ
thể trong đề án Thành phố Thông minh Bình Dương, với
việc nhấn mạnh vào 04 yếu tố trụ cột thúc đẩy đổi mới sáng
tạo và khoa học công nghệ là: con người (lực lượng lao
động và sáng tạo), công nghệ (nghiên cứu và phát triển),
doanh nghiệp (doanh nghiệp và mối quan hệ với doanh
nghiệp) và các yếu tố nền tảng (môi trường, chất lượng cuộc
sống và cơ sở hạ tầng). 

tránh bẫy Đô thị hóa thông qua phát triển
tích hợp 

Vùng Đổi mới Sáng tạo Bình Dương với mô hình 05 lớp là
đề án thành phần trong Đề án Thành phố thông minh Bình
Dương được thúc đẩy mạnh mẽ trong giai đoạn 2021 - 2026,
được đúc kết từ thực tiễn xây dựng và phát triển các đề án
trong đề án Thành phố thông minh Bình Dương, là sự cô
đọng của chiến lược phát triển thông minh của Bình Dương.
Lớp 1 – Quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông công cộng
Lớp 2 – Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo
Lớp 3 – Phát triển kinh tế cân bằng
Lớp 4 – chuyển đổi số và Phát triển công nghiệp 4.0
Lớp 5 – Phát triển nguồn nhân lực
mỗi lớp đóng vài trò riêng nhưng có quan hệ tương hỗ

lẫn nhau. mỗi lớp là định hướng cho một  tập hợp các đề án
có chủ đích nhằm giải quyết những thách thức của tỉnh theo
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Chiến lược 6 trụ cột vượt qua bẫy thu nhập
trung bình của tỉnh Bình Dương

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Kể từ khi thành lập, tỉnh Bình Dương đã
duy trì gần 03 thập kỷ tăng trưởng, vươn
lên từ tỉnh nghèo phụ thuộc vào nông
nghiệp, có thu nhập thấp trở thành tỉnh
công nghiệp nằm trong ToP 3 cả nước
về đóng góp ngân sách cho Trung ương
và có thu nhập trung bình cao. mặc dù
vậy, bước vào giai đoạn phát triển có thu
nhập cao, tỉnh đang phải đối mặt với rất
nhiều thách thức trong việc tránh sụt
giảm tăng trưởng kinh tế. 

nguyễn Văn hùng
Chủ tịCh BeCamex iDC

Sản xuất của doanh nghiệp trong KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương



từng chủ điểm, hòa chung lại theo 05 lớp sẽ tạo ra những tác
động liên ngành, trên diện rộng, trực tiếp vào mọi mặt đời
sống xã hội.

tránh bẫy môi trường sinh thái thông qua phát
triển bền vững

Trong quá trình phát triển, tỉnh Bình Dương ý thức rõ
việc bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế,
các khu công nghiệp gắn liền với các khu đô thị được quy
hoạch hài hòa, bố trí các mảng xanh hợp lý. các khu công
nghiệp được xây dựng theo chuẩn của Singapore với hệ
thống xử lý nước thải tập trung ứng dụng những công
nghệ hiện đại nhất, IoT, dữ liệu lớn đảm bảo quá trình xử
lý sự cố diễn ra nhanh chóng.

mặt khác, tỉnh đang tập trung phát triển năng lượng tái
tạo, năng lượng xanh, tận dụng lợi thế là vùng đất có thời gian
nắng nhiều trong năm và có hàng chục ngàn m2 mái nhà
xưởng. hệ thống năng lượng mặt trời áp mái được phát triển
nhanh chóng tham gia và quá trình xây dựng hệ thống năng
lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho tỉnh.

tránh bẫy Phụ thuộc thông qua phát triển mở
Nhiều năm qua, thông qua các doanh nghiệp đầu tàu, tỉnh

Bình Dương đã xây dựng mạng lưới tiếp thị toàn cầu và “chiến
lược ngoại giao liên thành phố”, hệ thống tiếp thị và thu hút
đầu tư nước ngoài của tỉnh đã hiện diện trên toàn cầu, từ
châu Âu, mỹ, canada, Nhật Bản, hàn Quốc,… Bên cạnh đó,
tỉnh đã kết nghĩa với nhiều thành phố trên thế giới như

Eindhoven (hà Lan); Yamaguchi (Nhật Bản); Deajeon (hàn
Quốc),… nhằm thúc đẩy giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ
những địa phương bạn, thông qua các buổi hội thảo, các
chuyến tham quan, lễ hội,…, 

Đặc biệt, Đề án Thành phố thông minh Bình Dương giai
đoạn 2016- 2021 là sự hợp tác giữa Eindhoven (hà Lan) và
tỉnh Bình Dương, qua đó nâng cao hình ảnh, thương hiệu tỉnh
trong mắt bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thu hút và đa dạng hóa
đầu tư tránh sự phụ thuộc vào một vài thị trường đơn lẻ.

tránh bẫy Bất bình đẳng thông qua phát triển
đồng đều

Từ chiến lược phát triển theo hệ sinh thái lấy con người
làm nòng cốt, tỉnh Bình Dương luôn xây dựng chiến lược
phát triển đồng đều, trong đó mọi tầng lớp đều có thể thụ
hưởng các thành quả phát triển kinh tế.

hệ thống đường giao thông và các tuyến đường tạo
động lực của tỉnh được xây dựng góp phần gia tăng giá trị
đồng đều, giá trị gia tăng của hạ tầng xã hội, tác động đến
mọi tầng lớp.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch đô thị gắn liền với
khu công nghiệp, khu nhà ở xã hội đan xen khu đô thị cao
cấp, khu tái định cư tạo điều kiện cho mọi tầng lớp được
tiếp cận với những dịch vụ, công trình hiện đại, đồng thời
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. chiến lược
này cần được tiếp tục phát huy và là trụ cột tạo động lực
giúp tỉnh Bình Dương vượt qua được bẫy thu nhập trung
bình trong thời gian tới.n
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Bẫy thu nhập trung bình
Từ một tỉnh có thu nhập thấp, sau hơn 20 năm, grDP

bình quân đầu người của Bình Dương đã ở mức thu nhập
trung bình cao, tương đương với Thái Lan. Điều này đồng
nghĩa với việc nguy cơ gặp phải bẫy thu nhập trung bình của
Bình Dương sẽ sớm hơn các địa phương khác trên cả nước.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng phát triển châu Á (aDB),
thời gian trung bình để một quốc gia, một địa phương có thể
phát triển từ thu nhập trung bình đến thu nhập cao sẽ mất
khoảng 30 năm. Nếu lấy Thái Lan là một mức so sánh tương
đối với Bình Dương (Thái Lan trở thành nước có thu nhập
trung bình vào năm 1988), thì giai đoạn 2021-2030 là
một giai đoạn quan trọng, quyết định việc Bình
Dương có thể vượt qua được bẫy thu nhập
trung bình để trở thành một vùng đất
thịnh vượng có thu nhập cao. Để làm
được điều đó, Bình Dương cần phải giải
quyết được những yếu tố sau:

Nguồn nhân lực: chi phí nhân
công ngày càng tăng theo xu thế của
xã hội, nhưng trình độ, kỹ năng của
người lao động không được nâng cao
và bổ túc theo thời gian. Điều đó dẫn
đến năng suất lao động không tăng,
làm biên lợi nhuận của nhà đầu tư
(NĐT) hiện hữu cũng như NĐT trong
tương lai sẽ giảm, điều này ảnh hưởng
trực tiếp đến việc giữ chân cũng như thu
hút các NĐT.

Phương thức, phương tiện sản xuất mới: hiện
nay, nền tảng sản xuất tại Bình Dương chủ yếu thu hút các
nhà sản xuất gia công lắp ráp, tập trung chính vào những
ngành thâm dụng lao động, thâm dụng đất đai, chưa có
những ngành thâm dụng công nghệ và khoa học. Đây là vấn
đề cần sớm được giải quyết, vì áp dụng công nghệ và khoa
học kỹ thuật là con đường duy nhất giúp Bình Dương cải tiến
và tăng năng suất lao động, bù lại sự gia tăng về chi phí nhân
công cho NĐT.

Để làm được điều đó, cần nhanh chóng phát triển khoa
học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút các NĐT những
ngành có hàm lượng khoa học cao, thâm dụng công nghệ,…
Từ đó, tạo ra những phương thức, phương tiện sản xuất mới
tại Bình Dương, qua đó góp phần tăng năng suất lao động.

thu hẹp khoảng cách giữa công nghiệp và
thương mại - dịch vụ (tmdv)

Đang có một sự phát triển thiếu cân bằng trong cơ cấu
kinh tế của Bình Dương: công nghiệp vẫn chiếm 66,8%
trong khi TmDV vẫn chỉ chiếm 22,4%. Để có thể thu hẹp
khoảng cách giữa công nghiệp và TmDV ở Bình Dương đòi
hỏi một chiến lược đầu tư bài bản trên quy mô lớn, trong
một khoảng thời gian đủ dài mới có thể tạo ra sức bật cho
thương mại và dịch vụ. 

Nếu tiếp tục lấy Thái Lan như một phép so sánh, thì có
một khoảng cách khá xa giữa TmDV, du lịch của Bình Dương
so với Thái Lan. Vậy để có thể vượt lên thành vùng đất có thu
nhập cao và thịnh vượng cùng thời điểm với Thái Lan, bài

toán thúc đẩy TmDV đuổi kịp công
nghiệp là một thách thức rất lớn với
Bình Dương. Tuy vậy, đây cũng là
điểm mấu chốt quan trọng, vì để có
một nền kinh tế khỏe mạnh, bền vững
thì việc phát triển công nghiệp phải
song hành với phát triển TmDV. hai
thành phần này trong phát triển kinh tế

có tính tương hỗ, bổ trợ cho nhau. TmDV
tốt sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng địa

phương, giúp giảm giá thành nguyên vật liệu, giá
thành cho các dịch vụ hậu cần cho NĐT, cho nên việc

phát triển TmDV cũng là một yếu tố quan trọng giúp Bình
Dương vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Hạ tầng giao thông quá tải
mặc dù hạ tầng giao thông đã được đầu tư bài bản và chất

lượng qua nhiều năm, nhưng hiện nay giao thông đường bộ
kết nối vùng ở Bình Dương đã có dấu hiệu quá tải, đặc biệt là
các tuyến đường giao thông kết nối vùng phía nam, kết nối với
cảng biển, cảng hàng không quốc tế. 

Sự tắc nghẽn của giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến việc
giữ chân các NĐT cũ cũng như thu hút các NĐT mới, đồng
thời gián tiếp triệt tiêu lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý của
tỉnh. Đây là thách thức cấp bách cần phải được giải quyết
trong tương lai gần, theo đó cần cải tạo các tuyến đường huyết
mạch, phát triển các loại hình giao thông mới như đường
thủy, đường sắt để giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ.

Phát triển nguồn nhân lực
Để vượt qua những thách thức đã nêu ở trên, Bình Dương

cần có một chiến lược tổng thể để phát triển nguồn nhân lực
trong kỷ nguyên số này. Song song với việc xây dựng hệ thống
giáo dục đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, tập trung
vào những ngành khoa học chủ điểm, thì cần phải có những
chính sách đãi ngộ nhân tài tương xứng, đưa những người có
năng lực kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực về tỉnh, qua đó trực
tiếp thực thi các chiến lược phát triển được đề ra.n
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Định vị những thách thức trong giai đoạn mới 

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Đằng sau
những thành quả

phát triển kinh tế, tỉnh
Bình Dương vẫn đang đối
mặt với những thách thức
lớn, đòi hỏi những giải
pháp kịp thời trong
ngắn hạn và dài hạn. 
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T ỉnh Bình Dương có bề dày văn hóa, lịch sử lâu
đời. hiện toàn tỉnh có 63 di tích lịch sử - văn
hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng,
trong đó có 13 di tích cấp quốc gia và 50 di
tích cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, địa phương còn có các nghề thủ công
truyền thống nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà cả khu vực
Đông Nam Bộ như: Nghề làm gốm sứ, sơn mài, chạm khắc
gỗ, đan mây tre lá; tài nguyên du lịch tự nhiên tương đối đa
dạng với hệ thống sông ngòi, rừng, núi, hồ… Tỉnh định
hướng phát triển ngành du lịch tập trung đáp ứng nhu cầu

vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng cho đối tượng khách
là các chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động đến sinh sống,
làm việc tại tỉnh và các tỉnh, thành phố trong Vùng Đông
Nam bộ và Tây Nam bộ. 

Thời gian qua, tỉnh đã tuyên truyền nâng cao nhận thức
của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp
du lịch đến cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá
- xã hội. Xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính
chất liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao, có tính nhân văn
sâu sắc, tạo việc làm, đóng góp vào hội nhập kinh tế, góp
phần tạo động lực cho các ngành khác phát triển. Nâng cao
nhận thức của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp trong
ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, bảo vệ môi
trường, đảm bảo chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu
du lịch Bình Dương. Đổi mới tư duy, phát triển du lịch theo
quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm nhất quán từ quan
điểm, mục tiêu, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế quan trọng trong thời gian tới.

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã
tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ về xúc tiến quảng bá du
lịch, xây dựng và ban hành quy chế thành lập và sử dụng
Quỹ hỗ trợ về xúc tiến quảng bá du lịch; chính sách
khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch mới;
phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đầu tư phát triển cơ sở
hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch.
Trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh chú trọng hạ tầng giao
thông thủy nội địa để phục vụ phát triển du lịch ven sông
Sài gòn và sông Đồng Nai. Tăng cường số lượng phòng
lưu trú đạt tiêu chuẩn nhằm góp phần nâng cao chất lượng
sản phẩm và dịch vụ; khuyến khích các cơ sở kinh doanh
lưu trú cải tạo, nâng cấp hệ thống chất lượng dịch vụ để
phục vụ du khách. Phát triển hệ thống khách sạn cao cấp
phục vụ khách du lịch chi tiêu cao cũng như nâng cao chất
lượng dịch vụ lưu trú của tỉnh Bình Dương.

Với sản phẩm du lịch, tỉnh tập trung xây dựng, khai thác,
phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng (tham quan làng nghề
truyền thống), nhóm sản phẩm du lịch chính (du lịch sinh

Đổi mới nhận thức và tư duy 
về phát triển du lịch

Nhắc đến tỉnh Bình Dương, nhiều người sẽ
nghĩ ngay đến vùng đất công nghiệp phát
triển năng động, một trong những địa
phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao,
thu  hút nhiều nhà đầu tư, lao động trong
và ngoài nước. Nhưng không chỉ vậy, Bình
Dương còn có nhiều tiềm năng để phát
triển ngành dịch vụ du lịch.

hoàng ngọc
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thái, vui chơi giải trí, tham quan tìm hiểu các di
tích, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, tìm
kiếm cơ hội đầu tư). Đồng thời, củng cố duy trì
các sản phẩm, dịch vụ hiện có, từng bước xây
dựng cơ sở vật chất, các điều kiện để phát triển
nhóm sản phẩm du lịch bổ trợ. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu xác định lại thị
trường khách để đẩy mạnh tuyên truyền
quảng bá, xúc tiến du lịch. Theo đó, tập trung
xúc tiến, tuyên truyền quảng bá vào các phân
khúc thị trường mục tiêu dưới nhiều hình
thức. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công
nghiệp cung cấp thông tin cần thiết về du lịch
cho các chuyên gia và người lao động, phối
hợp với các cơ sở đào tạo để cung cấp thông
tin về loại hình du lịch tham quan tìm hiểu về
hệ thống các di tích để thu hút khách là đối
tượng học sinh, sinh viên,... 

Xây dựng chương trình truyền thông, phổ
biến văn hóa ứng xử đối với khách du lịch và
môi trường, tài nguyên. Tổ chức hội nghị, hội
thảo chuyên đề nhằm tăng cường tính liên kết
giữa các ngành, vùng, địa phương, giữa khối
Nhà nước và tư nhân trong phát triển du lịch. 

chủ động tổ chức và tham gia các hội
nghị, hội thảo trong và ngoài nước về xúc tiến
đầu tư, phát triển du lịch; tranh thủ các diễn
đàn du lịch, kinh tế quốc tế để giới thiệu,
tuyên truyền, quảng bá cho du lịch tỉnh.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
du lịch tỉnh Bình Dương gắn với khẩu hiệu
“Trải nghiệm và cảm nhận”. Nghiên cứu xây
dựng kế hoạch, chương trình chuyển đổi số
trong lĩnh vực du lịch, phát triển du lịch
thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong dịch vụ đặt tour, phòng lưu
trú, thanh toán,…n
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Chín tháng đầu năm 2022,
ngành Du lịch tỉnh Bình

Dương ước phục vụ
1.530.000 lượt khách (trong

đó có 225.000 khách quốc tế,
1.305.000 lượt khách nội
địa), so với kế hoạch đạt

102% (1.500.000 lượt), so với
cùng kỳ năm 2021 tăng 306%
(500.000 lượt); doanh thu du

lịch ước đạt 1.040 tỷ đồng,
đạt 86,7% so với kế hoạch

(1.200 tỷ đồng), tăng 260%
so với cùng kỳ năm 2021

(400 tỷ đồng).

B inh Duong province has a long history and culture.
currently, the province has 63 ranked historical - cultural
relics and scenic spots, including 13 national-level relics
and 50 provincial-level ones.

Besides, the locality also has traditional crafts famous not only in
the province but also in the Southeast region such as: pottery, lacquer,
wood carving, bamboo and rattan weaving; relatively diverse natural
tourism resources with a system of rivers, forests, mountains and lakes.

Changing Mindset
about Tourism
Development

referring to Binh Duong province, many people
will immediately think of this as a dynamically
developing industrial land, one of the localities
with high economic growth, attracting many
domestic and foreign investors and workers. Not
only that, Binh Duong also has a lot of potential to
develop the tourism service industry.

hoAng ngọc
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The province orients to
develop the tourism
industry with a focus on
meeting the needs of
entertainment, sightseeing
and relaxation for experts,
investors, and workers who
come to live and work in the
province and cities in the
Southeast and Southwest
regions.

over the past time, the
province has propagated to
raise the awareness of the
political system from the
province to the grassroots,
tourism businesses to the
residential community about
the position, role and importance of the tourism industry to
the economic, cultural and social development. Tourism is
defined as a general economic sector, with interdisciplinary,
inter-regional, highly socialized, deep humanity features,
creating jobs, contributing to economic integration, creating
motivation for the development of other sectors, politics,
foreign affairs, security and defense. It has raised awareness
of people, communities and businesses in civilized and
tourist-friendly behavior, environmental protection, service
quality assurance and branding of Binh Duong tourism. It
has renovated thinking, developing tourism according to the
rules of a market economy, ensuring consistency from
viewpoints and goals, meeting the requirements of
developing tourism to become an important economic sector
in the coming time.

recently, the provincial Department of culture, Sports
and Tourism has advised establishing a Support fund for
Tourism Promotion, to develop and promulgate regulations
on the establishment and use of the Support fund for
Tourism Promotion; policies to encourage and support the
development of new tourism products and tourism human
resource development. It has invested in infrastructure
development, material and technical facilities for tourism
development. In infrastructure investment, the province has
focused on inland waterway transport infrastructure to
serve the development of tourism along the Saigon and
Dong Nai rivers. It has increased the number of standard
accommodation rooms to contribute to improving the
quality of products and services; encouraging
accommodation business establishments to renovate and
upgrade service quality systems to serve tourists. It has
developed a system of high-class hotels to serve high-
spending tourists, as well as improve the quality of
accommodation services in Binh Duong province.

With tourism products, the province has focused on
building, exploiting and developing typical tourism
products (visiting traditional craft villages), main tourist
product groups (ecotourism, entertainment, visiting  and
exploring relics, industrial parks, manufacturing plants,
seeking investment opportunities). at the same time, it has
consolidated and maintained existing products and services,
gradually building facilities and conditions to develop a
group of complementary tourism products.

In addition, it has
studied to redefine the
tourist market to
strengthen tourism
propaganda and
promotion. accordingly, it
has focused on promotion,
propaganda and advertising
on target market segments
in many forms. It has
coordinated with the
authority of Industrial
Parks to provide necessary
information on tourism for
professionals and workers
and training facilities to
provide information on the
tourism type of exploring

the system of relics to attract students and pupils.
It has developed communication programs, popularized

cultural behavior towards tourists, the environment and
natural resources. It has organized conferences and
seminars to strengthen linkages between sectors, regions,
localities, and between the public and private sectors in
tourism development.

It has actively organized and participated in domestic
and foreign conferences and seminars on investment
promotion and tourism development; taking advantage of
international tourism and economic forums to introduce,
propagate and promote provincial tourism.

It has built a tourism brand identity system in Binh
Duong province associated with the slogan of "Experience
and feeling". It has researched and developed plans and
programs for digital transformation in the field of tourism
and smart tourism development. It has promoted the
application of information technology in tour booking
services, accommodation and payment.n

In the first nine months of 2022, Binh
Duong's tourism industry was estimated
to serve 1,530,000 visitor arrivals
(including 225,000 international arrivals
and 1,305,000 domestic arrivals), reaching
102% of the plan (1,500,000 arrivals) over
the same period in 2021, an increase of
306% (500,000 arrivals); and tourism
revenue was estimated at VND1,040
billion, reaching 86.7% of the plan
(VND1,200 billion), up 260% over the
same period in 2021 (VND400 billion).

Dau Tieng Lake
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N hững năm qua, quy mô kinh tế của tỉnh
Bình Dương liên tục gia tăng. Năm 2020,
grDP của tỉnh theo giá hiện hành đạt
389.605 tỷ đồng, tăng gấp 6,2 lần so với năm
2011. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm

bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 8,3%/năm, giai đoạn
2016 - 2020 đạt 9,1%/năm. Trong đó, tỷ trọng đóng góp
của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giữ ổn định và
chiếm bình quân 41% trong tổng sản phẩm của tỉnh; khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 44,48% năm 2016 lên
46,08% năm 2020; khu vực nhà nước giảm từ 6,88% năm
2016 xuống còn 4,74% năm 2020.

Đội ngũ doanh nhân của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh
với năng lực, trình độ, phẩm chất và uy tín, góp phần tích cực
nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế
Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng. So với

năm 2011, số lượng doanh
nghiệp ngoài nhà nước trên
địa bàn tỉnh đến cuối năm
2020 đã tăng 5,1 lần, tốc độ
tăng bình quân giai đoạn
2011 - 2020 đạt 19,7%/năm,
cao nhất trong các khu vực;
tổng số vốn đăng ký của các
doanh nghiệp ngoài nhà
nước đạt 162.061 tỷ đồng
(năm 2011) tăng lên 681.777
tỷ đồng (năm 2020), gấp 4,2
lần, tốc độ tăng bình quân
đạt 17,3%/năm. Số lao động
trong các doanh nghiệp
ngoài nhà nước năm 2011 là
285.805 người, đến năm
2020 đạt 427.848 người, tăng
1,5 lần, tốc độ tăng bình
quân đạt 4,6%/năm.

Đội ngũ doanh nghiệp,
doanh nhân đã góp phần
quan trọng, tạo công ăn
việc làm, xóa đói, giảm

nghèo, thực hiện chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã
hội. Bên cạnh đó, lực lượng doanh nhân đã và đang tích cực
tham gia các hoạt động xã hội như: Đền ơn đáp nghĩa, xóa
đói giảm nghèo, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ
khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng các công
trình phúc lợi góp phần bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Do đó, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đáp
ứng về số lượng và chất lượng, góp phần đẩy mạnh sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế,
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là một trong những nội dung được tỉnh Bình Dương đặc
biệt quan tâm. 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi 
Thời gian qua, uBND tỉnh Bình Dương đã ban hành

nhiều văn bản phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình cụ
thể của tỉnh trên cơ sở hệ thống pháp luật và những quy
định của Trung ương. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính (TThc), phục vụ tốt hơn cho người dân,
doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh trạnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Tỉnh đã triển khai phần mềm một cửa điện tử cho 100%
cơ quan, đơn vị, địa phương. Phần mềm đánh giá cán bộ,
công chức một cửa được xây dựng trên cơ sở phù hợp với
nội dung, yêu cầu trong đo lường sự hài lòng của người dân,
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước do Bộ Nội vụ ban hành. Từ 2016 đến nay, tỷ lệ hài
lòng trung bình là 94%.

Song song với đó, chính quyền tỉnh luôn chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn thường xuyên và định kỳ tổ chức các hội
nghị tiếp xúc doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hiệp

Xây dựng và phát huy vai trò doanh nghiệp, doanh nhân

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân
đóng vai trò quan trọng trong công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội, là lực lượng
chủ đạo, đại diện cho sức sản xuất mới
trong nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa. chính quyền tỉnh
Bình Dương xác định luôn đồng hành,
hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó huy
động được nguồn lực cho phát triển
kinh tế địa phương. 

Tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình tôn vinh doanh nghiệp, 
doanh nhân nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022
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hội ngành hàng. Từ đó lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức tham vấn ý kiến doanh
nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội và triển
khai tốt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng sản xuất
kinh doanh. Đồng thời định hướng giúp doanh nghiệp nâng
cao khả năng tiếp cận thị trường; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
hội nhập, hiện đại hóa; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh
doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội,...

Thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường
đối thoại; rà soát, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung
các cơ chế, chính sách bất cập, tạo hành lang pháp lý cho
doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi,
đúng quy định của pháp luật. Bãi bỏ, đơn giản hóa các quy

định về điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân, doanh nghiệp thực hiện TThc. Tiếp tục phối
hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4; cài đặt đồng bộ dịch vụ công của tỉnh lên cổng Dịch vụ
công quốc gia; triển khai vận hành hiệu quả Trung tâm
giám sát, điều hành thông minh (Ioc) cấp tỉnh, cấp huyện
và đường dây nóng 1022.

Ngoài ra, nghiên cứu và hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường, đảm bảo tính năng động chính quyền đối với quản lý
nhà nước. công khai minh bạch các định hướng, quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận bình
đẳng các nguồn lực phát triển.n

Phát triển về số lượng và chất lượng
Bà Nguyễn Kim Loan - chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Bình Dương cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn trong
tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc vận động phát triển
đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

Năm 1997, số lượng cNLĐ toàn tỉnh có khoảng 100.000
người, tổ chức công đoàn có 808 công đoàn cơ sở với 75.000
đoàn viên công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp
và 12 cụm công nghiệp đang hoạt động, lực lượng cNLĐ đang
làm việc trên địa bàn tỉnh có trên 1,6 triệu người (tăng 12 lần so
với năm 1997). Lao động nữ chiếm khoảng 56%, lao động đến từ
các tỉnh, thành khác chiếm khoảng 85%. Đa số lao động có tuổi
đời bình quân trẻ, có trình độ học vấn, tỷ lệ lao động qua đào tạo
với nhiều hình thức đạt trên 80%. công đoàn tỉnh Bình Dương
đã thành lập được 4.032 công đoàn cơ sở (tăng gần 5 lần), với
807.000 đoàn viên công đoàn (tăng hơn 10 lần).

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trên địa
bàn tỉnh cũng có những bước chuyển biến mạnh mẽ. các cấp
công đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,

thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo cNLĐ tham gia; tuyên
truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Đặc biệt, công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với các
ngành chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về lao
động tại doanh nghiệp; phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn
định, tiến bộ tại nơi làm việc. cùng với đó, phối hợp với chính
quyền, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp tập trung
chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết
Nguyên đán, Tháng công nhân, ngày thành lập công đoàn Việt
Nam,… với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Từ
đó, giúp cho hàng trăm ngàn cNLĐ ổn định cuộc sống, ngày
càng gắn bó với quê hương mới Bình Dương.

Chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người
lao động

Đại dịch covid - 19 bùng phát đã ảnh hưởng đến sản xuất
kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, tác động không nhỏ đến
đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động cũng như hoạt
động công đoàn, nhất là giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9/2021,
khi dịch bệnh lần thứ tư bùng phát.

Để công nhân lao động ổn định cuộc sống,
ngày càng gắn bó với quê hương
cùng với sự phát triển kinh tế năng động,
phong trào công nhân và hoạt động công
đoàn của tỉnh Bình Dương đã không
ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định
vị trí, vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ,
chính quyền với người lao động. Đội ngũ
công nhân lao động (cNLĐ) ngày càng
phát huy tinh thần sáng tạo, hăng hái sản
xuất, đóng góp tích cực vào phát triển
kinh tế -  xã hội địa phương.

Duy hạnh

F



Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, Tỉnh ủy Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập
trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống
cNLĐ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội,
từng bước vượt qua khó khăn.

cụ thể, để đoàn viên, người lao động an tâm ở lại tỉnh,
tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong
dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh tuyên
truyền triển khai các gói hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị
quyết 68 của chính phủ; gói hỗ trợ của địa phương cho các
đối tượng là người lao động ở khu nhà trọ, lao động bị tử
vong do covid -19; các gói hỗ trợ của công đoàn cho người
lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19
theo Quyết định số 2606, 3022, 3040 của Tổng Liên đoàn; hỗ
trợ cho đoàn viên, người lao động bị tử vong do covid-19 từ
Quỹ hỗ trợ cNLĐ có hoàn cảnh khó khăn,...

Trong đợt dịch covid -19 lần thứ tư, từ ngày 27/4/2021,
căn cứ vào các Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về các gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị
ảnh hưởng do dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban
hành các văn bản triển khai thực hiện. Qua đó, kịp thời giải
quyết khó khăn cho nhiều đối tượng, góp phần chia sẻ với
doanh nghiệp, đồng hành cùng địa phương trong công tác
chăm lo cho cNLĐ. các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19 của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam được các cấp công đoàn tỉnh Bình
Dương chi hỗ trợ kể từ đợt dịch bệnh covid-19 lần thứ tư
bùng phát với số tiền trên 446 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã vận
động các địa phương, các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác
phòng, chống dịch covid -19. Kết quả, đã vận động được
20 tỷ 45 triệu đồng, gồm nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá
nhân, nguồn hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm. gần 640 tấn
hàng hóa đã được kịp thời chuyển đến cNLĐ trong đợt
dịch vừa qua.

Đặc biệt, nhằm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng
hóa, sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ
đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở phối hợp
với doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất, tuyên
truyền vận động cNLĐ, khắc phục những khó khăn khi
thực hiện “3 tại chỗ”. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp tiếp tục
ổn định sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, để giúp doanh nghiệp có đủ nguồn lao động
khi tái sản xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu uBND
tỉnh xây dựng Kế hoạch số 5343-Kh/uBND ngày
21/10/2021 thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành
phố có nhu cầu trở lại tỉnh Bình Dương làm việc. Tỉnh tạo
mọi điều kiện tối đa về phương tiện, tiêm vaccine, test nhanh
kháng nguyên và cấp giấy xác nhận để người lao động đủ
điều kiện làm việc ngay sau khi quay trở lại Bình Dương.
Tham gia cùng với Tổng Liên đoàn Lao động xây dựng gói
hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn ở các đơn vị,
doanh nghiệp đã về quê trong thời gian công ty ngừng sản
xuất do ảnh hưởng  bởi dịch bệnh quay lại tỉnh làm việc. 

cùng với đó, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Liên
đoàn Lao động tỉnh đã phát động chương trình “sáng kiến,
vượt khó, phát triển”. hiện nay, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục
tập trung các hoạt động chăm lo, phát động các phong trào thi
đua “Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước
tác động của dịch bệnh covid-19”,…n
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tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Thời gian qua, cục Thuế tỉnh Bình Dương đã tập trung

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu và  hỗ
trợ người nộp thuế (NNT) vượt qua khó khăn của đại dịch
covid-19 đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức toàn
ngành, kết quả thực hiện công tác thuế khá khả quan. 

Nhìn lại năm 2021, trong bối cảnh dịch covid-19 bùng
phát mạnh, tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội (từ
tháng 7 đến giữa tháng 9/2021), ảnh hưởng lớn đến tình

ngành thuế Bình Dương

Đồng hành cùng
doanh nghiệp, 
người nộp thuế
Trong suốt 25 năm qua, ngành Thuế tỉnh
Bình Dương luôn hoàn thành tốt nhiệm
vụ, đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà
nước (NSNN) được giao, đảm bảo cân
đối thu, chi ngân sách ổn định. Đặc biệt,
những nỗ lực cải cách hành chính của
ngành được người dân và doanh nghiệp
ghi nhận và đánh giá cao.

Quốc hưng

F

Ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương
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hình sản xuất kinh doanh của NNT, kéo theo nhiều nguồn
thu lớn tại địa phương bị giảm sâu. Bằng sự nỗ lực trong
công tác chỉ đạo điều hành thu, công tác tuyên truyền, hỗ
trợ, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ đọng thuế, công tác
thanh tra, kiểm tra,... nên kết quả thu ngân sách năm 2021
của tỉnh Bình Dương là 47.200 tỷ đồng, đạt 110% so dự
toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 96,8% so cùng kỳ. Ước
thu ngân sách lũy kế 8 tháng năm 2022 là 29.885,4 tỷ đồng,
đạt 72,8% so với dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng
95% so với cùng kỳ.

Nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, NNT, ngành
Thuế nói chung và cục Thuế tỉnh Bình Dương nói riêng đã,
đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết
01/NQ-cP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022
và Nghị quyết 02/NQ-cP về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

Song song với đó, cục Thuế cũng đã tăng cường tuyên
truyền, hỗ trợ NNT; tổ chức tiếp xúc, đối thoại, hướng
dẫn NNT bằng nhiều hình thức; triển khai khảo sát đánh
giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan Thuế
để kịp thời điều chỉnh. Kết quả NNT đã thực hiện nộp hồ
sơ khai thuế điện tử đạt 100%. Trong năm 2021, đã thực
hiện hoàn thuế điện tử cho 4.408 hồ sơ/4.426 hồ sơ, chiếm
tỷ lệ 99,6% trên tổng số hồ sơ hoàn thuế. Tính đến cuối
tháng 12/2021, đã đăng ký thành công với ngân hàng đạt
98,54%, giao dịch chứng từ điện tử đạt 97,98%, số tiền nộp
thuế điện tử đạt 97,99%.

tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ NNt 
Ngay từ những ngày đầu năm 2022, cục Thuế đã rà soát

kết quả thực hiện thu năm 2021, đánh giá lại toàn bộ các
nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế,
đồng thời giao nhiệm vụ đến từng lãnh đạo, công chức quản
lý thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN
được giao. Đặc biệt, ngành Thuế đề ra 09 nhóm giải pháp
thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Trong đó, nhiệm vụ trọng
tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, tổ
chức đối thoại thường xuyên với NNT để kịp thời tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc, giải đáp chính sách rõ ràng, cụ thể cho
NNT, tạo niềm tin cho nhà đầu tư an tâm và thực hiện tốt
các quy định của Luật Thuế. 

Trong suốt 02 năm qua, bên cạnh việc triển khai thực
hiện các nghị quyết, quyết định hỗ trợ doanh nghiệp vượt

khó, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo
của chính phủ, các bộ, ngành thì cục Thuế tỉnh Bình
Dương cũng đẩy mạnh hàng loạt các giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp vượt khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Theo
đó, cục Thuế tỉnh đã tăng cường tuyên truyền để NNT
nắm bắt, thực hiện bằng nhiều hình thức như: Phát hành
văn bản hướng dẫn kịp thời ngay khi văn bản pháp luật về
hỗ trợ NNT được ban hành; đăng thông tin và văn bản
pháp luật trên trang thông tin điện tử của uBND tỉnh và
của cục Thuế (Website, Zalo,…). cục Thuế còn tổ chức tập
huấn chính sách thuế theo hình thức trực tuyến và thông
qua hội nghị đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp và các hội
nghị xúc tiến đầu tư do uBND tỉnh, sở, ngành tổ chức. Từ
đó, vừa tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế vừa giải
đáp kịp thời các vướng mắc của NNT.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt
chương trình cải cách hành chính được cục Thuế quan

tâm chỉ đạo thực hiện, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và
tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ công chức. cụ
thể như: công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế
trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở văn phòng cục Thuế và
các chi cục Thuế, gắn với công khai và áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TcVN ISo
9001:2015; thực hiện tốt việc khai thuế điện tử, nộp thuế điện
tử, hoàn thuế điện tử. NNT thực hiện giao dịch với cơ quan
thuế bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống dịch vụ
thuế điện tử eTax, eTax mobile, cổng Dịch vụ công quốc gia,
email của cục Thuế. Đồng thời, triển khai hóa đơn điện tử
cho các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh tại địa bàn
tỉnh Bình Dương, nhằm giảm tối đa các thủ tục hành chính,
giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho NNT. 

Bên cạnh đó, cục Thuế còn tổ chức hội nghị chuyên đề về
công tác quản lý đối tượng nộp thuế; thanh tra, kiểm tra; công
tác quản lý nợ,... hàng tuần, hàng tháng, cục Thuế tổ chức
họp giao ban định kỳ trong đơn vị, theo dõi sát sao tiến độ
thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, lĩnh vực, từ
đó đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện quản lý nguồn thu và
chống thất thu thuế. 

Việc tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân và doanh nghiệp đã góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách. Với những đóng góp tích
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, cục
Thuế tỉnh Bình Dương vinh dự được trao tặng danh hiệu anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới.n
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Ông Nguyễn Phương
Linh, chủ tịch
uBND huyện Dầu
Tiếng cho biết, thời
gian qua, mặc dù

chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
covid-19, nhưng kinh tế - xã hội
của huyện phát triển khá ổn định. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm
2022, tình hình kinh tế - xã hội trên
địa bàn Dầu Tiếng tiếp tục tăng
trưởng vững chắc. Tổng giá trị sản
phẩm trên địa bàn ước đạt
9.897,267 tỷ đồng, tăng 14,31% so
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó,
giá trị sản xuất công nghiệp, xây
dựng đạt 4.607,177 tỷ đồng, tăng
18,6% so với cùng kỳ; giá trị thương
mại - dịch vụ đạt 3.734,870 tỷ đồng,
tăng 13,2% so với cùng kỳ; giá trị
sản xuất nông nghiệp đạt 1.555,219
tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

hoạt động thu ngân sách trong
6 tháng đầu năm cũng vượt mức
dự toán với mức thu 744,858 tỷ
đồng, đạt 65% dự toán tỉnh giao,
64% dự toán huyện giao. chi ngân
sách của huyện là 467,393 tỷ đồng,
đạt 50% dự toán tỉnh giao, 49% dự
toán huyện giao. Tổng nguồn vốn
huy động của các tổ chức tín dụng
trên địa bàn ước đạt 5.430 tỷ đồng,
tăng 1,48% so với cùng kỳ năm
ngoái; tổng mức dư nợ cho vay đạt
3.160 tỷ đồng, tăng 4,08%.

Ngoài ra, kinh tế nông nghiệp

của huyện đã có nhiều chuyển biến
tích cực. Thực hiện tái cơ cấu nông
nghiệp, diện tích cây cao su trên
địa bàn tiếp tục giảm tương ứng
70ha trong 9 tháng qua. Thay vào
đó là sự tăng trưởng của diện tích
cây ăn trái đặc sản và số lượng các
cơ sở, trang trại chăn nuôi. Đến
nay, trên địa bàn huyện có 800ha
trồng cây ăn trái và 252 trang trại
chăn nuôi quy mô lớn.

Tuy nhiên, theo ông Linh, để
tăng tốc thật sự, Dầu Tiếng cần phát
triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch,
đô thị. hiện trên địa bàn huyện
chưa có khu, cụm công nghiệp nào,
do đó thời gian tới huyện xúc tiến
đẩy nhanh xây dựng khu, cụm công
nghiệp, tạo tiền đề thu hút đầu tư.
“Dĩ nhiên công nghiệp ở Dầu Tiếng
phải đáp ứng tiêu chí về môi
trường, phù hợp với quy hoạch”,
ông Linh nhấn mạnh. 

Đặc biệt, huyện Dầu Tiếng tập
trung làm tốt công tác quy hoạch,
trong đó có quy hoạch phát triển đô
thị. huyện đã triển khai và thực
hiện các đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ
lệ 1/500 đối với các khu đô thị, như:
Khu Trung tâm Thương mại - Dịch
vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng,
khu Trung tâm Thương mại - Dịch
vụ dân cư phía Bắc và phía Đông thị
trấn Dầu Tiếng với tỷ lệ che phủ cây
xanh đô thị đạt chuẩn cho một đô
thị xanh. Đồng thời, trong giai đoạn
2021-2025, huyện cũng điều chỉnh
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huyện Dầu tiếng 

Hướng tới đô thị xanh, bền vững

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

huyện Dầu Tiếng nằm ở
phía Bắc của tỉnh Bình
Dương, cách trung tâm
hành chính tỉnh khoảng
50km. huyện được xem là
“lá phổi” của tỉnh Bình
Dương với phần lớn diện
tích đất đang được quy
hoạch, phát triển các mô
hình kinh tế, đô thị xanh
theo hướng bền vững.

Kinh tế nông nghiệp huyện Dầu Tiếng có nhiều chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Phương Linh,
Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng
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đồ án quy hoạch chung đô thị Bến Súc, có quy mô 1.003ha thành
quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền có quy mô 6.222ha
(tổng diện tích tự nhiên toàn xã Thanh Tuyền) theo chủ trương
của uBND tỉnh tại công văn số 2894/uBND-KT ngày
18/6/2019 về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung
đô thị mới Thanh Tuyền.

“Quan điểm của huyện là phải làm nhanh, nhất quán về
việc quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng
xanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân”,
ông Nguyễn Phương Linh cho biết thêm.n

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Huyện Dầu Tiếng có nhiều tiềm năng,
lợi thế phát triển du lịch đường thủy
và du lịch vườn cây ăn trái. 

Trên địa bàn huyện có sông Sài Gòn,
sông Thị Tính, hồ Dầu Tiếng, hồ Cần
Nôm, đập Hàng Nù. Trong đó, sông
Sài Gòn bắt nguồn từ hồ Dầu Tiếng
rất thích hợp cho phát triển tham
quan bằng du thuyền và thưởng thức
các món cá đặc sản tự nhiên, du lịch
câu cá dã ngoại. 

Ngoài ra, huyện còn có một số điểm
tham quan, du lịch khác thu hút
đông đảo du khách như: Chùa Thái
Sơn - Núi Cậu; Di tích lịch sử rừng
Kiến An - An Lập,…

Trong những năm qua, huyện đã tổ
chức, duy trì các mô hình du lịch thu
hút đông đảo du khách. Cụ thể như:
Du lịch tâm linh kết hợp giữa viếng
chùa Thái Sơn và tham quan thắng
cảnh diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán
- Rằm tháng Giêng và dịp Lễ vía Cậu
vào ngày 07/5 âm lịch. Lễ hội Miếu
Bà Thiên Hậu được tổ chức vào ngày
10, 11 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội Kỳ
Yên và Kỳ Bông tại 04 đình thần
(Dầu Tiếng, Thanh An, Bến Súc,
Bưng Còng). Lễ hội Kỳ Yên tổ chức
vào ngày 15 và 16 tháng 02 âm lịch;
Lễ hội Kỳ Bông tổ chức vào ngày 15
và 16 tháng 8 âm lịch. 

Một góc bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng



Ông có thể cho biết một số
điều về việc ứng dụng công
nghệ trong sản xuất của
doanh nghiệp nói chung và
ngành chế biến gỗ nói riêng?

Tùy vào khả năng đầu tư và
tính đồng bộ, các doanh nghiệp
áp dụng tự động hoá cho từng
máy, cụm máy hoặc dây chuyền
rồi đến liên hoàn nhiều công
đoạn và cuối cùng là toàn bộ
dây chuyền, dần dần thay thế
nhân công bởi máy móc tự
động. 

Ngoài việc đầu tư cho máy
móc, chúng tôi còn tập trung
thay đổi tư duy cho những
người ở vị trí quản lý, lãnh đạo,
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
áp dụng công nghệ tự động hóa
vào sản xuất thông qua hoạt
động cải tiến liên tục trong đội
ngũ nhân viên nòng cốt. 

theo ông đâu là những thuận
lợi trong áp dụng công nghiệp từ
doanh nghiệp của BiFa?

Việc áp dụng công nghệ và
chuyển đổi số là việc mà các
doanh nghiệp sản xuất gỗ phải
thực hiện trong giai đoạn hậu
covid-19 và suy thoái kinh tế
hiện nay. Điều này giúp cắt giảm
chi phí, thích nghi với bối cảnh
đơn hàng giảm mạnh và yêu cầu
chất lượng sản phẩm đạt chuẩn
quốc tế để có thể tham gia chuỗi
cung ứng toàn cầu cũng như cạnh
tranh với các đối thủ trong khu
vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Những lợi ích dễ thấy nhất của
áp dụng công nghệ và chuyển đổi số
là tăng năng suất và sản lượng sản
phẩm, giảm chi phí nhân công. Việc
quản lý và theo dõi hoạt động sản
xuất cũng dễ dàng và bao quát hơn.

Tại các doanh nghiệp của
BIfa,với đội ngũ quản lý cấp trung
trẻ, năng động, được học tập và
đào tạo liên tục đã chủ động, thích

ứng với ứng dụng và cập nhật công
nghệ cũng như mô hình quản lý
mới như ErP, ISo, BScI,… các
nhân viên cũng có nhiều kiến thức,
góc nhìn chủ động và cởi mở trước
sự thay đổi liên tục của công nghệ
và chuyển đổi số.

mặc dù có một số khó khăn,
thách thức ban đầu nhưng với sự
quyết tâm của Ban lãnh đạo,
nhiều doanh nghiệp đã triển khai
ứng dụng công nghệ hiệu quả,
phù hợp với thực tiễn.

vậy đâu là khó khăn, rào
cản của doanh nghiệp trong áp
dụng công nghệ vào sản xuất,
thưa ông?

Khó khăn lớn nhất là về chi phí
đầu tư cao, trong khi các doanh
nghiệp còn khá mơ hồ về thông tin
về chuyển đổi số. cùng với đó, thiếu
cơ sở hạ tầng để triển khai cũng là
một khó khăn đáng kể. 

Ngoài ra, thay đổi tư duy và
thói quen làm việc cho nhân sự để
đảm bảo áp dụng công nghệ và
chuyển đổi số triệt để đang là một
bài toán khó giải quyết.

và còn những khó khăn nào
khác không, thưa ông?

hiện tại, các chính sách về
nguồn vốn chưa hỗ trợ cho doanh
nghiệp, hoặc hỗ trợ không đáng kể
với thủ tục phức tạp. chúng tôi hy
vọng thời gian tới, chính phủ sẽ
ban hành thêm nhiều chính sách
thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp
nói chung và doanh nghiệp ngành
gỗ nói riêng để hiện thực hóa mục
tiêu chuyển đổi số.

Ngoài ra, môi trường đầu tư
ngày càng cạnh tranh với sự tham
gia của các công ty nước ngoài có
nguồn lực mạnh mẽ, nhà máy hiện
đại, môi trường làm việc thuận lợi,...
nên cuốn hút một phần nguồn lao
động chất lượng của doanh nghiệp
Việt.
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POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Trao đổi với phóng viên
Vietnam Business forum,
ông Nguyễn Liêm - chủ
tịch hiệp hội chế biến gỗ
tỉnh Bình Dương – BIfa
nhìn nhận chuyển đổi số là
xu thế tất yếu và kiến nghị
thời gian tới cần thêm

những chính sách thiết thực
để hỗ trợ doanh nghiệp sản
xuất nói chung và doanh
nghiệp ngành gỗ nói riêng
hiện thực hóa mục tiêu

chuyển đổi số.

Phương ThAnh

Ông Nguyễn Liêm,
Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương 



Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt đa số là các công ty gia đình
tự phát, thiếu sự phát triển đồng bộ nên việc đầu tư công nghệ,
chuyển đổi số gặp nhiều thách thức.

chúng tôi rất mong các cơ quan nhà nước, sở, ban ngành có
nhiều hoạt động và chính sách kịp thời, thực tiễn và thiết thực để
giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả hơn.

trân trọng cảm ơn ông!
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doanh    nghiệp chuyển đổi số

Women Entrepreneurs council, emphasized, “Women’s
contribution to society and enterprises have confirmed the leading
role of changes for doing decent business and sustainable
development. WEPs awards will spread and motivate enterprises to
have more initiatives in advancing gender equality, and women’s
economic empowerment at all levels in enterprises.”

at the event, the panel discussion " creating equal market
opportunities for women through gender-responsive procurement",
focused on discussing the barriers and challenges that women-
owned businesses encountered when accessing and operating in the
Vietnamese market, thereby proposing solutions to create more
equal market opportunities for women by promoting gender-
responsive purchase.

also at the event, uN Women and the australian Embassy in
Vietnam introduced a new partnership program “WE rISE
Together: creating equal market opportunities for women by
advancing Supplier Diversity through gender-responsive
Procurement”, supported by the australian government through
the mekong-australia partnership.

ms. cherie russell, Development counsellor, australian
Embassy in Vietnam, said “In the asia-Pacific region, there were
about 60% of micro, small and medium enterprises owned by
women and in the global procurement market, women-owned
businesses secured only 1% of spending in the shopping market.
The WE rISE Together project will address this gender inequality
and encourage the public and private sectors in Vietnam to improve
procurement policies.”n

(from P.5)



trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, tình
hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình dương
diễn biến phức tạp. vậy hoạt động đào tạo của trường
chịu ảnh hưởng như thế nào, thưa ông?

Năm 2021 địa bàn Bình Dương dịch bệnh hết sức căng
thẳng, có những thời điểm phải “đông cứng khoá chặt”. Trong
hoàn cảnh cả xã hội gồng mình chống dịch, Trường cao đẳng
nghề Việt Nam - Singapore cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Trường được tỉnh sử dụng làm nơi cách ly và đội ngũ cán bộ,
sinh viên của Trường tham gia vào đội tình nguyện phòng,
chống dịch một cách tích cực. 

Về hoạt động đào tạo, để tránh kéo dài chương trình, ảnh
hưởng đến tiến độ đào tạo và học tập của học sinh, Trường đã
chủ động xây dựng một số phương án, trong đó có tổ chức
đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, với đào tạo nghề đây là một
nhiệm vụ khó khăn bởi theo chương trình, thời lượng lý
thuyết có thể dạy online được chỉ chiếm 20 đến 30%. 

Từ tháng 10/2021, sau khi dịch cơ bản được khống chế,
Trường là một trong những cơ sở tập trung học sinh sớm nhất
với phương án “3 tại chỗ”, thầy trò học ngày học đêm, học cả
thứ 7, chủ nhật. Từ tháng 11 - 12/2021, Trường tổ chức học
tập trung cuốn chiếu thêm một số lớp hệ cao đẳng; đầu tháng
01/2022 học tập trung thêm hệ trung cấp; đến cuối tháng

01/2022 tổ chức học tập trung 100%. 
Đánh giá lại các lớp học trong giai đoạn đó thì toàn bộ học

sinh đều đạt yêu cầu, trong đó một số em đạt điểm số cao. Và
kết quả là đến tháng 3/2022, Trường đã tổ chức được 01 khóa
hệ cao đẳng tốt nghiệp và tháng 8/2022 thêm 500 em hệ trung
cấp tốt nghiệp. Trong hoàn cảnh dịch bệnh nguy hiểm,
Trường vừa đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học
sinh vừa hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng kế
hoạch, đúng chất lượng, tạo điều kiện cho các em tham gia vào
thị trường lao động là điều rất vui, đáng tự hào. 

vừa trải qua giai đoạn khó khăn dịch bệnh, lại bước
vào mùa tuyển sinh vốn được đánh giá là chưa bao giờ
dễ dàng đối với các trường cao đẳng nghề, ông cho biết
kết quả đạt được đến nay?

cho đến thời điểm này (tháng 9/2022), công tác tuyển
sinh của Trường cơ bản đạt kế hoạch đề ra. chỉ tiêu của
Trường năm nay hơn 1300 nhưng đợt 1 đã tuyển sinh được
hơn 1000 em, đợt hai đã hơn 200 em; đến đầu tháng 10/2022
đạt chỉ tiêu đề ra. 

Chúc mừng nhà trường đã vượt qua giai đoạn khó
khăn nhất và có được kết quả tích cực trong công tác
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trường Cao Đẳng nghề việt nam - singapore 

Cái nôi đào tạo nhân lực   

POTENTIAL - BINH DUONG PROVINCE

Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
(VSVc ) được thành lập từ năm 1997 theo dự án
hợp tác đào tạo giữa hai chính phủ Việt Nam và
Singapore. Sau 25 xây dựng và phát triển, Trường
đã trở thành địa chỉ uy tín, là cái nôi đào tạo
nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao, góp
phần đắc lực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Phóng viên Vietnam Business forum đã có cuộc
trao đổi với ông trần Hùng Phong, hiệu trưởng
nhà trường về công tác đào tạo. 

Quốc hưng

ÔngTrần Hùng Phong, 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore 



tuyển sinh năm học mới. Ông có thể cho biết những trọng
tâm của trường trong thời gian tới?

Dự kiến trong năm 2023, Trường sẽ thực hiện tự chủ và
năm 2025 sẽ đạt đánh giá chất lượng cao của Bộ giáo dục và
Đào tạo để trở thành một trong những trường chất lượng
cao của cả nước. Như đã biết, VSVc là trường nghề duy
nhất ở tỉnh Bình Dương được chính phủ quyết định chọn
phát triển thành trường chất lượng cao đến năm 2025, tầm
nhìn 2030. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức của
Trường bởi có rất nhiều nhiệm vụ cần phải vượt qua như
đảm bảo chất lượng, kiểm định đánh giá.

Để đảm bảo chất lượng cao, đầu tiên là yếu tố con người
phải đảm bảo. Tiếp theo nguồn lực cơ sở vật chất phải đáp
ứng đủ về phòng học lý thuyết, cơ sở, trang thiết bị thực hành
theo quy mô học sinh và thường xuyên phải được nâng cấp
phù hợp với sự phát triển của công nghệ. Kế đến phải có hệ
thống tự kiểm định, hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ tốt.
Song song đó, Trường đặt mục tiêu phải kiểm định tất cả các
chương trình, trong đó có chương trình mục tiêu; phấn đấu
đến năm 2023 sẽ đánh giá được 50% các chương trình đào tạo.

Ngoài ra, còn một số trọng tâm khác như: Xây dựng
chương trình đào tạo linh hoạt; thay đổi tư duy chương
trình đào tạo từ việc hàn lâm sang trau dồi kỹ năng, giải
quyết tình huống thực tế trong nhà máy; tăng cường hợp tác
doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết
việc làm cho người học. 

Ông có thể cho biết thêm về kế hoạch thực hiện cơ
chế tự chủ của trường?

hiện Trường đang hoàn thiện xây dựng danh mục dịch

vụ công, đồng thời xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật
theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
để trình cấp thẩm quyền tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ đặt
hàng, giao nhiệm vụ hàng năm, đó là cơ sở để Trường có thể
thực hiện tự chủ. 

Trường sẽ có những đề xuất với các đơn vị có thẩm
quyền để thực hiện cơ chế tự chủ được hiệu quả. Ví dụ, đối
với những lĩnh vực, trình độ mà theo chiến lược kinh tế - xã
hội của tỉnh cần phải phát triển thì cần có chính sách hỗ trợ
tốt hơn. hiện VSVc có nhiều ngành nghề khó xã hội hóa
nhưng lại là điểm cầu trong thu hút đầu tư và phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, do vậy để tự chủ cần có sự quan
tâm xem xét của cấp thẩm quyền. Trường đang tham mưu,
đề xuất hài hòa nhất.

Khoa học công nghệ đang phát triển và thay đổi
hàng ngày. trước sự thay đổi đó, nhà trường có giải
pháp gì để bắt kịp? 

Đây là một vấn đề không dễ chút nào. Để thích ứng với sự
thay đổi, thiết bị và chương trình đào tạo phải được cập nhật
liên tục. Nhưng, chương trình thay đổi thì dễ, còn thiết bị lại
khó. cách làm phù hợp nhất theo tôi các trường phải tăng
cường gắn kết với doanh nghiệp. Nghĩa là, khi dạy theo
chương trình của doanh nghiệp thì sẽ có một số thời lượng
linh hoạt, thời lượng đó sẽ thích ứng với công nghệ mới của
từng doanh nghiệp. Thậm chí nhà trường có thể mời kỹ sư của
doanh nghiệp tham gia cùng giảng dạy. Đây là cách tiếp cận
dù không dễ nhưng có thể làm được. 
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Lan tỏa mô hình khu công
nghiệp (KCN) kiểu mẫu 

Với sứ mệnh bắt đầu những công
cuộc đổi mới, Becamex IDc được giao
liên doanh với Tập đoàn Sembcorp
(Singapore) triển khai mô hình KcN
Việt Nam - Singapore (VSIP) vào năm
1996. hình thành trên nền tảng tình hữu
nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và
Singapore, VSIP rất thành công và liên
tục phát triển nhiều dự án. Từ VSIP 1
đầu tiên quy mô 500ha tại thành phố
Thuận an, tỉnh Bình Dương, đến dự án
mới nhất là VSIP 3 - Bình Dương vừa
được khởi công năm 2022, đến nay, tại
Bình Dương có ba dự án VSIP 1, VSIP 2,
VSIP 3. các KcN này thu hút gần 600
NĐT đến từ hơn 22 quốc gia và vùng
lãnh thổ với tổng vốn đầu tư trên 8,6 tỷ
uSD, tạo ra 150.000 việc làm cho người
lao động. Tính chung trên cả nước, đến
nay VSIP đã phát triển thành Tập đoàn
VSIP group với 11 dự án tại nhiều tỉnh,
thành, thu hút 17 tỷ uSD vốn đầu tư và
860 khách hàng đến từ 30 quốc gia, vùng
lãnh thổ; tạo việc làm cho 300.000 lao
động. chủ tịch uBND tỉnh Bình Dương

Võ Văn minh cho rằng, VSIP là biểu
tượng vững chắc của quan hệ hợp tác
kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và
Singapore. mô hình VSIP group đang
dần phát triển, lớn mạnh trên khắp cả
nước. Bên cạnh việc sở hữu cơ sở hạ
tầng hiện đại, các dự án VSIP luôn
hướng đến mô hình KcN xanh với
những cam kết bảo vệ môi trường cùng
các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi tái tạo
năng lượng sạch, năng lượng mặt trời,
giảm thiểu rác thải, khí thải, phù hợp
với định hướng phát triển nhanh và
bền vững của đất nước. 

Từ việc tận dụng thế mạnh về
mạng lưới tiếp thị toàn cầu, tiến bộ
công nghệ, cùng bề dày kinh nghiệm
trong lĩnh vực phát triển công
nghiệp và đô thị với hệ sinh thái
năng động, toàn diện, Becamex IDc
đã khẳng định vị thế của mình.
minh chứng là các NĐT hàng đầu
khu vực và thế giới như Tập đoàn
Lego (Đan mạch), capitaland
(Singapore), central group (Thái
Lan),... sau thời gian nghiên cứu, tìm
hiểu đã quyết định đầu tư lâu dài tại
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Becamex IDC và triết lý “Lấy con người làm
trọng tâm cho mọi chiến lược”

ENTERPRISE

hơn 30 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực
phát triển hạ tầng công
nghiệp và đô thị, Tổng
công ty Đầu tư và Phát
triển công nghiệp

(Becamex IDc) đã đóng
góp to lớn vào sự phát
triển kinh tế - xã hội tại
nhiều tỉnh, thành. giá
trị cốt lõi làm nên uy tín
thương hiệu Becamex
IDc là mô hình phát
triển hệ sinh thái toàn
diện, tạo ra giá trị gia
tăng tốt nhất cho nhà
đầu tư (NĐT) và đem
lại cuộc sống tốt đẹp
cho người dân. 



hệ sinh thái công nghiệp của Becamex IDc.
hợp tác chiến lược đã mang lại những sự kiện kinh tế ấn

tượng mang tầm quốc tế, Becamex IDc tiếp tục xây dựng
những định hướng cụ thể, tham mưu phát triển công nghiệp về
phía Bắc của tỉnh Bình Dương. Với kinh nghiệm quốc tế,
Becamex IDc đã phát triển mô hình KcN của chính mình với
những KcN lần lượt ra đời tại Bình Dương, Bình Phước như:
KcN mỹ Phước I, II, III, Thới hòa, Bàu Bàng, Bàu Bàng mở
rộng, cây Trường, chơn Thành,… hiệu quả rõ nét, tại thị xã
Bến cát (tỉnh Bình Dương), các KcN mỹ Phước I, II, III và
Thới hòa là điểm đến hấp dẫn cho các NĐT, qua đó giúp thị
xã thu hút hơn 800 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư
hơn 8 tỷ uSD. Kế đó, KcN Bàu Bàng cũng giúp huyện Bàu
Bàng thu hút 215 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn
4,65 tỷ uSD vào địa phương. Nhìn chung các dự án có vốn đầu
tư lớn đều tập trung vào các KcN này. 

Tại tỉnh Bình Phước, Becamex IDc đã đầu tư Khu liên hợp
công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình Phước. Sau 4 năm triển
khai đã thu hút được 54 dự án với quy mô vốn đầu tư gần 1 tỷ
uSD; đồng thời trực tiếp đóng góp hơn 1.700 tỷ đồng vào ngân
sách, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Sắp tới,
Becamex IDc tiếp tục phát triển KcN và dân cư Đồng Phú. 

Để thu hút đầu tư trong kỷ nguyên kinh tế số và cách
mạng công nghiệp 4.0, hướng tới phát triển toàn diện, cân
bằng, tiếp bước Đề án Thành phố thông minh, tỉnh Bình
Dương đang phát triển Đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình
Dương. Tham gia Đề án, Becamex IDc đang tập trung đẩy
nhanh quá trình phát triển, xây dựng các dự án nền tảng tại
Thành phố mới Bình Dương, là trung tâm Vùng đổi mới
sáng tạo Bình Dương; đồng thời tập trung xây dựng KcN
khoa học và công nghệ. Đây là mô hình tích hợp liên thông
các chức năng KcN, khu khoa học công nghệ và cụm trường
đại học kết hợp với phát triển đô thị đáng sống.

Phát triển hệ sinh thái toàn diện
Bên cạnh phát triển hạ tầng KcN, Becamex IDc còn

chung tay kiến tạo hạ tầng thương mại dịch vụ, hạ tầng
công nghệ thông tin (cNTT), hạ tầng giáo dục đào tạo, y
tế, góp phần quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển bền
vững, hướng đến xây dựng thành công Vùng đổi mới sáng
tạo Bình Dương. 

mới đây, Khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới
Thành phố mới Bình Dương (WTc BDNc) do Becamex IDc
đầu tư đã đi vào hoạt động với diện tích 165.000m2. WTc
BDNc giúp kết nối, hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp trong
nước phát triển thương mại quốc tế, đưa Bình Dương trở
thành một điểm đến năng động, đa dạng về dịch vụ, nguồn
nhân lực chuyên nghiệp. WTc BDNc còn hỗ trợ các hoạt
động dịch vụ thương mại quốc tế tại Bình Dương và các khu
vực lân cận, đồng thời cũng kết nạp thành viên giúp các
doanh nghiệp trong nước mở rộng cánh cửa kết nối với hơn 1
triệu doanh nghiệp trải khắp toàn cầu. Phó chủ tịch uBND
tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành cho rằng, với chiến lược
phát triển “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương”, cùng việc
thúc đẩy thu hút đầu tư vào sản xuất, tỉnh Bình Dương định
hướng phát triển kinh tế cân bằng và ưu tiên đầu tư vào hạ
tầng dịch vụ, từng bước chuẩn hóa nền tảng thương mại -
dịch vụ của tỉnh. WTc BDNc đi vào hoạt động là điểm nhấn
trong kế hoạch phát triển kinh tế cân bằng.

Ngoài ra, Becamex IDc còn chú trọng hạ tầng về cNTT,

viễn thông nhằm tiếp tục góp thêm điểm sáng để thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với việc xây dựng Trung tâm dữ
liệu (Data center) quy mô lớn, hệ thống internet cáp quang
rộng khắp thông qua đơn vị trực thuộc là công ty cổ phần
công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) tại Thành phố
mới Bình Dương, Becamex IDc giúp tỉnh Bình Dương có hạ
tầng cNTT, viễn thông để phát triển Vùng đổi mới sáng tạo và
đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của doanh nghiệp,
người dân. hiện NTT Việt Nam (thuộc Tập đoàn NTT East
của Nhật Bản) và VNTT đã hợp tác xây dựng, vận hành Trung
tâm dữ liệu (Data center) thứ hai tại Bình Dương.

Nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,
Becamex IDc đã thành lập Trường Đại học Quốc tế miền
Đông (EIu) với chất lượng giáo dục đạt chuẩn Việt Nam và
thế giới, thu hút các chuyên gia, nhân lực chất lượng cao
trong nước và quốc tế tới làm việc, đóng góp cho sự phát
triển của toàn tỉnh. 10 năm đi vào hoạt động, cùng việc đào
tạo ra những sinh viên ưu tú, có trình độ chuyên môn giỏi,
EIu từng bước khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm nghiên
cứu khoa học - ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong
khu vực. Becamex IDc còn đầu tư xây dựng hai bệnh viện
lớn là Bệnh viện Becamex, Bệnh viện mỹ Phước với tiêu
chuẩn quốc tế, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, đáp ứng
nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người lao động,
chuyên gia, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Bình Dương, Becamex IDc là đơn vị tiên phong trong
xây dựng nhà ở xã hội. Sau 10 năm triển khai xây dựng, tại
Bình Dương, Becamex IDc đã xây dựng hoàn thành 47.500
căn. hiện Becamex IDc tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo
với tổng số 118.234 căn với giá bán từ 120 triệu - 280 triệu
đồng/căn, tạo cơ hội an cư cho hàng trăm nghìn lao động.
Tổng giám đốc Becamex IDc Phạm Ngọc Thuận chia sẻ:
“Phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội”, thông qua
việc kiến tạo một hệ sinh thái hoàn thiện phục vụ NĐT, người
dân, người lao động, Becamex IDc luôn mong muốn được
đồng hành cùng chính quyền, góp phần xây dựng sự thịnh
vượng cho vùng đất mà Becamex IDc hiện diện.

Đồng hành với tỉnh, Becamex IDc đã đóng góp quan
trọng, giúp Vùng thông minh Bình Dương bốn lần liên tiếp
nằm trong Top 21 (Smart 21) và 2 lần vào Top 7 được Diễn
đàn cộng đồng thông minh thế giới (Icf) công nhận, sánh
vai với các đô thị thành phố thông minh trên thế giới. Tháng
8/2022, lần thứ 2 liên tiếp Becamex IDc (mã chứng khoán
Bcm) được Tạp chí forbes Việt Nam vinh danh “Top 50
công ty niêm yết tốt nhất năm 2022”. Becamex IDc cũng là
doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả tại Việt Nam. Tháng
9/2022, Becamex IDc là đơn vị xuất sắc đứng nhất cả 3 hạng
mục giải thưởng cuộc thi autodesk aSEaN Innovation
awards 2022 (aIa 2022) tại Việt Nam, là đại diện duy nhất
của Việt Nam tham gia giải khu vực Đông Nam Á.

Xây dựng mô hình phát triển và thu hút đầu tư dựa trên
việc cung cấp một hệ sinh thái toàn diện với những điểm
trọng yếu, Becamex IDc chú trọng quy hoạch các KcN
xanh, đan xen với các khu đô thị, thương mại và dịch vụ.
Trong đó, tập trung xây dựng các dự án nhà ở xã hội, khu tái
định cư cho những người dân trong diện giải tỏa đền bù,
cùng các khu đô thị cao cấp dành cho NĐT, gắn liền với các
KcN; chú trọng xây dựng hệ thống giao thông, y tế, giáo dục
nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp,… Đó
chính là triết lý “Lấy con người làm trọng tâm cho mọi chiến
lược” mà Becamex IDc đã thực hiện xuyên suốt.n
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spreading exemplary industrial park model
With the mission of starting reforms, Becamex IDc was

assigned to enter into a joint venture with Sembcorp group
(Singapore) to deploy the Vietnam - Singapore Industrial Park
(VSIP) model in 1996. Incorporated from friendship and
economic cooperation between Vietnam and Singapore, VSIP
is very successful and keeps developing many projects. from
the first VSIP 1 that covers 500 ha in Thuan an city, Binh
Duong province to the latest VSIP 3 - Binh Duong, which was
just started in 2022, Binh Duong is home to three VSIP projects
(VSIP 1, VSIP 2 and VSIP 3). These industrial parks have
attracted nearly 600 investors from more than 22 countries and
territories with a total investment fund of over uS$8.6 billion,
and generated 150,000 jobs for workers. In the country, VSIP
has been to date developed into VSIP group with 11 projects in
many provinces and cities that drew uS$17 billion of
investment funds from 860 investors from 30 countries and
territories and created jobs for 300,000 workers. chairman of
Binh Duong Provincial People's committee Vo Van minh said
that VSIP is a solid symbol of good economic cooperation
between Vietnam and Singapore. The model of VSIP group is
gradually developing and growing across the country. In
addition to owning modern infrastructure, VSIP projects are
always aiming for green spaces, with commitments to
environmental protection and solutions to support transition
to renewable energy, solar energy and reduce waste and
emissions in line with the country's rapid and sustainable
development approach.

By advancing its powerful global marketing network,
technological progress and extensive experience in industrial

and urban development with a dynamic and comprehensive
ecosystem, Becamex IDc has become a well-established brand
name in the industry. Leading investors from the region and
the world such as Lego group (Denmark), capitaland
(Singapore) and central group (Thailand) decided to invest in
long-term projects in the Becamex IDc industrial ecosystem
after their meticulous research. 

Strategic cooperation has brought about impressive
international economic events. Becamex IDc continues to
build specific orientations and advise the province on
industrial development to the north of Binh Duong province.
With international experience, Becamex IDc has developed its
own industrial park model in Binh Duong and Binh Phuoc
provinces such as my Phuoc I, II, III, Thoi hoa, Bau Bang,
expanded Bau Bang, cay Truong and chon Thanh. In Ben cat
Town (Binh Duong province), my Phuoc I, II, III and Thoi
hoa industrial parks are attractive destinations for investors,
helping the town to woo more than 800 foreign investment
projects with over uS$8 billion of investment capital. Bau Bang
Industrial Park has also helped Bau Bang district to attract 215
foreign investment projects with more than uS$4.65 billion of
investment capital. Typically, large-scale projects have chosen
this industrial park.

In Binh Phuoc province, Becamex IDc invested in
Becamex - Binh Phuoc Industrial and urban complex. after
four years, the complex has attracted 54 projects with nearly
uS$1 billion, paid more than VND1,700 billion to the State
budget, and created jobs for more than 6,000 workers. In the
near future, Becamex IDc will develop Dong Phu Industrial
and residential area.

To induce investors in the era of digital economy and
Industry 4.0 and move towards comprehensive and balanced
development, following the Smart city Project, Binh Duong
province is developing the Binh Duong Innovation Zone.
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With more than 30-years' experience in
industrial and urban infrastructure
development, Investment and Industrial
Development corporation (Becamex IDc)
has made great contributions to
socioeconomic development in many
provinces and cities. The core value that
makes Becamex IDc brand reputation is a
comprehensive ecosystem development
model that creates best added values for
investors and brings a good life to people.



Joining this project, Becamex IDc is focusing on accelerating
the development and construction of foundational projects in
Binh Duong New city, which is the center of Binh Duong
Innovation Zone; and on construction of science and
technology parks. This is an integrated model of industrial
parks, science and technology parks and university clusters,
combined with the development of livable urban areas.

developing a comprehensive ecosystem
In addition to developing industrial park infrastructure,

Becamex IDc joins hands to create trade and service
infrastructure, information technology (IT) infrastructure,
education and training infrastructure, and healthcare
infrastructure, thus playing an important role in sustainable
development goals and successful construction of Binh Duong
Innovation Zone. The World Trade center Binh Duong New
city complex (WTc BDNc), invested by Becamex IDc,
recently came into operation with an area of 165,000 square
meters. WTc BDNc helps connect and support the domestic
business community to develop international trade and to
build Binh Duong into a dynamic destination with diverse
services and professional human resources. WTc BDNc also
supports international commercial services in Binh Duong and
surrounding areas and admits members to help domestic
businesses open their doors to more than 1 million businesses
across the globe. Vice chairman of Binh Duong Provincial
People's committee Nguyen Van Danh said, with the Binh
Duong Innovation Zone Development Strategy and its
approach to draw investment capital into manufacturing, Binh
Duong province looks for balanced economic development,
prioritizes investment in service infrastructure and gradually
standardizes local trade and service platforms. WTc BDNc,
once coming into operation, is a highlight of the balanced
economic development plan.

Becamex IDc also focuses on IT and telecommunications
infrastructure to play a bigger part in local socioeconomic
development. Building a large-scale data center, an extensive
fiber-optic internet system through its affiliated unit, Vietnam
Technology and Telecommunication Joint Stock company
(VNTT) in Binh Duong New city, Becamex IDc helps Binh
Duong province with an IT and telecommunication
infrastructure to develop the Binh Duong Innovation Zone and
meet the increasingly strict requirements of businesses and
people. currently, NTT Vietnam (affiliated to NTT East group
of Japan) and VNTT are cooperating in construction and
operation of the second data center in Binh Duong.

In order to develop high-quality human resources,
Becamex IDc established Eastern International university
(EIu) with educational quality that meets Vietnamese and
international standards to entice experts and domestic and
international high-quality human resources to work. This will
give an extra hand to local development. after 10 years of
operation, by training excellent students, EIu has gradually
affirmed its role and position as a center for scientific and
technological research, application and transfer in the region.
Becamex IDc also invested in building two large hospitals,
Becamex hospital and my Phuoc hospital of international
standards staffed by highly qualified doctors and nurses to
provide excellent medical services and care for workers, experts
and people in the locality.

In Binh Duong, Becamex IDc is a pioneer in social housing
construction. after 10 years of construction, Becamex IDc has
completed 47,500 apartments in the province. currently, the
company is expanding the next phase with a total of 118,234
apartments with selling prices ranging from VND120 million
to VND280 million per unit, a chance for a lot of workers to
settle down. Becamex IDc general Director Pham Ngoc
Thuan said, "Business development is coupled with social
responsibility" by forming a complete ecosystem for investors,
people and employees. Becamex IDc always wishes to
accompany the government and contribute to building
prosperity for the land where Becamex IDc is present.

Siding with the province, Becamex IDc importantly helped
Binh Duong Smart city to be recognized by Smart21
communities (Top 21) for four straight times and Top7 twice
by the World Intelligent community forum (Icf), elevating it
to world class. In august, 2022, Becamex IDc (securities
symbol: Bcm) was honored as "Top 50 best listed companies in
2022" by forbes Vietnam magazine for the second time in a
row. The company is also an effective digital transformation
firm in Vietnam. In September 2022, it was the winner of all
three categories of the autodesk aSEaN Innovation awards
2022 (aIa 2022) in Vietnam and was the only representative of
Vietnam to participate in the South asia awards.

Building a development and investment attraction model
based on a comprehensive ecosystem, Becamex IDc focuses on
planning green industrial parks, interlaced with urban,
commercial and service areas. The company pays attention to
building social housing projects and resettlement areas for
people who gave up their land for investment projects and
high-class residences for investors. It also builds traffic,
healthcare and education systems to meet the needs of people
and enterprises. That is the people-centered philosophy in all
strategies that Becamex IDc has pursued over time.n
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Ông có thể cho biết tình hình hoạt động kinh doanh của
Chi nhánh vietcombank Bình dương thời gian qua, đặc biệt là
những tháng đầu năm 2022?

Năm 2021, do tác động của đại dịch covid-19, hoạt động kinh
doanh của chi nhánh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tại hội
nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm
vụ năm 2022 của Vietcombank, chi nhánh Bình Dương đã vinh dự
được tuyên dương là chi nhánh xuất sắc xếp hạng thứ 4 của hệ
thống năm 2021 và là chi nhánh tiêu biểu đạt giải thưởng chuyên đề
về Thu phí dịch vụ năm 2021.

Những tháng đầu năm 2022, khi các quốc gia đang nỗ lực để
thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, cuộc xung
đột Nga-ukraine nổ ra đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng
hoảng vận chuyển và chuỗi cung ứng; tình hình lạm phát tăng cao
ở nhiều khu vực trên thế giới đang tạo ra những rủi ro cho kinh tế
toàn cầu cũng như quá trình hồi phục của nền kinh tế trong nước.
một số ngành hàng chưa có dấu hiệu hồi phục, ảnh hưởng không
nhỏ đến hoạt động ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Vietcombank
Bình Dương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện
các chỉ tiêu kinh doanh được giao, tăng cường kiểm soát rủi ro,
đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân để vượt qua khó khăn.
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm
2022 tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Đến 30/6/2022, tổng số khách hàng cá nhân của chi nhánh
lũy kế đạt: 535.000 khách hàng, tăng 4,6% so với đầu năm; tổng
khách hàng tổ chức lũy kế: 10.300 khách hàng, tăng 3,9%; huy
động vốn đạt 21.560 tỷ đồng, tăng 1,7%. Tín dụng tăng trưởng
theo đúng định hướng, dư nợ cho vay đạt 15.900 tỷ đồng, tăng
10,1%; chất lượng tín dụng trong tầm kiểm soát, nợ xấu và nợ
nhóm 2 được kiểm soát ở mức thấp so với mức khống chế của Trụ
sở chính giao. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 406 tỷ
đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.

trước những biến động bất lợi của nền kinh tế, Chi nhánh
vietcombank Bình dương đã có những nỗ lực nào để đồng
hành cùng doanh nghiệp, thưa ông? 

Vietcombank Bình Dương xác định đồng hành cùng với doanh
nghiệp chính là giải pháp cho cả ngân hàng và doanh nghiệp để
vượt qua khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác hỗ trợ khách hàng
cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của Vietcombank
Bình Dương thời gian qua. chi nhánh luôn theo sát tình hình ảnh
hưởng của dịch bệnh covid-19 đối với hoạt động của khách hàng,
xây dựng phương án hỗ trợ, phối hợp, xử lý phù hợp, kịp thời, vận
dụng linh hoạt, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước
(NhNN) và Vietcombank.

Nhiều chính sách, sản phẩm dịch vụ đã được triển khai để đồng
hành, hỗ trợ khách hàng, như: Vietcombank đã ban hành các chính
sách ưu đãi phí cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng
và cá nhân. các mức phí ưu đãi được áp dụng cho các giao dịch
chuyển tiền đi trong và ngoài hệ thống, giao dịch rút tiền tại aTm,

vietComBank Bình Dương

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt   

Dù đối mặt với rất nhiều khó
khăn nhưng nhờ các giải pháp
điều hành hiệu quả của Ban lãnh
đạo cùng quyết tâm cao của tập
thể cán bộ nhân viên, hoạt động
của chi nhánh Vietcombank

Bình Dương vẫn tăng trưởng tốt,
chất lượng tín dụng được kiểm
soát chặt chẽ. Đặc biệt với tinh
thần “đồng hành cùng khách
hàng, cùng doanh nghiệp”, chi
nhánh đã triển khai tích cực và
hiệu quả chính sách hỗ trợ
khách hàng, doanh nghiệp.
Phóng viên Vietnam Business
forum đã cuộc phỏng vấn ông

Nguyễn thái minh Quang,
giám đốc chi nhánh. 
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gói dịch vụ tài khoản, nộp tiền mặt chuyển đi,…

Ông có thể cho biết rõ hơn về những chia sẻ, hỗ trợ
mà ông vừa đề cập? 

Từ khi dịch covid-19 bùng phát đến nay, Vietcombank
đã triển khai 08 đợt hỗ trợ giảm lãi suất cho khách hàng
doanh nghiệp và cá nhân với mức giảm phổ biến ở mức 0,5-
1%/năm lãi suất khoản vay hoặc giảm 5-10% số tiền lãi phải
trả theo từng đợt. 

Ngoài những gói hỗ trợ theo 08 đợt giảm lãi suất tập
trung nêu trên, Vietcombank cũng triển khai nhiều chương
trình cho vay lãi suất ưu đãi (thấp hơn lãi suất thông
thường) như các chương trình an tâm lãi suất, lãi suất cạnh
tranh, lãi suất thỏa thuận, lãi suất đặc biệt, lãi suất cho vay
đối với các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên theo quy định của
chính phủ, NhNN,… riêng năm 2021, Vietcombank Bình
Dương đã thực hiện các gói ưu đãi này cho khách hàng với
quy mô dư nợ cho vay là hơn 11.800 tỷ đồng, chiếm 87%
tổng dư nợ cho vay, với số tiền lãi ưu đãi là hơn 191 tỷ đồng,
(chiếm 20% thu nhập của chi nhánh).

Ngoài ra, chi nhánh luôn tích cực, chủ động triển khai
thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ
đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo
đúng đối tượng quy định tại Thông tư 01, Thông tư 03,
Thông tư 14, các văn bản hướng dẫn của NhNN và
Vietcombank. chi nhánh đã thực hiện cơ cấu nợ không thay
đổi nhóm nợ cho khách hàng với 200 khoản vay với quy mô
dư nợ cơ cấu gần 800 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, giai đoạn thực hiện chính sách giãn cách

theo chỉ thị 16, trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều khách hàng bị
cách ly, phong tỏa, chúng tôi thành lập Tổ hỗ trợ công tác thu
hồi nợ đối với các khách hàng gặp khó khăn trong việc đến
ngân hàng trả nợ.

chi nhánh cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phù
hợp khác cho khách hàng như cho vay mới và/hoặc cho vay
điều chỉnh nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu và/hoặc
thay đổi thị trường tiêu thụ do ảnh hưởng bởi dịch covid-19;
xem xét kéo dài thời hạn vay đối với các khoản vay mới để
phù hợp với dòng tiền luân chuyển vốn của khách hàng bị
chậm lại do ảnh hưởng bởi dịch covid 19. Tăng cường vai
trò kết nối giữa các doanh nghiệp nhằm chia sẻ, hỗ trợ, phối
hợp trong việc giải quyết các khó khăn tạm thời về nguyên
liệu, đơn hàng. Triển khai xây dựng, tư vấn các gói giải pháp
tài chính đồng bộ; thông tin kịp thời cho khách hàng doanh
nghiệp các chính sách, quy định, biện pháp về phòng chống
dịch covid-19 của chính phủ, của tỉnh Bình Dương để các
doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, ứng phó. cải tiến, đơn giản
hóa hồ sơ, thủ tục; tăng cường giải quyết nhu cầu sản phẩm
dịch vụ cho khách hàng bằng hình thức trực tuyến, nhờ đó
đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đặc biệt trong
thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. 

Vietcombank Bình Dương cũng đẩy mạnh tư vấn khách
hàng sử dụng các sản phẩm trực tuyến (sản phẩm tài trợ
thương mại trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử, hệ thống
thanh toán và quản lý dòng tiền VcB cashup, mở tài khoản
online,…) để góp phần thuận tiện cho doanh nghiệp trong
giao dịch với ngân hàng; các sản phẩm dịch vụ này giúp khách
hàng vẫn thực hiện được các giao dịch ngân hàng từ xa, không
cần đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch.

trân trọng cảm ơn ông!

 vượt     qua khó khăn
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Could you please be kind enough to brief the business
performance of vietcombank Binh duong Branch over the
past time, especially in 2022? 

In 2021, the branch's business operations faced numerous
difficulties caused by coVID-19 pandemic. however, at a
Vietcombank meeting that reviewed business performance in
2021 and previewed business tasks in 2022, Binh Duong Branch
was honored to be the 4th most excellent branch in 2021 and the
outstanding fee-collecting branch in 2021.

In early 2022, countries struggled to live through the
coVID-19 pandemic, the russia-ukraine conflict broke out,
which exacerbated transportation and supply chain crises; and
high inflation in many regions of the world posed risks to the
global economy and threatened domestic economic recovery.
Some sectors did not show signs of recovery and significantly
affected banking activities. In that context, Vietcombank Binh
Duong actively carried out many solutions to fulfill its business
targets, strengthen risk control, and support businesses and
people to overcome difficulties. The branch continued to achieve
positive business results in the first 6 months of 2022.

as of June 30, 2022, Vietcombank Binh Duong had a total of
535,000 personal customers, an increase of 4.6% over the start of
the year, and 10,300 institutional customers, an increase of 3.9%.
The branch mobilized VND21,560 billion, up 1.7%. credit
growth moved in the right direction. outstanding loans reached
VND15,900 billion, up 10.1%. credit quality was controlled
while bad debt was kept as low as set by Vietcombank. operating
profit rose 7.2% year on year to VND406 billion.

Before adverse economic fluctuations, what has
vietcombank Binh duong Branch done to support
enterprises? 

Vietcombank Binh Duong defines that supporting
businesses is a solution for both the bank and businesses to
overcome difficulties and challenges. Therefore, customer
support is one of the key activities of Vietcombank Binh
Duong. The branch always closely monitors impacts of
coVID-19 epidemic on their operations, develops support

plans, coordinates, appropriately handles and promptly
applies regulations of the State Bank of Vietnam (SBV) and
Vietcombank.

many policies, products and services have been launched
to better support customers. for example, Vietcombank
applied preferential fee policies for institutional, corporate,
banking and individual customers. Preferential fees are
applied to money transfers into and out of Vietcombank,
aTms, account service packages and cash remittances.

Would you mind telling more about business support
as you mentioned above?

Since coVID-19 epidemic outbreak, Vietcombank has
launched eight rounds of interest cut support for corporate and
individual customers, with a common reduction of 0.5-1% for loans
or a 5-10% reduction of interest payable in installments.

In addition to eight above rate cut support packages,
Vietcombank has carried out many soft loan programs (with
lending rates lower than the normal) for prioritized industries
and fields as guided by the government and the SBV. In 2021
alone, Vietcombank Binh Duong offered over VND11,800 billion
of soft loans for customers, accounting for 87% of the total loan
balance. The interest reduced for customers was more than
VND191 billion (accounting for 20% of its income).

moreover, the branch always actively reschedules debt
repayment terms and rationalizes debt categories for customers
affected by the coVID-19 epidemic in line with circular 01,
circular 03, circular 14, directions of the State Bank and
Vietcombank. The branch restructured debt payment terms
without changing debt categories for 200 customers borrowing
nearly VND800 billion.

In 2021, following the social distancing policy as per Directive
16, we set up a debt recollection team to assist customers who
found it hard to go to the bank for loan repayment.

Vietcombank Binh Duong also carried out many other
appropriate forms of support for customers such as new/extended
loans for purchase of input materials and/or consumption
markets changed by coVID-19 epidemic. The branch considered
extending payment terms for new loans to match slower cash
flows of customers due to coVID-19 epidemic. Vietcombank
Binh Duong further connected companies in order to share,
support and coordinate with them to solve temporary difficulties
in raw materials and orders; developed and consulted consistent
financial solution packages; promptly informed customers of
policies, regulations and measures on coVID-19 prevention and
control introduced by the government and Binh Duong province
to help them promptly grasp and respond to the epidemic. The
branch improved and simplified records and procedures and
responded to customer needs for products and services by online
form to better help customers during strict social distancing time.

Vietcombank Binh Duong also advised customers to use
online products (online trade finance products, e-banking
services, VcB cashup payment and cash flow management
system, online account opening). These products and services
help customers still perform banking transactions remotely,
meaning they do not need to go to the bank for such transactions. 

thank you very much!
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Despite facing many difficulties, with
effective management solutions of the
management and high resolve of all
employees, operations of Vietcombank Binh
Duong Branch have still grown well, with
credit quality strictly controlled. always
supporting customers and businesses, the
branch has actively and effectively applied
policies to support them. Vietnam Business
forum’s reporter has an interview with mr.
Nguyen thai minh Quang, Director of
Vietcombank Binh Duong Branch.
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dấu ấn từ những dự án thiết
thực, hiệu quả

Trong sự phát triển của tỉnh
Bình Dương, BIWaSE đã tạo được
nhiều dấu ấn và có nhiều đóng
góp tích cực thông qua những
dự án đầu tư thiết thực và hiệu
quả cao. có thể kể đến một số
dự án tiêu biểu như: hệ thống
thu gom và nhà máy xử lý
nước thải sinh hoạt Thủ Dầu
một công suất 17.000m3/ngày
đêm; hệ thống nhà máy xử lý
nước thải sinh hoạt tại các đô
thị Thuận an, Dĩ an, Tân
uyên. Đây là các nhà máy hiện
đại, có hệ thống thu gom nước
thải sinh hoạt tách biệt với hệ thống
thu gom nước mưa, các hộ dân xả thải
trực tiếp vào hệ thống thu gom mà
không cần sử dụng bể phốt, rất văn minh,
tiện lợi, chất lượng xử lý nước thải đạt loại a cùng
với công nghệ xử lý, vận hành tiên tiến.

Với phương châm luôn sát cánh với tỉnh trong phát
triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư, BIWaSE đã phát
huy nội lực để đầu tư một hệ thống cấp nước sạch phủ rộng
khắp, từ các vùng công nghiệp và đô thị phát triển như
thành phố Thủ Dầu một, Thuận an, Dĩ an, Tân uyên, Bến
cát cho đến các huyện xa hơn như: Bàu Bàng, Phú giáo,
Dầu Tiếng và các khu công nghiệp: VSIP, Việt hương, Sóng
Thần, Đồng an, mỹ Phước, Bàu Bàng, Tân uyên, Đất
cuốc, an Tây,... Tổng công suất nước cung cấp của công ty
đạt 710.000m3/ngày đêm với hơn 27.000 khách hàng. 

Bên cạnh nhiệm vụ cấp nước sạch, việc thu gom, xử lý
chất thải, nước thải cũng được BIWaSE mở rộng, tăng
cường công suất xử lý tại các nhà máy, góp phần giải quyết
bài toán ô nhiễm môi trường, vừa đem lại không ít những
lợi nhuận từ việc xử lý chất thải, rác thải để sản xuất điện,
phân bón. công ty đã đầu tư Dự án Khu xử lý rác thải Nam
Bình Dương với vốn đầu tư 30,5 triệu uSD. Nhà máy đã đi
vào hoạt động, với các hạng mục công nghệ tái chế, xử lý
rác thải khá hiện đại, bao gồm: Nhà máy tái chế rác sinh
hoạt làm phân compost với công suất 840 tấn/ngày, lò đốt

rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại
công suất 320 tấn/ngày, lò đốt rác y tế
công suất 3 tấn/ngày, hệ thống xử lý
nước rỉ rác công suất 1.000m3 và
xử lý nước thải công nghiệp
50m3/ngày, phát điện với công
suất 4.000KVa.

vượt bão Covid-19
Ông Nguyễn Văn Thiền,

chủ tịch hĐQT BIWaSE
cho biết, đại dịch covid -19
đã tác động nặng nề đến nền
kinh tế, bản thân là một nhà
đầu tư, là doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, hoạt động của
BIWaSE không tránh khỏi

những ảnh hưởng. mặc dù vậy,
trong hoàn cảnh nền kinh tế tỉnh

Bình Dương vừa mới phục hồi, với
những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên,

9 tháng đầu năm 2022 hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty đã có nhiều khởi sắc.

cụ thể, tổng doanh thu hoạt động 9 tháng đầu năm
2022 của BIWaSE đạt 2.828 tỷ đồng, tăng trưởng đạt
115% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt hơn 73% so với nghị
quyết Đại hội (3.850 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận sau thuế 9
tháng đầu năm 2022 đạt 523 tỷ đồng, tăng trưởng đạt
106% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt hơn 70% so với nghị
quyết Đại hội (750 tỷ đồng) chưa kể khoản chưa lên được
doanh thu của lĩnh vực xử lý rác do đang chờ ký hợp đồng
đặt hàng với giá trị 93,1 tỷ đồng và sẽ hoàn chỉnh ghi
doanh thu trong năm 2022.

Với tốc độ phát triển này, dự kiến cả năm 2022 công ty
BIWaSE cố gắng sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế
hoạch cũng như đảm bảo việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ
lệ 13% vốn điều lệ đúng theo nghị quyết tại Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022 đã đề ra.

Ngoài ra, cùng với những nhận định khả quan về thị
trường, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tăng trưởng,
hoạt động mạnh trở lại sau dịch covid-19, tốc độ thu hút
đầu tư vốn fDI trong 10 tháng đầu năm 2022 của Bình
Dương đứng thứ 2 cả nước với các dự án lớn được đầu tư từ

BIWASE
Nỗ lực vì mục tiêu 
phát triển bền vững

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT BIWASE

Đi lên từ xuất
phát điểm thấp, trong

điều kiện nhiều khó khăn,
nhưng với sự năng động, nhạy

bén, công ty cổ phần Nước - môi
trường Bình Dương (BIWaSE) đã
vươn lên trở thành một trong

những doanh nghiệp ngành nước,
môi trường hàng đầu cả nước,
đóng góp tích cực cho phát
triển kinh tế - xã hội của

tỉnh Bình Dương. 
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ENTERPRISE

Tập đoàn Lego (Đan mạch); Tập đoàn Pandora (Đan
mạch), các dự án astral city Bình Dương, artisan Park
của gamuda Land,... Đây là những yếu tố hứa hẹn sự phát
triển thị trường tiêu thụ nước sạch tiềm năng của
BIWaSE. Với sức mạnh tăng trưởng từ nội lực cũng như
triển vọng tăng trưởng từ các đơn vị có sự tham gia đầu
tư, điều hành của BIWaSE tại công ty cổ phần cấp nước
gia Tân (Đồng Nai), công ty cổ phần cấp thoát nước cần
Thơ và cần Thơ 2 chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ nước sạch
cho người dân địa phương; góp phần phát triển hạ tầng
ngành cấp nước, hạ tầng đô thị, là nền tảng vững chắc để
phát triển kinh tế - xã hội cũng như góp phần mang lại giá
trị gia tăng cao cho BIWaSE trong thời gian tới.

một thông tin tích cực khác, công ty cổ phần cấp
nước gia Tân (giwaco) - thành viên của BIWaSE đã
đầu tư mạnh về nguồn vốn, kỹ thuật, phát triển 123,5km
đường ống phân phối trên địa bàn, mở rộng công suất
nhà máy lên 40.000m3/ngày đêm; cùng các trạm tăng áp
nhằm bảo đảm đưa nước sạch, đạt tiêu chuẩn đến các xã
vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, các đô thị hình
thành trong tương lai như: Vĩnh cửu, Định Quán, cẩm
mỹ, thành phố Long Khánh,... Với tổng vốn đầu tư
785,3 tỷ đồng, công trình được hoàn thành và đưa vào
sử dụng vào tháng 10/2022, bảo đảm cung cấp đầy đủ
nước sạch, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, đô
thị của tỉnh Đồng Nai. n

“Dù nhịp độ phát triển mỗi lúc có thể khác nhưng
Bình Dương vẫn giữ được truyền thống năng động, là
điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Chính quyền tỉnh
luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư; đội ngũ
công chức, viên chức của tỉnh luôn miệt mài làm việc, có
trách nhiệm. Bên cạnh đó, Bình Dương còn thuận lợi về
mặt địa lý, giao thông. Do vậy, nhiều năm qua Bình
Dương luôn nằm trong Top đầu thu hút đầu tư. 

Nhờ môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của
Bình Dương, BIWASE từ một trong những doanh nghiệp
có xuất phát điểm thấp nhất khu vực đã vươn lên mạnh
mẽ, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Công ty đã phát
triển thêm nhiều lĩnh vực, tạo giá trị cho xã hội.”

Nguyễn Văn Thiền

Chủ tịch HĐQT BIWASE

impressions from practical and effective
projects 

With the development of Binh Duong province,
BIWaSE has left many impressions and made positive
contributions with its practical and effective investment
projects. Typical projects include Thu Dau mot
municipal wastewater treatment plant with a daily
capacity of 17,000 cubic meters; and domestic
wastewater treatment plants in Thuan an, Di an and
Tan uyen urban areas. These are modern domestic
wastewater collection facilities, separated from rainwater
collection systems. households discharge wastewater
directly into collection systems without using septic
tanks. The quality of treated wastewater meets grade a
standard, processed by advanced treatment and
operation technologies.  

always standing side by side with the province in
socioeconomic development and investment attraction,
BIWaSE has capitalized on its internal resources to
invest in a water supply system that covers a wide area,
from developed industrial and urban areas such as Thu
Dau mot, Thuan an, Di an, Tan uyen and Ben cat to
more distant districts such as Bau Bang, Phu giao and
Dau Tieng, as well as industrial parks like VSIP, Viet
huong, Song Than, Dong an, my Phuoc, Bau Bang, Tan
uyen, Dat cuoc and an Tay. The total capacity of the
company's water supply reaches 710,000 cubic meters a
day, serving more than 27,000 customer households.

In addition to supplying tap water, BIWaSE has
also expanded its collection and treatment of municipal
solid waste and wastewater by raising treatment
capacity of plants and solving environmental pollution
problems. This work may offer various benefits,

BiWase  

Effort for
Sustainable
Development Goals
from a low starting point with
numerous difficulties, Binh Duong
Water - Environment Joint Stock
company (BIWaSE) has risen to
become one of the leading water and
environment firms in the nation and
contributed positively to socioeconomic
development of Binh Duong province. 
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ranging from waste-to-
electricity to
waste-to-fertilizer. The
company invested uS$30.5
million in Nam Binh Duong
Waste Treatment Project to
recycle and treat waste. Its
key facilities included a
municipal waste recycling
plant that makes 840 tons of
compost fertilizers a day, a
hazardous industrial
incinerator that is capable of
processing 320 tons a day, a medical waste incinerator
with a daily capacity of 3 tons, a leachate treatment
system with a daily capacity of 1,000 cubic meters a day
and an industrial wastewater treatment facility of 50 cubic
meters a day, and a 4,000-KVa power generator. 

overcoming raging Covid-19 epidemic
mr. Nguyen Van Thien, chairman of the Board of

Directors of BIWaSE, said that the coVID-19 pandemic
has exerted a heavy impact on the economy, and as an
investor and service provider, BIWaSE cannot avoid its
adverse impacts. fortunately, given Binh Duong's ongoing
economic recovery, with the effort of all employees, the
company's business operations thrived in the first nine
months of 2022. 

Specifically, BIWaSE's operating revenue totaled
VND2,828 billion in the first nine months of 2022, up
115% year on year and 73% higher than the target of
VND3,850 billion. The profit after tax was VND523 billion
in the nine-month period, representing a year on year
growth of 106% and 70% higher than the target of VND750
billion set by its shareholder meeting, exclusive of
unearned revenue of waste treatment business pending
contract, worth VND93.1 billion, expected to be credited
into the 2022 revenue.  

given this growth rate, BIWaSE is expected to achieve
and exceed its targets in 2022 and pay cash dividend of
13% to its shareholders as adopted by the annual general
meeting of Shareholders 2022. 

In addition, with an optimistic market outlook,
industrial parks and companies resumed and expanded
manufacturing operations at the back of coVID-19
epidemic. The province's fDI fund ranked second
nationwide in the first ten months of 2022, boosted by
gigantic projects invested by Lego group (Denmark),
Pandora group (Denmark), astral city Binh Duong, and
artisan Park invested by gamuda Land. These are
promising factors for BIWaSE to develop water supply.
With growth strength from its internal resources and
growth prospects of its cooperation partners at gia Tan
Water Supply Joint Stock company (Dong Nai), can Tho
Water Supply and Sewerage Joint Stock company and can
Tho 2 Water Supply and Sewerage Joint Stock company,
BIWaSE will certainly supply enough water for local
people; help develop local water supply and urban
infrastructure, a solid foundation for socioeconomic
development and a generator of high added value to

BIWaSE in the coming time. 
In another positive

development, gia Tan Water
Supply Joint Stock company
(giwaco) - a member of
BIWaSE - invested a lot of
capital and technology to
build 123.5km of supply
pipelines, expand its water
plant capacity to 40,000 cubic
meters a day, together with
pressure booster pumping
stations, to ensure water

supply to remote communes, industrial parks and future
urban areas of Vinh cuu, Dinh Quan, cam my and Long
Khanh. With a total investment fund of VND785.3 billion,
the project, completed and put into use in october 2022, is
supplying adequate water for industrial development and
urban development in Dong Nai province.n

"Although development pace may differ from time
to time, Binh Duong still retains its intrinsic
dynamism and is an ideal destination for investors.
The provincial government always creates the best
conditions for investors, and public employees are
always hardworking and responsible. Besides, Binh
Duong has a convenient geographic location and
traffic system. Therefore, the province is always a top
investment destination.  

Facilitated by Binh Duong's favorable business
and investment environment, BIWASE, which used to
be one of weakest businesses in the region, has grown
strongly with an increasingly effective operational
performance. The company has expanded into more
fields to create more value for society.” 

Mr. Nguyen Van Thien

Chairman of the Board of Directors, BIWASE

Mr. Nguyen Van Thien, Chairman of the Board of Directors of
BIWASE, introduces the company’s products to customers



Nhiều điểm sáng 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của PcBD lần đầu

tiên ghi nhận mức tăng trưởng âm vào năm 2021 trong
tiêu thụ điện kể từ khi được chia tách và thành lập từ
Điện lực Sông Bé (năm 1997). cụ thể là năm 2021, mức
sử dụng điện giảm 0,11% so với năm 2020. 

Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh trên là do
dịch bệnh covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bình
Dương nói riêng và cả nước nói chung. Địa phương thực
hiện phòng chống dịch nghiêm ngặt, việc di chuyển cũng
bị hạn chế đã làm cho tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội
đều bị tê liệt.

Trong bối cảnh đó, PcBD và toàn thể cán bộ công
nhân viên (cBcNV) vừa phải căng mình chống dịch, vừa
đảm bảo sản xuất, cung cấp điện an toàn, ổn định phục

vụ nhu cầu sử dụng điện và công tác phòng chống dịch. 
Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

cho các công trình lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Bình
Dương trong giai đoạn 2016 - 2021 gặp nhiều trở ngại
nên đã gây quá tải lưới điện cục bộ ở nhiều khu vực. Vì
vậy việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục là
nhiệm vụ hết sức khó khăn và thách thức. 

Tuy nhiên, được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPc) trong việc
điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời được sự hỗ trợ
của uBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị, thành phố, cùng
với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể cBcNV
nên trong giai đoạn 2016 – 2021, PcBD đã đảm bảo cung
cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã
hội trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch

“Đi trước một bước” vì sự phát triển   
Năm 2020, năm 2021 và những tháng đầu
năm 2022, trong vòng xoáy của “bão”
covid-19, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và
công ty Điện lực Bình Dương (PcBD)
cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép, PcBD
đã vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa
cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng thời
giữ được tiến độ thực hiện các dự án đầu
tư, đảm bảo “điện đi trước một bước” cho
phát triển kinh tế - xã hội.

ĐIệN LựC BìNH DươNG

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương
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sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ
được giao, đóng góp tích cực cho
phát triển kinh tế - xã hội địa
phương.

"Điện đi trước một bước”
giữ vai trò là một doanh nghiệp

cung ứng sản phẩm, dịch vụ thiết
yếu, hoạt động của PcBD có mối
quan hệ mật thiết với sự phát triển
kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của
địa phương. 

Với tình hình dịch bệnh covid-
19 tiếp tục bùng phát ở Trung Quốc
và xu hướng dịch chuyển nhà máy
sản xuất trong khu vực, với sứ
mệnh “điện đi trước một bước”,

 triển     kinh tế - xã hội
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công ty đã đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều giải
pháp.

cụ thể, công ty tiếp tục đầu tư lưới điện cũng như đề
xuất với Tổng công ty Điện lực miền Nam trong việc đầu
tư các công trình lưới điện cấp nguồn nhằm đảm bảo
cung cấp đủ điện, nâng cao độ tin cậy cũng như hiệu quả
vận hành hệ thống điện. 

Tiếp tục tích cực phối hợp với uBND tỉnh Bình
Dương và các sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn các
công trình đầu tư xây dựng lưới điện đang chậm tiến độ
nhằm sớm đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng
điện trong thời gian tới.

hiện nay, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh ngày
càng được nâng cao, theo đó nhu cầu sử dụng điện ngày
càng tăng và đòi hỏi chất lượng điện ngày càng cao. Do
đó, trong thời gian tới, PcBD tiếp tục tăng cường sử dụng

các thiết bị điện ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào
lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tự động
hóa lưới điện, . . . hướng đến tự động hóa lưới điện phân
phối, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự cố lưới điện,
nâng cao chất lượng điện năng cung cấp đến khách hàng.

Ngoài ra, PcBD đã, đang và sẽ tiếp tục điện tử hóa
quá trình cung cấp dịch vụ điện thông qua Tổng đài
chăm sóc khách hàng (19001006, 19009000), thực hiện
giải quyết tất cả các yêu cầu của khách hàng đúng thời
gian và quy định. Tiếp tục triển khai công tác dịch vụ
khách hàng đi vào chiều sâu, theo nhóm khách hàng để
tập trung các giải pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả,
đảm bảo chu trình và thời gian lắp đặt điện mới cho
khách hàng, đặc biệt là khách hàng có đầu tư đường dây
và trạm biến áp, đảm bảo chỉ số tiếp cận điện năng với
thời gian thực hiện thủ tục của ngành điện.n
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Khởi đầu là một tiệm vàng nhỏ năm 1989, đến
năm 1997, DNTN Vàng mỹ oanh chính thức
được thành lập. ra đời trong bối cảnh còn nhiều
khó khăn, song Vàng mỹ oanh luôn nỗ lực mở
rộng quy mô, nâng cao năng lực hoạt động cũng

như liên tục cập nhật, đa dạng hóa mẫu mã để đáp ứng nhu
cầu của khách hàng. Đặc biệt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sản
phẩm mang thương hiệu Vàng mỹ oanh đều luôn đạt chuẩn,
đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như đủ hàm lượng, trọng lượng. 

Niềm tự hào, đồng thời cũng là lợi thế cạnh tranh của
DNTN Vàng mỹ oanh còn nằm ở đội ngũ thợ kim hoàn có
tay nghề cao cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng thân
thiện, cởi mở, luôn làm hài lòng khách hàng bằng sản phẩm
chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Đây cũng chính là những
nền tảng góp phần làm nên uy tín, giúp doanh nghiệp ngày
càng vươn đến những mục tiêu cao hơn, là địa chỉ mua sắm
nữ trang tin cậy của khách hàng khu vực phía Đông tỉnh
gia Lai. 

Không chỉ năng động, sáng tạo trong kinh doanh, doanh
nhân Lâm Thị Liễu còn được nhiều người biết đến với các
hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa. chọn cho mình triết lý
"sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" và bằng sự đồng cảm
sâu sắc với những hoàn cảnh khó khăn, chị đã hăng hái tham
gia các hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương và đi đầu
trong công tác từ thiện (đóng góp cho Quỹ vì người nghèo,
Quỹ hiếu học, Quỹ đền ơn đáp nghĩa,...) với số tiền hàng trăm
triệu đồng mỗi năm. Qua đó, góp phần tiếp sức để những số
phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. 

Bên cạnh công tác thiện nguyện, doanh nhân Lâm Thị
Liễu còn đảm nhiệm tốt vai trò chủ nhiệm cLB nữ doanh
nghiệp thị xã an Khê. Dưới sự dẫn dắt, điều hành của chị,
cLB đã trở thành một mái nhà chung đúng nghĩa - nơi các
chị em doanh nhân cùng sẻ chia kinh nghiệm, hỗ trợ nhau
trong kinh doanh, cuộc sống cũng như trong các hoạt động
cộng đồng ý nghĩa. ghi nhận những đóng góp không mệt
mỏi cho công tác thiện nguyện thời gian qua, doanh nhân
Lâm Thị Liễu đã nhiều lần vinh dự được uBND tỉnh gia Lai

và uBND thị xã an Khê biểu dương, khen thưởng.
Doanh nhân Lâm Thị Liễu cho biết: chị làm từ thiện xuất

phát từ chính cái tâm của mình chứ không vì mục đích
quảng bá thương hiệu hay đánh bóng tên tuổi. Từng trải qua
cảnh cơ cực, đi lên bằng hai bàn tay trắng, chị thấu hiểu sâu
sắc và luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé
giúp đỡ, sẻ chia với những người có hoàn cảnh kém may
mắn, trao yêu thương đến tất cả mọi người. 

"Với tôi, làm từ thiện cũng là một kiểu mưu cầu hạnh
phúc cá nhân; nếu sống hết lòng vì mọi người, mở rộng trái
tim và góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội thì tự sâu
thẳm tâm hồn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc. Trên
chặng đường sắp tới, tôi nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm
thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, từ đó có thêm
nguồn lực đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ những người yếu
thế trong xã hội, cùng chung tay xoa dịu những bất hạnh
trong cuộc sống" - nữ doanh nhân chia sẻ.n
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Nhắc đến doanh nhân Lâm Thị Liễu -
giám đốc Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
Vàng mỹ oanh, chủ nhiệm cLB nữ
doanh nghiệp thị xã an Khê là nhắc đến
sự giỏi giang, tháo vát trong kinh doanh và
xông xáo trong công tác thiện nguyện. Nữ
doanh nhân ấy luôn cố gắng sống một
cuộc sống trọn vẹn để mỗi thời khắc đều
trở nên ý nghĩa và giá trị nhất.

hàn Lương

Doanh nhân lâm thị liễu

Tận tâm, tận lực, cống hiến hết mình
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