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            Mang đến nền giáo dục chất lượng

Chương trình giáo dục của QSI được Hiệp hội thẩm định chất lượng giáo dục Mỹ chứng nhận. Tất cả các lớp học đều được giảng dạy bằng tiếng 
Anh; chúng tôi cũng cung cấp các lớp tiếng Anh chuyên sâu cho các học sinh còn giới hạn về việc sử dụng ngôn ngữ.

Học sinh phát triển tốt nhất với quy mô lớp học nhỏ. QSI đưa ra tỷ lệ học sinh trên giáo viên là 5:1, do đó giáo viên có thể nắm vững trình độ 
của từng học sinh và thúc đẩy các em tiến xa hơn những gì các em có thể tưởng tượng. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa của trường cũng 
rất đa dạng.

Học sinh trung học được tham gia vào một lịch trình học tập nghiêm ngặt và đầy thử thách cùng với các lớp Nâng cao (AP) về Toán, Khoa học 
và Nghệ thuật. Các khóa học AP giúp phát triển các kỹ năng học tập ở trình độ đại học, đồng thời giúp học sinh xây dựng sự tự tin cần thiết 
để thành công. Năm 2022, QSI vinh dự trở thành trường đạt tiêu chuẩn Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB).
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Tại buổi làm việc, ông Trung Trịnh đã giới
thiệu sơ bộ về hội đồng Kinh doanh Việt -
mỹ  với vai trò kết nối các doanh nghiệp vừa
và nhỏ của mỹ với các doanh nghiệp Việt
Nam thông qua các hoạt động cung cấp

thông tin thị trường, đào tạo doanh nhân, tổ chức các sự
kiện, hội thảo,… Ông Trung Trịnh nhấn mạnh về hoạt
động tư vấn dịch vụ - pháp lý, giải đáp các nhu cầu, tư
vấn thông tin về xuất xứ, các quy tắc fTa để hạn chế các
khó khăn cho doanh nghiệp khi kinh doanh với đối tác
nước ngoài.
Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai

nước, giám đốc điều hành hội đồng Kinh doanh Việt -
mỹ nhấn mạnh về tiềm năng phát triển của ngành công
nghệ thông tin và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời
bày tỏ mong muốn tập trung kết nối các doanh nghiệp
hai nước hoạt động trong lĩnh vực này. 
Đồng tình với các đề xuất của giám đốc điều hành

hội đồng Kinh doanh Việt - mỹ, Phó chủ tịch VccI
Nguyễn Quang Vinh cho biết VccI với mạng lưới hơn
200.000 hội viên đang triển khai rất nhiều hoạt động xúc
tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, văn hóa,
hợp tác khoa học - công nghệ cùng các hoạt động kinh
doanh khác của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam và
nước ngoài.  VccI cũng có các chi nhánh tại các tỉnh,

thành phố có thể sẵn sàng giúp đỡ các doanh nghiệp mỹ
mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm tại các vùng
miền, địa phương. 
Ông Nguyễn  Quang Vinh nhấn mạnh, ngoài xu

hướng đầu tư vào chuyển đổi số và nông nghiệp công
nghệ cao, hội đồng Kinh doanh Việt - mỹ có thể tư vấn
cho các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực phát triển
bền vững như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, biến
đổi khí hậu và mô hình kinh tế tuần hoàn,…
VccI cũng là tổ chức đại diện để thúc đẩy và bảo vệ

quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong
các quan hệ trong nước và quốc tế (bao gồm cả song
phương và đa phương). Với tinh thần đó, Phó chủ tịch
VccI nhận định có thể phối hợp với hội đồng Kinh
doanh Việt - mỹ  để triển khai các hoạt động tư vấn
doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, phổ biến
các quy tắc fTa,…
Với nhiều hoạt động thiết thực có lợi cho doanh

nghiệp, Phó chủ tịch VccI tin tưởng hai bên sẽ có nhiều
tiềm năng hợp tác để
hỗ trợ doanh nghiệp,
đóng góp vào mục tiêu
tăng trưởng hợp tác
thương mại, đầu tư
chung giữa hai nước. n
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Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt - Mỹ
Ngày 28/10, ông Nguyễn
Quang Vinh - Phó chủ
tịch thường trực Phòng
Thương mại và công
nghiệp Việt Nam (VccI)
đã có buổi làm việc với
đoàn hội đồng Kinh
doanh Việt - mỹ do ông
Trung Trịnh - giám đốc
điều hành làm trưởng
đoàn. hai bên đã trao
đổi về các nội dung liên
quan đến việc thiết lập
quan hệ hợp tác hỗ trợ
kết nối cộng đồng doanh
nghiệp Việt - mỹ.

hương ly
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at the meeting, mr.
Trung Trinh briefly
introduced the u.S.
- Vietnam Business
council as a bridge

for u.S. small and medium
companies seeking Vietnamese
partners, providing market
information, business training,
events and workshops. he laid
emphasis on legal consulting
services, answered needs and
consulting information on rules
of origin and on fTa rules to
reduce difficulties against
companies when doing business
with foreign partners.
In addition to traditional

fields of cooperation between the
two countries, he emphasized the
development prospects of
information technology and high-
tech agriculture, and expressed
his desire to focus on connecting
Vietnamese and u.S. companies.

agreeing with his recommendations, VccI Vice President
Nguyen Quang Vinh said that VccI, with a network of more than
200,000 members, carries out a lot of events to promote and support
trade, investment, culture, science-technology cooperation and other
business activities of Vietnamese and foreign business communities.
VccI also has branches in provinces and cities that can readily help
american businesses expand their markets and promote products
across Vietnam.
he stressed that, in addition to investment trends in digital

transformation and high-tech agriculture, the u.S.-Vietnam Business
council can advise businesses to focus on sustainable development
such as renewable energy, clean energy, climate change and circular
economy.
VccI is also a representative body that promotes and protects the

interests of the Vietnamese business community in domestic and
international (bilateral and multilateral) relations. Therefore, mr.
Vinh noted that VccI can coordinate with the u.S.-Vietnam Business
council to carry out business consulting, provide market information
and disseminate fTa rules.
With many practical activities for businesses, the two sides will

have productive business support cooperation, helping boost their
trade and investment cooperation growth goals, he said.n

VIETNAM-U.S. BUSINESS
COOPERATION BOLSTERED 

on october 28, mr. Nguyen
Quang Vinh, Vice President
of the Vietnam chamber of
commerce and Industry
(VccI), hosted a working
meeting with a visiting
delegation of the u.S.-
Vietnam Business council
led by its managing Director
Trung Trinh. The two sides
discussed the establishment
of cooperative relations to
support the connection of
the Vietnamese and united
States business communities.

huong ly



tiên phong chuyển đổi số
Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số Ngân

hàng với chủ đề “Ngành Ngân hàng chủ động và tiên
phong tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
diễn ra mới đây, ông Trần Tuấn anh, Ủy viên Bộ chính
trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với chuyển đổi số, phát
triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số đã trở thành động
lực chính dẫn dắt xu thế phát triển kinh tế thế giới và mỗi
quốc gia. Tại Việt Nam, ngành Ngân hàng là ngành đầu
tiên công bố ngày chuyển đổi số (ngày 11/5) và ban hành
Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030. Năm 2021, Việt Nam được công ty tư vấn và
quản lý toàn cầu (mcKinsey) đánh giá có mức độ ứng
dụng ngân hàng số nhanh nhất trong khu vực.
Theo Phó Thống đốc NhNN Nguyễn Kim anh, với

quan điểm tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và sự
thuận tiện, trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ là
thước đo, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả
đáng khích lệ, từ công tác kiến tạo thể chế, xây dựng hạ
tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, đảm bảo an ninh an
toàn và được đánh giá là một trong những lĩnh vực đi đầu
trong chuyển đổi số quốc gia.
Theo đó, nhiều dịch vụ ngân hàng đã có thể được sử

dụng hoàn toàn trên kênh số như: mở tài khoản thanh
toán, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm; tốc độ
tăng trưởng về giao dịch thanh toán di động bình quân
hàng năm đạt hơn 90%;… Bên cạnh đó, các
công nghệ phổ biến của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, máy
học, dữ liệu lớn cũng đều đã được nghiên
cứu, ứng dụng. Qua đó tạo ra trải nghiệm
liền mạch cho khách hàng trên tất cả các
thiết bị, ứng dụng “all in one” với những
tính năng vượt trội như: Định danh điện tử
khách hàng (eKyc); sản phẩm cho vay
nhanh online; mở thẻ phi vật lý, rút tiền
mặt tại máy aTm bằng mã Qr,… 
Đặc biệt, eKYc chính là bước tiến mới

trong chiến lược số hóa toàn diện khi đầu tư

vào các kênh số, quy trình số cũng như các sản phẩm số.
Sự phát triển này cũng là minh chứng cho nỗ lực của
ngành Ngân hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn và
mang đến những sản phẩm số tiện ích hơn. Trong bối
cảnh đại dịch covid-19, chuyển đổi số của ngành Ngân
hàng đã bắt kịp được với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng
của thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu, kỳ vọng của khách
hàng, người dân.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của số hóa và tự động

hóa, bà Nguyễn minh Nguyên Thành, giám đốc Kinh
doanh Đông Nam Á akaBot (fPT Software) chia sẻ giải
pháp siêu tự động hóa (hyperautomation) góp phần vận
hành từ 70-80% tác vụ do "máy" thực hiện, giúp tiết kiệm
tới 90% thời gian chờ phản hồi, bảo mật 100% và nâng
cao độ chính xác tới 99,9%, mang lại trải nghiệm số vượt
trội cho khách hàng.

Chú trọng an toàn thông tin
mặc dù đã có những kết quả bước đầu

khả quan nhưng theo Phó Thống đốc
NhNN Nguyễn Kim anh, ngành Ngân
hàng vẫn đứng trước những thách thức về
bài toán đầu tư hiệu quả, sự thay đổi
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Chuyển đổi số ngân hàng

Lấy trải nghiệm của người dùng là thước đo

Hơn bao giờ hết, đã
đến lúc các ngân hàng
và tổ chức tài chính
phải chủ động trong việc
xử lý, bảo vệ dữ liệu và
quản lý rủi ro an ninh,
an toàn thông tin để
"bứt tốc" và nâng cao
sức cạnh tranh trong
cuộc đua chuyển đổi số.

Với quan điểm tiếp cận lấy người dân làm
trung tâm và sự thuận tiện, trải nghiệm
của người dùng là thước đo, ngành Ngân
hàng đã chủ động, tiên phong thực hiện
chuyển đổi số và đạt được những thành
quả đáng khích lệ.

Thu hà

         

F

Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện
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advancing digital transformation
Speaking at the recent high-Level forum on Digital Transformation in

Banking, mr. Tran Tuan anh, chairman of the Party central committee’s
Economic commission, said the fourth Industrial revolution, associated
with digital transformation, development of the digital economy, digital
society, and digital government, had become the main driving force leading
the development trend of the world economy and each country. In Vietnam,
the banking industry is the first to announce the date of digital
transformation (may 11) and to issue the Digital Transformation Plan to
2025, with a vision to 2030. In 2021, Vietnam was rated as having the fastest
digital banking adoption in the region by the global management and
consulting company (mcKinsey).
according to the State Bank Deputy governor Nguyen Kim anh, driven

by a people-centric approach and convenience, service user experience as a
measure, the banking industry has achieved encouraging results by fostering
institutional formation, technology infrastructure construction, service
development, security and safety assurance, and is considered one of the
leading fields in national digital transformation.
accordingly, many banking services can be used completely on digital

channels such as opening payment accounts, making money transfers, and
opening savings accounts. The average annual growth rate of mobile
payment transactions reaches more than 90%. Besides, popular technologies
of the fourth Industrial revolution such as artificial intelligence, machine
learning, big data have also been studied and applied, creating a seamless
experience for customers on all devices and "all in one" applications with
outstanding features such as electronic customer identification (eKyc);
online quick loan products; opening non-physical cards, withdrawing cash
at aTms with Qr codes.
In particular, eKYc is a new step in a comprehensive digitalization

strategy when investing in digital channels, digital processes as well as
digital products. This development is also a testament to the efforts of the
banking industry to better serve customers and bring more convenient
digital products. In the context of the coVID-19 pandemic, the digital
transformation of the banking industry has caught up with the rapid growth
of the market and well met the needs and expectations of customers and
people.
Emphasizing the importance of digitalization and automation, ms.

Nguyen minh Nguyen Thanh, South-East asia Sales Director at akaBot (fPT
Software) shared the hyper-automation solution which contributed to the
operation from 70 to 80% of tasks performed by "machines", saving up to 90%
of response time, 100% security and improving accuracy to 99.9%, delivering
a superior digital experience for customers.

Digital transformation in Banking

User Experience in Focus
With the position of a people-centric approach and
convenience, user experience as a measure of success,
the banking industry has proactively embraced digital
transformation and achieved encouraging results.  

Thu ha

thường xuyên, liên tục về nhu cầu,
thị hiếu của khách hàng và xu
hướng tội phạm công nghệ cao với
các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ
đó đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi
số một cách bài bản, có trọng tâm,
trọng điểm với lộ trình cụ thể. 
Với quan điểm chuyển đổi số đi

kèm với an toàn thông tin, Đại diện
cục an toàn thông tin, Bộ Thông
tin và Truyền thông cho biết, để có
thể chuyển đổi số thành công,
ngành Ngân hàng cần đặc biệt chú
trọng vào các giải pháp an toàn
thông tin. Đây cũng là yếu tố đảm
bảo chuyển đổi số được vững chắc. 
Đồng quan điểm này, bà Nguyễn

Thùy Dương, chủ tịch EY
consulting Việt Nam cho biết, áp
dụng công nghệ mới để khách hàng
an tâm hơn, có trải nghiệm tốt hơn
và quan trọng hơn cả là đóng góp
vào sự phát triển bền vững của
doanh nghiệp cũng như toàn ngành.
Về đẩy mạnh chuyển đổi số,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Trần Tuấn anh nhấn mạnh, thời
gian tới, các chính sách cần phải
đẩy nhanh và cập nhật kịp thời,
hoàn thiện để phù hợp với môi
trường kinh doanh số. 
"Ngành ngân hàng cần sớm ban

hành khung thể chế thử nghiệm có
kiểm soát đối với các công nghệ, sản
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh
mới hình thành từ xu thế cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư; có các
chính sách ngăn chặn kịp thời các tác
động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội”,
ông Trần Tuấn anh khẳng định.
cũng trong khuôn khổ sự kiện

Smart Banking 2022, Trung tâm
giám sát an toàn không gian mạng
quốc gia (NcSc) thuộc cục an
toàn thông tin, Bộ Thông tin và
Truyền thông phối hợp cùng cục
công nghệ thông tin thuộc NhNN
tổ chức Diễn tập chủ động phòng
thủ không gian mạng - Df cyber
Defense. Đây sẽ là sự kiện thường
niên lớn nhất về phòng chống tấn
công mạng trong lĩnh vực ngân
hàng, tài chính tại Việt Nam. Qua
đó tăng cường khả năng phối hợp,
trau dồi kỹ năng, giảm thiểu thời
gian xử lý và phản ứng nhanh với
các cuộc tấn công; nâng cao năng
lực về an toàn, an ninh mạng của
đội ngũ cán bộ chuyên trách về
công nghệ thông tin trong các tổ
chức tài chính, ngân hàng.n

F
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information security in focus
according to Deputy governor of

the State Bank Nguyen Kim anh, the
banking industry is still facing
challenges in terms of effective
investment, frequent and continuous
changes in demand, customer tastes
and high-tech crimes with
increasingly sophisticated tricks.
accordingly, it is required to perform
the digital transformation in a
methodical, focused and targeted way
with a specific roadmap.
With the view that digital

transformation comes with
information security, a
representative of the Department of
Information Security, ministry of
Information and communications said that for a
successful digital transformation, the banking industry
needed to pay special attention to information security
solutions. This is also a factor that ensures a solid digital
transformation.
Sharing the same view, ms. Nguyen Thuy Duong,

chairwoman of EY consulting Vietnam, said that applying
new technology helped customers feel more secure, have a
better experience and most importantly, contribute to the
sustainable development of businesses as well as the
industry as a whole.
To promote digital transformation, chairman of the

Party central committee’s Economic commission Tran
Tuan anh emphasized that in the coming time, policies

would need to be accelerated and
promptly updated and perfected to
suit the digital business environment.
"The banking industry should

soon issue a controlled experimental
institutional framework for new
technologies, products, services, and
business models emerging from the
trend of the fourth Industrial
revolution; policies to promptly
prevent negative economic and social
impacts,” said mr. Tran Tuan anh.
also at the Smart Banking 2022

event, the National cybersecurity
monitoring center (NcSc) under
the Information Security
Department, ministry of Information
and communications, in

collaboration with the Information Technology
Department of the State Bank, held a cyber defense
exercise - Df cyber Defense will be the largest annual
event on prevention of cyberattacks in the banking and
financial sectors in Vietnam. This will enhance the
ability to coordinate, cultivate skills, reduce processing
time and react quickly to attacks; improve the capacity of
network safety and
security of staff in
charge of information
technology in
financial institutions
and banks.n

More than ever, it's time
for banks and financial

institutions to be proactive
in handling, protecting

data and managing
information security and

safety risks to improve
competitiveness in the

digital transformation race.



trên đà vượt khó ấn tượng của năm 2021, Hải
Phòng tiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ về tăng
trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2022. Ông có chia sẻ gì
về kết quả này; đâu là nhiệm vụ trọng tâm các tháng
cuối năm?
Trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố hải Phòng tập

trung thực hiện hiệu quả, linh hoạt mục tiêu phòng, chống
dịch bệnh covid-19, đồng thời duy trì được sự phát triển
kinh tế - xã hội (KT-Xh). Tăng trưởng kinh tế thành phố
đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các
tỉnh, thành phố khác; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp
tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản
phẩm trên địa bàn (grDP) 9 tháng đầu năm ước tăng
12,06% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước, gấp gần 1,4 lần
bình quân chung cả nước (gDP cả nước 9 tháng tăng
8,83%). chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng
12,7%; thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước
đạt 78.461,46 tỷ đồng (tăng 18,79%) và bằng 74,27% dự toán
hĐND thành phố giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt
124.667,38 tỷ đồng (tăng 7,99%), bằng 62,33% kế hoạch. Sản
lượng hàng hóa qua cảng ước đạt 113,02 triệu tấn (tăng
9,35%); số lượng khách du lịch ước đạt 5,585 triệu lượt
khách (tăng 77,25%), bằng 123,4% kế hoạch năm.
Thành phố đã khởi công, khánh thành một số công

trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị,

góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều
lĩnh vực KT-Xh của thành phố. 
các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được

quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số
cải cách hành chính (Par) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí
đứng đầu cả nước. chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an
ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên trong giai đoạn tới, dự báo tình hình KT-Xh

thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức,
thành phố xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm sau:
(1) Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch

covid-19, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-Xh.
(2) Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện hiệu

quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô
thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện
chuyển đổi số”.
(3) rà soát các nguồn thu, sắc thuế, quyết liệt thu NSNN;

tập trung chỉ đạo các dự án đấu giá đất, đầu thầu lựa chọn
nhà đầu tư để tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục
tiêu thu nội địa năm 2022 đạt 41 nghìn tỷ đồng.

(4) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tạo
động lực tăng trưởng kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc các dự án lớn, trọng điểm.
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Cơ hội bứt phá từ các cơ chế, 
chính sách đặc thù

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Nghị quyết số 35/2021/Qh15 của Quốc hội
về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù
phát triển thành phố hải Phòng được coi là
đòn bẩy cho thành phố bứt phá và trở thành
động lực tăng trưởng của cả nước. Xung
quanh nội dung này, phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc phỏng vấn ông
Nguyễn văn tùng - Phó Bí thư Thành ủy,
chủ tịch uBND thành phố hải Phòng. 

hà Thành



(5) Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa,
con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao
đời sống nhân dân.

Nghị quyết số 35/2021/QH15 thí điểm về một số cơ
chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
đã được thành phố cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ nào?
các cơ chế đặc thù sẽ mang đến cho hải Phòng cơ hội

phát triển mới, đó là:
- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương; nâng

hạn mức dư nợ vay; phí và lệ phí sẽ khuyến khích thành
phố phấn đấu tăng thu NSNN, đóng góp cho ngân sách
chung của Trung ương; đồng thời để Trung ương có cơ sở
hỗ trợ bổ sung nguồn lực cho ngân sách thành phố trong
những năm tiếp theo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển KT-Xh đã được Bộ chính trị đặt ra tại Nghị
quyết số 45.
- chính sách về quản lý đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi

cho thành phố hải Phòng chủ động, linh hoạt và phản ứng
nhanh với những yêu cầu cấp bách về khai thác, sử dụng
nguồn lực đất đai, từ đó tạo môi trường thông thoáng, nâng
cao sức cạnh tranh cho thành phố trong việc thu hút đầu tư
các dự án động lực trên địa bàn để phát triển KT - Xh.
- chính sách về quản lý quy hoạch sẽ góp phần tăng

cường phân cấp, tạo sự chủ động cho địa phương, rút
ngắn thời gian thực hiện điều chỉnh và thúc đẩy thu hút
một số dự án đầu tư trọng điểm có tính chất lan tỏa, dẫn
dắt các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.
- chính sách về thu nhập cho cán bộ, viên chức sẽ là cơ

chế tốt thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, nhất là nhân lực
chất lượng cao - lực lượng đảm bảo sự phát triển của thành
phố trong tương lai. 
các cơ chế, chính sách đề xuất trên quan điểm hải

Phòng phát triển không chỉ riêng cho mình, mà hơn hết còn
vì sự phát triển chung của cả nước, là động lực phát triển
của vùng Bắc bộ và cả nước. Do vậy, thành phố đã và đang
tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị quyết
liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/Qh15,
cụ thể như sau:
* Về quản lý tài chính, NSNN: Trình hĐND thành phố

ban hành Nghị quyết số 56/NQ- hĐND ngày 10/12/2021
phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền
địa phương năm 2022 tại thành phố hải Phòng. Đồng thời
báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam cho phép đưa trái phiếu chính quyền địa phương
thành phố hải Phòng vào danh mục giấy tờ có giá được sử
dụng cho giao dịch của Ngân hàng Nhà nước để huy động
nguồn lực;... 
* Về quản lý đất đai: uBND thành phố ban hành Kế

hoạch số 160/Kh-uBND ngày 04/7/2022 triển khai Quyết
định của Thủ tướng chính phủ về trình tự, thủ tục chấp
thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 02 vụ trở
lên với quy mô từ 10ha đến dưới 500ha trên địa bàn thành
phố hải Phòng.

* Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc
thành phố quản lý: Trình hĐND thành phố thông qua mức
chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức,
viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng,
đoàn thể do thành phố quản lý tại Nghị quyết số
05/2022/NQ-hĐND ngày 20/7/2022.

* Về khu thương mại tự do: Nội dung này không được
quy định trong Nghị quyết số 35/2021/Qh15 nhưng đã
được đề cập trong Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày
24/01/2019 của Bộ chính trị và trong Thông báo số
212/TB-TTKQh ngày 14/10/2021 của Tổng Thư ký Quốc
hội thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại
phiên họp thứ 4, tháng 10/2021. Thành phố đã chủ động
chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan
triển khai nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đang
được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên
thế giới, để có thể vận dụng phù hợp với điều kiện của thành
phố hải Phòng, gắn với yêu cầu lập Quy hoạch thành phố
hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2021 là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng
vươn lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong Bảng xếp
hạng chỉ số PCi với 70,61 điểm, tăng 1,34 điểm và tăng
05 bậc xếp hạng so với năm 2020. vậy để tiếp tục giữ
vững vị trí này, Hải Phòng tập trung vào những giải
pháp trọng tâm nào, thưa ông?
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Để duy trì điểm số và
thứ hạng cao trong Bảng
xếp hạng PcI và đạt mục
tiêu trở thành điểm đến
mong muốn của mọi nhà
đầu tư trong nước và nước
ngoài, thời gian tới, thành
phố hải Phòng sẽ tập trung
vào 04 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm sau:
(1) Nhóm nhiệm vụ,

giải pháp về tăng tốc cải
cách hành chính, nâng cao
tính minh bạch:

- Đánh giá chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương
(DDcI) để nâng cao chất
lượng điều hành kinh tế.
- Thực hiện đổi mới, cải

cách hành chính mạnh mẽ,
kết hợp chuyển đổi số tại
các cơ quan, đơn vị, địa
phương.
- Xây dựng sáng tạo

nhiều mô hình mới hướng
dẫn, hỗ trợ người dân và
doanh nghiệp (DN) lập,
hoàn thiện hồ sơ khi thực
hiện các thủ tục hành chính (TThc).

- Tăng cường tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cung
cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4.

- Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ công chức tập trung về kỹ năng giải quyết công
việc, kỹ năng giao tiếp để cải thiện chất lượng và thái độ
phục vụ người dân, DN.

- Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nghiên cứu
triển khai ứng dụng phát triển đô thị thông minh; xây
dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp,...

(2) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường hỗ trợ
DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa:

- Tăng cường thực hiện “chương trình kết nối đầu tư
kinh doanh” để kết nối nhu cầu đầu tư, hợp tác giữa nhà
đầu tư nước ngoài và trong nước, giữa DN địa phương
khác và thành phố.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương
mại, kết nối cung cầu, liên kết hợp tác mở rộng các kênh
phân phối hàng hóa. 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm tăng cường
năng lực của DN, DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

- Đổi mới công tác đào tạo lao động, giáo dục nghề
nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của DN,
đặc biệt về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh.

- Đổi mới đối thoại DN bằng nhiều hình thức phong
phú, tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong hướng dẫn,
giải đáp trực tuyến cho DN trên cổng thông tin điện tử
thành phần.
(3) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện việc tiếp cận

đất đai:
- rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất; tích cực hỗ trợ
các DN, cơ sở sản xuất
kinh doanh, người dân
thực hiện TThc về đất
đai.

- Tăng cường tham
mưu, đề xuất thu hồi diện
tích đất đã giao, cho thuê
không đúng đối tượng,
không đúng thẩm quyền,
chậm đưa vào sử dụng
hoặc sử dụng không đúng
mục đích gây lãng phí tài
nguyên đất, tạo quỹ đất
sạch thu hút đầu tư.

- Đẩy nhanh việc xây
dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu đất đai, hệ thống
thông tin đất đai hiện đại
và đồng bộ; tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho tổ chức,
công dân trong tiếp cận,
khai thác sử dụng thông
tin đất đai.

- giải đáp trực tiếp các
vướng mắc về quản lý nhà
nước trong lĩnh vực đất đai
để người dân và DN hiểu
rõ khi thực hiện các

TThc; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm của thành
phố.

- công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm
minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản
xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất;...
(4) Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thu hút dòng vốn fDI

mới:
- chú trọng công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) “tại chỗ”,

thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, mở rộng XTĐT bằng
hình thức trực tuyến; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền
quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư của thành phố qua
kênh ngoại giao, thông qua các diễn đàn, các cơ quan đại
diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức XTĐT của
nước ngoài tại Việt Nam.

- mở rộng và nâng cao chất lượng của mạng lưới cơ sở
giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí quốc tế; gắn kết giữa
cơ sở đào tạo với DN.

- Kiện toàn hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, hình thành một số trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi
mới sáng tạo theo hướng liên kết với các DN. Ban hành cơ
chế, chính sách đặc thù thu hút, trọng dụng, đãi ngộ cho cán
bộ quản lý và chuyên gia khoa học công nghệ.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi liên
quan đến nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nâng cao đời
sống, vật chất, tinh thần, tạo phúc lợi cho người lao động;
nâng cao mức độ cạnh tranh của thành phố trong thu hút
lao động, đặc biệt đối với lao động nhập cư.

trân trọng cảm ơn ông!

10 viEtNam BUsiNEss ForUm NoV 1 – 14, 2022

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Biểu tượng Hoa Phượng tạo điểm nhấn cho Cầu Rào 1 - là một trong
những cây cầu hiện đại bậc nhất ở nội đô TP.Hải Phòng
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driven by impressive momentum that helped
overcome difficulties in 2021, Hai Phong City has
continued to achieve inspirational economic growth in
the first nine months of 2022. What do you think about
this result? What are key tasks for the last months of
the year?
In the first nine months of 2022, hai Phong city focused

on effectively and flexibly
implementing the dual goal of
preventing and controlling the
coVID-19 epidemic and
maintaining socioeconomic
development. The city's economic
growth was quite high relative to
the national median and that of
other provinces and cities. Some
key economic indicators continued
to rise high over the same period of
2021. Specifically, the nine-month
gross regional domestic product
(grDP) was estimated to grow
12.06% year on year, ranking 9th in
the country, nearly 1.4 times higher
than the national median of 8.83%.
The Index of Industrial Production
(IIP) was forecast to expand by
12.7% and State budget revenue
was forecast at VND78,461.46
billion, up 18.79% year on year and

equal to 74.27% of the target assigned by the city People’s
council. Social investment capital totaled about
VND124,667.38 billion, up 7.99% from a year-ago period and
equal to 62.33% of the full-year plan. cargo throughput at its
ports grossed 113.02 million metric tons, up 9.35%. Tourist
arrivals were counted at 5.585 million, up 77.25% year on year
and equal to 123.4% of the yearly plan.
The city started and inaugurated some major traffic and

urban development projects to elevate the status and pave the
way for developing many socioeconomic fields.
cultural, social and environmental fields continued to

receive attention. Social security was further guaranteed.
The Provincial competitiveness Index (PcI) improved
strongly. The Public administration reform Index (Par
Index) leaped to the top of the country for the first time.
Political and social stability, national defense and security,
social order and safety were upheld.
however, anticipating that its socioeconomic performance

will continue to face numerous difficulties and challenges in
the coming period, the city has determined to focus on
carrying out key tasks and solutions as follows:
(1) Safely and flexibly adapting to, effectively controlling

the coVID-19 epidemic, attracting resources for
socioeconomic development.
(2) accelerating implementation of solutions to effectively

implement the theme of the year “Promoting urban
construction and modernization - Building a model new rural
area - fostering digital transformation".
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hai Phong
DISRUPTIVE OPPORTUNITIES FROM 
SPECIFIC MECHANISMS AND POLICIES

resolution 35/2021/Qh15 of the
National assembly on piloting specific
mechanisms and policies for hai Phong
city development is considered a
leverage for the city to make
breakthrough development and become
a growth engine of the whole country.
Vietnam Business forum’s reporter has
an interview with mr. Nguyen van
tung, Deputy Secretary of the city Party
committee and chairman of the city
People's committee, on this matter. 

ha Thanh 

VCCI’s representative and leaders of Hung Yen, Hai Duong, Hai Phong and Quang Ninh signed an
agreement on economic connectivity on the eastern highway
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(3) reviewing budget revenue and tax sources and
drastically collecting state budget; directing land auction
projects, bidding and selecting investors to increase budget
revenue, striving to complete the domestic revenue target of
VND41 trillion in 2022.
(4) Speeding up disbursement of public investment capital

to create a driving force for economic growth; focusing on
removing difficulties and obstacles on major and key projects.
(5) carrying out cultural and human development

programs, ensuring social security and justice, and improving
people's living standards.

What tasks has the city applied to carry out resolution
35/2021/QH15 on piloting specific mechanisms and
policies for Hai Phong development?
Locally specific mechanisms will give hai Phong new

development opportunities, including:
- The city will add targets for centrally funded projects.

Increasing loan, fee and charge limits will encourage the city
to raise State budget revenue and contribute more to the
central budget. at the same time, this will enable the central
government to provide additional support resources for the
city's budget in the following years, effectively implementing
socioeconomic development goals and tasks set by the
Politburo’s resolution 45.
- Policy on land management will enable hai Phong city

to actively, flexibly and quickly respond to urgent
requirements on use of land resources, thus creating a more
open environment and enhancing its competitiveness in
investment attraction for motivational projects for
socioeconomic development.
- Policy on planning management will help strengthen

decentralization for localities to reduce the time for planning
adjustment and help draw key investment projects of
significant importance that guide, spread and promote other
industries and fields to develop together.
- Policy on income of public employees will be a good

mechanism to attract and retain human resources, especially
high-quality personnel - the force to ensure the city’s
development in the future.
Proposed mechanisms and policies from the point of view

of hai Phong not only for benefit itself, but above all, help
common development of the whole country, which is a
driving force for development of the Northern region and the
whole country. Therefore, the city has seriously directed
relevant agencies and localities to radically execute resolution
35/2021/Qh15, with tasks as follows:
* State financial and budget management: The city

People’s committee consulted the city People’s council to
issue resolution 56/NQ-hDND dated December 10, 2021 on
approved issuance of municipal government bonds in 2022 in
hai Phong city. at the same time, it reported and requested
the ministry of finance and the State Bank of Vietnam to

allow inclusion of
hai Phong
municipal
government bonds
into the list of
valuable papers used
for transactions of

the State Bank to mobilize dynamic capital resources.
* Land management: The city People's committee issued

Plan 160/Kh-uBND on July 4, 2022 on implementation of the
Prime minister's Decision on order and procedures of
approved repurposing of rice-cultivated land with two crops
or more a year on a scale of 10-500 ha in hai Phong city.
* Income of public employees: The committee submitted

to the city People’s council to ratify an average income
increase for public employees working for government
agencies, Party units and mass organizations administered as
per resolution 05/2022/NQ-hDND dated July 20, 2022.
* free trade zones: This content is not specified in

resolution 35/2021/Qh15 but stated in resolution 45-NQ/TW
dated January 24, 2019 of the Politburo and Notice 212/TB-
TTKQh dated october 14, 2021 by the Secretary general of the
National assembly on conclusions of the National assembly’s
Standing committee at the 4th session in october 2021.
hai Phong city actively directed the Department of

Planning and Investment and relevant agencies to conduct
researches and propose mechanisms and policies that are
being applied in successful free trade zones in the world and
adapt them to hai Phong city’s conditions and align them
with hai Phong Development Plan for 2021 - 2030, with a
vision to 2050.

2021 was the first year that Hai Phong City rose to
rank 2nd out of 63 provinces and cities in PCi index with
70.61 points, an increase of 1.34 points and 5 ranks over
2020. so, to continue to maintain this position, what are
key solutions that Hai Phong is focusing on?
In order to maintain a high score and rank in the PcI

ranking and realize the goal of becoming a desired destination
for all domestic and foreign investors, hai Phong city will
focus on four following groups of key tasks and solutions in
the coming time:
(1) Speeding up administrative reform and improving

transparency:
- Evaluate the District and Department competitiveness

Index (DDcI) to enhance the quality of economic
management.
- carry out robust administrative reform and

innovation, combined with digital transformation at
agencies and localities.
- creatively build many new models to guide and support

people and businesses to make and complete documents when
they carry out administrative procedures.
- Strengthen communications and provide online public

services of Level 3 and Level 4.
- open more training courses and foster civil servants with

Lach Huyen International Port - Driving force for marine
economy and logistics development
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Xin ông cho biết  một số nét về kết quả thu hút đầu tư,
phát triển doanh nghiệp (dN) trên địa bàn tP.Hải Phòng 9
tháng đầu năm 2022? 
chín tháng đầu năm 2022, tổng thu hút vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài (fDI) trên toàn TP.hải Phòng đứng vị trí thứ 05
trên toàn quốc với số vốn thu hút gần 1,25 tỷ uSD, bằng 45,97%
so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 50,12% kế hoạch năm 2022. 
các dự án 9 tháng đầu năm cơ bản đi đúng định hướng thu

hút đầu tư; trong đó lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm đa số
với 39,29% về số dự án và 46,53% về số vốn; đầu tư cấp mới
trong khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm 53,57% về số dự án
và 86,21% vốn trên tổng số các dự án đã được cấp mới trong kỳ.
Đặc biệt, đã có 01 dự án trong lĩnh vực sản xuất sử dụng

công nghệ cao (Dự án Sản xuất chế tạo và tiêu thụ thiết bị bay
không người lái của nhà đầu tư autel robotics hainan
company Limited (Trung Quốc) với vốn đầu tư 90 triệu
uSD); 01 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và các công trình
phụ trợ phục vụ cho người lao động của công ty TNhh
Pegatron Việt Nam (Đài Loan) với vốn đầu tư 68,3 triệu uSD.
Ngoài ra còn có một số dự án đầu tư kho bãi với số vốn đầu
tư trên dưới 30 triệu uSD/ dự án của các nhà đầu tư
Singapore, hong Kong. Qua đó tạo tiền đề phát triển hệ
thống hạ tầng logistics hiện đại thời gian tới.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng
nhận cho 01 nhà đầu tư hàn Quốc thực hiện Dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng
kỹ thuật cụm công nghiệp giang Biên (huyện Vĩnh Bảo) với số
vốn đầu tư đăng ký gần 20 triệu uSD. Qua đó, tạo được quỹ đất
sạch thu hút các dự án đầu tư thứ cấp.
Về thành lập DN, số lượng DN thành lập mới 9 tháng đầu

năm tại thành phố đạt 2.452 DN, tăng 10,1% so với cùng kỳ, đạt
81,73% kế hoạch năm 2022. hiện nay, 51 thủ tục hành chính
(TThc) về đăng ký DN đã thực hiện giải quyết 100% qua môi
trường mạng cấp độ 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với
cục Thuế thành phố thực hiện cấp mã số thuế tự động cho DN
ngay trong ngày làm việc, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành
lập mới DN rút ngắn còn 1,5 ngày làm việc so với 3 ngày, giảm
50% về thời gian theo quy định. Trên 80% kết quả TThc về
đăng ký DN đã được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

tP.Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút đầu tư và phát triển
dN đến hết năm 2022 ra sao, thưa ông?
TP.hải Phòng đặt mục tiêu thành lập 3.000 DN với số vốn

điều lệ 31 nghìn tỷ đồng và thu hút 2,5 đến 3 tỷ uSD vốn đầu tư
nước ngoài trong năm 2022. Trong đó, thu hút một số tập đoàn
lớn lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, gắn với trung tâm nghiên
cứu và phát triển; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; có
cam kết về tỷ lệ nội địa hóa và chuyển giao công nghệ. hiện nay
thành phố đã có một số nhà đầu tư tiềm năng đang khảo sát,
nghiên cứu trong các lĩnh vực logistics, vận chuyển hàng hóa để
sớm có đề xuất đầu tư phù hợp. 

việc kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông liên kết 04
tỉnh Hưng Yên - Hải dương - Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ
mang đến cho thành phố các cơ hội gì? tP.Hải Phòng đã
chuẩn bị thế nào để đón đầu những cơ hội này, thưa ông? 
Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đã được

ký kết. Thời gian tới, hải Phòng sẽ cùng các địa phương Quảng
Ninh, hưng Yên, hải Dương xây dựng một mô hình liên kết
kinh tế tiểu vùng, tạo thành một không gian kinh tế mới với
môi trường kinh doanh thuận lợi. 
Theo đó, thay vì từng địa phương đơn phương phát huy thế

mạnh của mình như trước đây thì 04 địa phương sẽ cùng đầu tư
phát triển như một thế mạnh của tiểu vùng. Trên cơ sở đánh giá
nhu cầu và lợi ích mang lại. TP.hải Phòng sẽ có cơ hội tăng tính
hấp dẫn trong thu hút đầu tư với một số lợi thế sau: 
- Kết cấu hạ tầng giao thông và logistics liên vùng đồng bộ;

hệ thống cảng biển quốc tế nước sâu Lạch huyện gắn các trung
tâm logistics lớn; trục đường cao tốc chất lượng cao nối thủ đô
hà Nội; cao tốc hải Phòng - hạ Long - Vân Đồn - móng cái và
các tuyến đường quốc lộ liên tỉnh như QL.10, QL.37, QL.17B,
QL.5.
- Nguồn nhân lực dồi dào được đào tạo chuyên sâu theo các

nhóm ngành mũi nhọn bổ sung từ các cơ sở đào tạo, cung cấp
nhân lực liên kết với tỉnh hải Dương, hưng Yên.
- môi trường sống đầy đủ tiện ích kết hợp với các cơ sở dịch

vụ du lịch, vui chơi giải trí tiêu chuẩn quốc tế.
Đón đầu các cơ hội này, đồng thời khắc phục tồn tại và

phát huy lợi thế của mình, TP.hải Phòng sẽ kiến nghị 

Tạo sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư
Với hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là trung
tâm kết nối kinh tế vùng cùng các cơ chế, chính sách
hấp dẫn, hải Phòng đang có sức hút mạnh mẽ với
các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn,
công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. chia
sẻ của ông Nguyễn Hoàng Long - giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP.hải Phòng với phóng viên
Vietnam Business forum. 
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chính phủ, các bộ, ngành Trung ương chỉ đạo tập trung
nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; nâng cấp, cải tạo
các tuyến đường thủy kết nối với các địa phương trong khu
vực để nâng cao năng lực vận tải hàng hóa; đầu tư xây dựng,
hoàn thành các công trình kết nối giữa các địa phương, kết
nối liên vùng.
giai đoạn 2021-2025, hải Phòng sẽ xây dựng thêm 15 khu

công nghiệp mới với tổng diện tích trên 6.200ha; chuẩn bị sẵn
mặt bằng, quỹ đất cho các cơ sở kinh doanh với kết cấu hạ tầng
hiện đại, đồng bộ để mời gọi đầu tư. Trong đó chú trọng vào các
dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo ra
giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi liên kết; khuyến khích
đầu tư thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (r&D).  
cùng với đó là các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư

như: Xây dựng các tiện ích, nhà ở xã hội cho công nhân,
người lao động; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thành phố đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư
triển khai một số dự án nhà ở xã hội tại các địa bàn gồm:
Quận Ngô Quyền, quận hải an,…
Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách hành chính theo hướng số

hóa, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4; đẩy mạnh kết hợp thu hút đầu tư nước ngoài
với phát huy nội lực của DN nội địa có vai trò “vệ tinh” giúp
giảm chi phí sản xuất, từng bước tăng tỷ lệ nội địa hóa thông
qua các hoạt động kết nối thiết thực.
Xây dựng, phát triển khu du lịch cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên

trở thành trung tâm du lịch quốc tế, phát huy các giá trị di
sản văn hóa lịch sử đặc biệt để hải Phòng trở thành nơi sinh
sống và làm việc hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư. 

từ năm 2020, Hải Phòng đã triển khai đánh giá Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương
(ddCi). Đến nay, chỉ số ddCi của thành phố đã được
hoàn thiện thế nào để góp phần tác động tích cực đến
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCi)?
Năm 2020, lần đầu tiên việc đánh giá DDcI được thực hiện

đã đánh dấu bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách của hải
Phòng hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và
nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện. 
Với góc nhìn hoàn toàn mới về phương pháp luận, sau thời

gian triển khai, DDcI đang dần khẳng định vai trò là một trong
những cán cân đo lường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính
quyền. cùng với các chỉ số quan trọng khác như chỉ số cchc
(Par Index); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
(PaPI),… DDcI là tiếng nói phản ánh cảm nhận, đánh giá về
những lợi ích, hiệu quả mà chính quyền mang lại trong quá
trình thực thi chính sách, từng bước thay đổi từ “chính quyền
quản lý” sang “chính quyền phục vụ”. 
Sau 01 năm công bố, DDcI đã cho thấy nỗ lực xích lại gần

hơn với DN; tích cực đổi mới, cải cách TThc; năng động trong
quản lý, điều hành; triển khai, nhân rộng nhiều hoạt động thiết
thực hỗ trợ DN và các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kết
quả xếp hạng PcI 2021 của TP.hải Phòng đứng thứ 02 toàn
quốc và xếp hạng cchc giữ vị trí “quán quân” đã cho thấy nỗ
lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của thành phố. Qua đó từng bước hiện thực hoá mục
tiêu xây dựng TP.hải Phòng trở thành thành phố đi đầu trong
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của
Vùng Bắc bộ và cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ
chính trị.

trân trọng cảm ơn ông!
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Could you tell us about investment attraction
and business development results of Hai Phong City
in the first nine months of 2022?
In the first nine months of 2022, hai Phong city’s

foreign direct investment (fDI) value ranked 5th in the
country, totaling nearly uS$1.25 billion, equal to 45.97%
of the same period of 2021 and 50.12% of the full-year
plan in 2022.
The city licensed investment projects to targeted

industries in the nine-month period. Industrial
manufacturing accounted for 39.29% of projects and
46.53% of investment value. Industrial and economic
zones accounted for 53.57% of projects and 86.21% of
investment value.
Notably, autel robotics hainan co., Ltd (china)

invested uS$90 million in a high-tech unmanned aerial
vehicle (uaV) manufacturing project, while Pegatron
Vietnam co., Ltd. (Taiwan) spent uS$68.3 million to
build a residential area and ancillary facilities for
workers. In addition, several investors from Singapore
and hong Kong invested in some warehousing
investment projects (uS$30 million each) to facilitate
logistics infrastructure development in the coming time.
In addition, the Department of Planning and

Investment handed an investment license to a South
Korean investor to carry out a uS$20 million
infrastructure construction and operation project for
giang Bien Industrial complex (Vinh Bao district) to
create a clean land fund for secondary investors to locate
their projects.
The city saw 2,452 new enterprises established from

January to September, up 10.1% year on year and equal
to 81.73% of the 2022 plan. currently, 51 administrative

Creating Strong
Appeal to Investors
having a synchronous and modern
transport infrastructure, being a center
of regional economic cooperation and
having attractive mechanisms and
policies, hai Phong is exerting a strong
appeal to investors, especially large
ones with modern eco-friendly
technology. mr. Nguyen Hoang Long,
Director of hai Phong Department of
Planning and Investment, gives an
interview to Vietnam Business
forum’s reporter.

ha Thanh
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procedures on business registration have been brought online
and assigned Level 4 procedures. The Department of Planning
and Investment coordinates with the Tax Department to grant
tax codes for companies in the same working day and reduce
the processing time of new business registration documents to
1.5 working days as compared to 3 days earlier. over 80% of
administrative procedures on business registration are
returned by public postal services.

How has Hai Phong City targeted investment
attraction and business development thru the end of
2022?
hai Phong city aims to have 3,000 new enterprises with

VND31 trillion (uS$1.3 billion) and uS$2.5-3 billion of
registered investment capital in 2022. The city managed to
draw large high-tech manufacturing corporations with
research and development centers, high-quality human
resource training, and commitments to technological
localization and transfer. currently, some potential investors
are surveying and researching investment opportunities in
logistics and freight transportation.

What opportunities will the economic connectivity of
Eastern Expressway linking Hung Yen, Hai duong, Hai
Phong and Quang Ninh bring to the city? How has Hai
Phong City prepared to capture these opportunities?
The Eastern Expressway Economic connection agreement

was signed. In the coming time, hai Phong will work with
Quang Ninh, hung Yen and hai Duong provinces to build a
sub-regional economic connectivity model and create a new
economic space with a favorable business environment.
accordingly, all four localities will jointly invest in

developing to unlock their strength as a subregion, based on
their needs and benefits, instead of individually doing this as
before. hai Phong city will have the opportunity to increase
its attractiveness to investors thanks to following advantages:
- The inter-regional transport and logistics infrastructure

is synchronous with three international airports (Noi Bai, cat
Bi and Van Don), Lach huyen deep-water international
seaport system linked to large logistics centers; high-quality

expressways linking to hanoi; hai Phong - ha Long - Van
Don - mong cai Expressway and national highways (National
highways 10, 37, 17B and 5).
- abundant human resources are intensively trained in key

professions and industries, supplied by manpower providers
and supplied in cooperation with hai Duong and hung Yen
provinces.
- Living environment with full amenities, combined with

tourist and entertainment service facilities of international
standard.
To anticipate these opportunities, address shortcomings

and promote its advantages, hai Phong city will propose the
government, ministries and central agencies direct focused
investment funds for infrastructure development; upgrade and
reform waterways to bolster cargo transport capacity; and
carry out coordinated investment in building and completing
local and interregional connectivity projects.
In 2021-2025, hai Phong will build 15 new industrial parks

with a total area of over 6,200ha; and prepare premises and
land fund and modern and synchronous infrastructure for
investors. Particularly, the city will focus on modern eco-
friendly projects that create high added value and join
production chains; and encourage investment in research and
development (r&D) center establishment.
The city will also have solutions to enhance investment

appeals by building social facilities and affordable social
housing for workers and developing high-quality human
resources. The city is carrying out procedures to select
investors for social housing projects in Ngo Quyen, hai an
and other districts.
Besides, it will continue to reform administration by

applying digitization, gradually raise the quality of online
public services of
Level 3 and Level
4; and combine
foreign investment
with internal
resources of
domestic
companies that act

South Korean Investment Promotion Conference 2022 in Hai Phong
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as satellite manufacturers to help reduce production costs and
increase localization rates with practical cooperation.
The city will build and develop cat Ba, Do Son and Vu

Yen tourist areas into international tourist centers and uphold
special historical and cultural heritage values to make hai
Phong the most attractive place to live and work to investors.

in 2020, Hai Phong launched the district and
department Competitiveness index (ddCi). to date,
how has the city's ddCi index been upgraded to improve
the business and investment environment, as well as the
Provincial Competitiveness index (PCi)?
In 2020, the DDcI was introduced for the first time,

marking a strong step and reform effort of hai Phong city for
a better business investment climate and stronger
competitiveness. 
With a completely new perspective on methodology,

after a period of application, DDcI has gradually asserted its
role as one of measures to gauge effectiveness and
performance of the government system. Together with other
important indicators such as the Public administration
reform Index (Par Index) and the Vietnam Provincial

governance and Public administration Performance Index
(PaPI), DDcI is the voice that reflects the business
community's perceptions and assessments of benefits and
good deeds that the government brings to them in policy
enforcement and gradually shift from order-based
administration to service-based administration.
after one year, DDcI has proved the city's efforts to get

closer to the business community; actively renew and reform
administrative procedures; actively work for better
management and administration; and deploy and scale up
many practical activities to support enterprises and economic
sectors to develop together. In 2021, hai Phong city ranked
second in the PcI in the country and first in the
administrative reform indicator, reflecting its efforts for a
better business investment climate and more robust
competitiveness. hence, the city has gradually realized its
goals of making hai Phong a leading city in the cause of
industrialization and modernization; becoming a growth
locomotive of the northern region and the whole country as
per resolution 45 of the Politburo.

thank you very much!

problem-solving skills and communication skills to raise
service quality and attitude to people and businesses.
- Build digital government, research and deploy smart city

development applications, build a modern, professional
administration.
(2) Strengthening business support, especially for SmEs:
- Strengthen implementation of "Business investment

connection program" to match investment needs and
cooperation between foreign and domestic investors, and
between enterprises in other localities and the city.
- carry out trade promotion, connect supply and demand,

cooperate and expand distribution channels.
- Provide support to strengthen capacity for enterprises,

especially small and medium-sized enterprises (SmEs) in the city.
- reform labor training and vocational education, with

focus on fields in need of enterprises like accounting, finance
and business administration.
- reform business dialogues in various forms, scale up

Industry 4.0 applications in online guidance and answers for
businesses on relevant information portals and websites.
(3) Improving access to land:
- reduce the time of land-use right certification; actively

support companies and people to carry out land
administrative procedures.
- Strengthen advice and proposals to recover the land to

allocated or leased wrong subjects or to slow-moving
projects that cause waste of land resources to provide land

for better investment
projects.
- Speed up

construction of a
modern and
synchronous land

database system and land information system; create more
favorable conditions for organizations and citizens to access,
look up and use land information.
- Directly answer matters regarding land for people and

businesses, helping them understand clearly when
administrative procedures are implemented; remove
difficulties and obstacles, speed up site clearance for key
projects of the city.
- Publicize master plans and detailed plans on land use

in order to make transparent access to land resources and
production premises as a basis for land allocation, land
lease, land use repurposing.
(4) attracting new fDI inflows:
- focus localized investment promotion, entice

corporations and large investors to expand investment
promotion by online form; building an image, promoting and
introducing the local investment environment with the
support of diplomatic channels, forums, representative
agencies of Vietnam abroad and foreign investment
promotion organizations in Vietnam.
- Expand and improve quality and performance of

vocational education institutions according to international
criteria; link training institutions with enterprises.
- Strengthen the system of training high-quality human

resources, form research, development and innovation
centers by linking with enterprises; introduce specific
mechanisms and policies to attract, utilize and reward
managers and experts in science and technology.
- Develop consistent and feasible mechanisms and

policies on social housing and worker housing; improve
material and spiritual life standards, create welfare for
employees; enhance local competitiveness in attracting
labor, especially for migrant workers.

thank you very much!

(from P.12)
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Xác định lĩnh vực giao thông có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, những năm qua, hạ tầng
gTVT của TP.hải Phòng đã có sự thay đổi
mạnh mẽ, theo hướng ngày càng hoàn thiện,

đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh các công trình trong đô thị và
kết nối với các quận, huyện, thành phố cũng tập trung đầu
tư hàng loạt các tuyến đường, cầu kết nối với các địa
phương, tạo thuận tiện lưu thông hàng hóa, chống ùn tắc và
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. có thể kể đến các dự
án như: Đường cao tốc hà Nội - hải Phòng; cao tốc hải
Phòng - hạ Long; mở rộng quốc lộ 10 đoạn qua hải Phòng;
cầu đường Tân Vũ - Lạch huyện; đường trục Bắc Sơn -
Nam hải; cầu hoàng Văn Thụ;… 
Đặc biệt, sau khi Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 45

về xây dựng và phát triển TP.hải Phòng đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, thành phố đã tập trung phát triển hạ tầng
giao thông kết nối với các tỉnh lân cận trong vùng như Quảng
Ninh, Thái Bình, hải Dương,… 
Tháng 5/2022, sau thời gian dài chuẩn bị, TP.hải Phòng

đã chính thức khởi công xây dựng dự án cầu Bến rừng bắc
qua sông Đá Bạch nối huyện Thủy Nguyên của TP.hải
Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh. Đây là

công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn, sau khi hoàn thành sẽ
thay thế cho phà Bến rừng hiện nay. cùng với quốc lộ 10,
cao tốc hạ Long - hải Phòng, cầu Bến rừng sẽ là cửa ngõ
chính thứ 3 kết nối trực tiếp hải Phòng - Quảng Ninh bằng
đường bộ. hiện nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và
thực hiện thi công.
Bên cạnh đó, một dự án giao thông trọng điểm khác

cũng đang được tỉnh quyết liệt triển khai là dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP.hải
Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự án có tổng
chiều dài tuyến 29,7km, điểm đầu tại nút giao đường tỉnh
353 khu vực ngã ba Đồng Nẻo thuộc quận Đồ Sơn, TP.hải
Phòng, điểm cuối trên quốc lộ 37 mới, khớp nối với đoạn
tuyến thuộc dự án đường ven biển qua địa bàn tỉnh Thái
Bình. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2023, hiện
địa phương đang khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải
phóng mặt bằng, tập trung phương tiện, nhân lực thi công
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ngoài ra, còn có hàng loạt các dự án giao thông quan

trọng khác như: cầu sông hóa nối huyện Vĩnh Bảo với
huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình; cầu Quang Thanh nối
huyện an Lão với huyện Thanh hà của tỉnh hải Dương; cầu
Lại Xuân kết nối với tỉnh Quảng Ninh;… Qua đó, từng bước
hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố nói riêng và
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ nói chung, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội các địa phương nơi dự án đi qua.
Ông Vũ Duy Tùng, giám đốc Sở gTVT TP.hải Phòng

cho biết, hạ tầng giao thông phát triển đột phá đã tạo động
lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ. TP.hải
Phòng đã và đang thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài
nước. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thêm các
tuyến đường vành đai và trong quy hoạch, nhằm hiện thực
hóa mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp phát triển
hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực châu Á và thế
giới như Nghị quyết số 45 đề ra.n

Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông
Với việc đầu tư, đưa vào sử dụng nhiều
dự án, công trình trọng điểm, ngành giao
thông Vận tải (gTVT) TP.hải Phòng đã
thể hiện nỗ lực “đi trước, mở đường”, xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ,
hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước
và quốc tế, góp phần tạo sức bật trong thu
hút đầu tư.

ngô San

Giai đoạn từ năm 2016 trở lại
đây, TP.Hải Phòng đã huy
động tổng nguồn lực tới gần 44
nghìn tỷ đồng để đầu tư cho
phát triển hạ tầng giao thông,
gấp hơn 1,8 lần giai đoạn 2011
- 2015, trong đó có nhiều dự
án tầm cỡ, mang tính kết nối
vùng, khu vực. 



Luôn nằm trong top đầu cả nước
Năm 2021, lần đầu tiên hải Phòng xếp thứ nhất về chỉ số

cchc (Par Index) và xếp thứ 2 về chỉ số hài lòng về sự phục
vụ hành chính (SIPaS). Đây là kết quả rất đáng tự hào đối với
chính quyền và nhân dân TP.hải Phòng.
Theo bà Nguyễn Thị Thu - giám đốc Sở Nội vụ hải

Phòng, đây không phải là kết quả một sớm một chiều mà là
của cả một quá trình dài, phấn đấu nỗ lực của thành phố.
Từ khi thực hiện đánh giá chỉ số Par Index, hải Phòng luôn
nằm trong top đầu các địa phương có xếp hạng chỉ số
cchc cao nhất cả nước.
cụ thể: Năm 2012 - 2013 xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố;

năm 2014 - 2016 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 -
2018 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 04/63
tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, năm 2021, chỉ số cchc đạt 91,8%, cao hơn 5,43%

so với trung bình cả nước và đứng đầu bảng xếp
hạng.
Với SIPaS, từ khi Bộ Nội vụ triển khai đánh

giá TP.hải Phòng cũng luôn đứng trong top đầu,
cụ thể: Năm 2017 xếp thứ 8/63; năm 2018 xếp thứ
9/63; năm 2019 - 2021 xếp thứ 2/63 tỉnh, thành
phố.
giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu cho biết

thêm, để duy trì kết quả trên, với vai trò là cơ
quan thường trực cchc của thành phố, Sở sẽ
tham mưu cho uBND thành phố tiếp tục triển
khai hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-cP của chính
phủ về chương trình tổng thể cchc nhà nước
giai đoạn 2021-2030. 
hải Phòng xác định chuyển đổi số là giải pháp

đột phá, trọng tâm, tác động trực tiếp để xây dựng
nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp gia
tăng chất lượng điều hành kinh tế của chính
quyền. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai
có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ
phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. 
“Năm 2022, thành phố phấn đấu đạt top 10

chỉ số về mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), và
top 5 địa phương dẫn đầu cả nước vào năm 2025”,

bà Nguyễn Thị Thu cho biết.

tăng cường cải cách thủ tục hành chính
(ttHC)
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-cP của chính phủ về

chương trình tổng thể cchc nhà nước giai đoạn 2021-
2030, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu uBND thành phố
ban hành Kế hoạch số 216/Kh-uBND ngày 23/9/2021 thực
hiện chương trình tổng thể cchc nhà nước TP.hải Phòng
(giai đoạn 2021-2025). Trong đó, cải cách TThc là một
trong ba trọng tâm cchc của thành phố với mục tiêu là:
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách
TThc để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công
khai, minh bạch.
mục tiêu của hải Phòng là cải cách quyết liệt, đồng bộ,

hiệu quả quy định TThc liên quan đến người dân, doanh
nghiệp; TThc nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà
soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành
phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TThc trên cơ
sở ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 trong cải cách TThc. Bãi bỏ các
rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao
chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh
tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng
cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết TThc, đẩy mạnh thực hiện TThc trên môi
trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện
dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.
hải Phòng luôn xác định mục tiêu cao nhất trong công

tác cchc là mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh
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Nhiều năm gần đây, TP.hải Phòng đã đạt
được nhiều kết quả tích cực trong công tác
cải cách hành chính (cchc), hiện đại hóa
nền hành chính công,… Qua đó, mang lại
sự hài lòng cho người dân và doanh
nghiệp, góp phần thúc đẩy cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. 

hương giang

Hải Phòng luôn xác định tăng cường cải cách TTHC là giải pháp quan trọng 
góp phần tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp



top of the country
In 2021, hai Phong ranked first

in the Public administration reform
Index (Par Index) for the first time
and second in the Satisfaction Index
of Public administrative Services
(SIPaS). This result makes the
government and people of hai
Phong city very proud.
ms Nguyen Thi Thu, Director of

hai Phong Department of home
affairs, said this outcome could not
be achieved in a short time but
resulted from a long process and
effort of the city. Since it adopted the
Par Index, hai Phong city has
always ranked top in the country.
The index ranked 6th out of 63

provinces and cities 2012 - 2013,
rose to second in 2014 - 2016, slid to
5th 2017 - 2018 and climbed to 4th in 2019. In 2021, the Par
Index  reached 91.8%, 5.43% higher than the national
median, and topped the rankings.
Since the ministry of home affairs launched the SIPaS

Index, hai Phong city has always stood among the best
performers. Specifically, it ranked 8th out of 63 provinces and
cities in 2017, 9th in 2018 and 2nd in 2019 - 2021.
Director Thu added that, in order to keep those good

performances, as an standing advisor on Par Index to the
municipal government, the Department of home affairs
consults the city People's committee to effectively
implement resolution. 76/NQ-cP of the government on
National Par master Program in 2021-2030.
hai Phong sees digital transformation as a disruptive,

central and impactful solution to build a transparent,
effective and efficient administration and rapidly improve
the investment and business environment, helping increase
the quality of economic governance. The city accelerates
construction and effective implementation of fundamental
databases for e-government and digital government
development.
“In 2022, the city has striven to stand among 10 best

performers of the Digital Transformation Index (DTI) and
among Top 5 by 2025,” she added.

Further reforming administrative procedures
Executing the government's resolution 76/NQ-cP on

National Par master Program for
2021-2030, the Department of home
affairs actively advised the
municipal People's committee to
issue Plan 216/Kh-uBND dated 23
September 2021 on implementation
of the National Par master Program
of hai Phong city (in 2021-2025).
Particularly, administrative
procedure reform is one of three
central areas of public
administration reform, aimed to
further improve the quality and
effect of administrative procedure
reform to build a public and
transparent investment and business
environment.
hai Phong city aims to

drastically, consistently and
effectively reform administrative

procedures for people and businesses; conduct reviews to
reduce and streamline business conditions and documents
and optimize settlement process of administrative
procedures, driven by strong information technology
application; and apply Industry 4.0 achievements to
administrative procedure reforms. The city will remove
restrictive barriers to freedom of business, improve and
raise the quality of business investment environment,
ensure fair, equal and transparent competition; reform and
boost the effect of single-window shop mechanisms in
solving administrative procedures and settle administrative
procedures in the electronic environment, which will enable
people and businesses to perform services anytime,
anywhere on different media.
hai Phong always defines that the ultimate goal of

public administration reform is to bring highest satisfaction
to people and businesses and to create a favorable business
and investment environment for socioeconomic
development. Despite achieving high results, the city still
frankly admits that there is still a gap between the
performance of the Par Index and the expectations of
people and businesses. Therefore, in the coming time, the
city's administrative reform still needs significant attention
and drastic direction from the city Party committee, the
city People's council and city People's committee; the
continued resolution of all public employees; and the
support and companionship of people and businesses.n
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Impressive Achievements of Administrative Reform

hai Phong city has
achieved many positive
results in administrative
reform and administration
modernization in recent
years. This has enhanced
public and business

satisfaction and improved
the city's business and

investment environment.

huong giang

nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.
mặc dù đã đạt kết quả cao thời gian qua nhưng thành phố vẫn thẳng thắn nhìn
nhận giữa việc đánh giá chỉ số cchc với kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp
vẫn còn có khoảng cách. Do đó, trong thời gian tới, công tác cchc của thành
phố vẫn rất cần sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, hĐND, uBND
thành phố, sự quyết tâm đổi mới của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức thành phố và sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp. n



sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng
trưởng
Tính đến hết tháng 8/2022, chỉ số phát triển sản xuất

công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 12,16% so với
cùng kỳ. một số ngành có đóng góp tích cực cho tăng
trưởng là sản xuất thiết bị truyền thông; sản xuất máy vi
tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất linh kiện
điện tử; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng; may trang
phục,… Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng
trưởng của kinh tế hải Phòng. 
Về hoạt động thương mại, tổng mức lưu chuyển hàng

hóa bán lẻ và dịch vụ ước tăng 13,9% so với cùng kỳ. Kim
ngạch xuất khẩu ước đạt 15,3 tỷ uSD.
Đặc biệt, 8 tháng đầu năm 2022, hải Phòng đã thu hút được

49 dự án mới với tổng vốn đầu tư là 689,09 triệu uSD (lĩnh vực
công nghiệp chiếm 51,89%); 27 dự án tăng vốn với số vốn tăng
thêm là 420,85 triệu uSD, kết quả này tiếp tục khẳng định sức
hấp dẫn trong môi trường đầu tư của thành phố. 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN sớm phục hồi sản

xuất, kinh doanh, hoạt động an toàn, hiệu quả trong trạng

thái bình thường mới, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-cP
ngày 11/10/2021 của chính phủ, Sở công Thương đã tham
mưu uBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản
xuất công nghiệp của thành phố; đồng thời, ban hành quy
chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
Sở đã thiết lập kênh thu nhận thông tin, thành lập các đoàn
công tác trực tiếp làm việc với DN để tiếp nhận phản ánh của
DN, giải quyết ngay khó khăn cho DN theo thẩm quyền và
tổng hợp, đề xuất báo cáo uBND thành phố những vướng
mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Sở. 
Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ các

tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán
phí, lệ phí không dùng tiền mặt. hướng dẫn DN về điều kiện,
cách thức để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi cho
hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm mang thương
hiệu của DN hải Phòng, tận dụng ưu đãi thuế quan từ các
hiệp định thương mại Việt Nam tham gia. Tăng cường cơ chế
phối hợp với Bộ công Thương, Thương vụ Việt Nam tại các
nước trên thế giới, uBND các tỉnh biên giới,… trong triển
khai tháo gỡ khó khăn trong hoạt động giao thương, thông
quan của DN. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, xúc
tiến thương mại, trong đó phối hợp với các sở, ngành liên
quan tăng cường hợp tác, kết nối giao thương với các tỉnh,
thành phố nhằm đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của
người dân và tìm đầu ra cho các DN trên địa bàn thành phố.
cùng với đó, Sở công Thương đã phối hợp với các ngành,

địa phương tham mưu uBND thành phố đẩy nhanh tiến độ
xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thành lập các
khu, cụm công nghiệp mới để thu hút đầu tư, tạo nguồn lực
cho phát triển sản xuất. 

Đổi mới mô hình tăng trưởng
Trong thời gian tới, Sở công Thương tiếp tục tham mưu

cho thành phố thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp gắn
với đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều
sâu; tạo chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông minh. Tập
trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: công
nghiệp điện tử - tin học, các ngành công nghiệp ứng dụng
công nghệ cao; công nghiệp cơ khí chế tạo máy móc thiết bị;
công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi
nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất cũng như tham gia vào
mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu;... 
Đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế, phát triển giao lưu thương mại với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Xây dựng hải Phòng trở
thành trung tâm dịch vụ logistics trọng điểm quốc gia và quốc
tế. Tiếp tục phát triển các trung tâm logistics tại khu vực: cát
Bi, Tràng Duệ, VSIP, Đình Vũ, Lạch huyện, dọc tuyến đường
ven biển; kêu gọi đầu tư logistics hàng không. 
Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên quỹ đất để

thu hút các tập đoàn, DN lớn đầu tư khu công nghiệp công
nghệ cao, khu, cụm công nghiệp, tổ hợp thương mại quy mô
lớn, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, các trung tâm
logistics đạt tầm cỡ quốc gia và quốc tế.n
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ngành Công thương

Thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn do ảnh
hưởng của đại dịch covid-19, ngành công
Thương thành phố hải Phòng tập trung
thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
(DN) và đạt được những thành quả quan
trọng. Nhờ đó, lĩnh vực công nghiệp và
thương mại trên địa bàn đạt mức tăng
trưởng khá, góp phần hoàn thành “mục tiêu
kép” vừa phòng chống dịch vừa phục hồi,
phát triển kinh tế - xã hội.

nguyên Vũ

Tính đến hết tháng 8/2022, kim ngạch xuất khẩu 
của Hải Phòng ước đạt 15,3 tỷ USD



industrial production continues to be a driving
force of growth
The city's Index of Industrial Production (IIP) was estimated

to rise by 12.16% year on year in the first eight months of 2022.
growth-driven sectors included communication equipment
manufacturing, computer and peripheral manufacturing,
electronic manufacturing, office machinery and equipment
manufacturing and apparel production. Industrial manufacturing
continued to be a driving force of hai Phong's economic growth.
commercially, retail revenue of consumer goods and

services was projected to rise by 13.9% year on year. The export
value was estimated at uS$15.3 billion.
Besides, from January to august, hai Phong city attracted 49

new projects with uS$689.09 million of investment capital (the
industry accounted for 51.89%) and licensed 27 existing projects
to add to their investment fund by uS$420.85 million. This result
reaffirmed the appeal of the local investment environment.
To facilitate enterprises to quickly restore their business

operations and work safely and effectively in the new normalcy
as instructed by resolution 128/NQ-cP dated october 11, 2021
of the government, the Department of Industry and Trade
advised the city People's committee to establish a steering
committee for industrial production restoration of the city,
adopt operating regulations for this steering committee, and
assign specific tasks to committee members who are leaders of
municipal departments and agencies. The department set up an
information channel and workgroups to directly work with
businesses to receive their feedback, immediately tackle their
difficulties and proposed matters beyond the jurisdiction of the
department to the city People's committee.
In addition, the Department of Industry and Trade stepped

up instructing and supporting organizations and individuals to
submit documents online and adopt non cash payment for fees
and charges. The department guided enterprises about
conditions and methods of granting certificates of origin for
exported goods, especially locally branded products and took
advantage of tariff preferences from free trade agreements to
which Vietnam is signatory. The agency strengthened
coordination mechanisms with the ministry of Industry and
Trade, Vietnam Trade offices in foreign countries around the

world and People's committees of border provinces to
implement and remove barriers to trade and customs clearance
for enterprises. The department stepped up supply and demand
connection and trade promotion together with related agencies
to brace up trade cooperation and connection with other
provinces and cities to ensure supply and demand balance and
find outputs for local businesses.
moreover, the Department of Industry and Trade has

joined hands with relevant agencies and localities to advise
the municipal People's committee to accelerate
infrastructure construction in industrial zones and establish
new industrial zones to attract investors and generate
resources for production development. 

Changing the growth model
In the coming time, the Department of Industry and

Trade will continue to advise the city on sectoral
restructuring and new growth model, both in depth and in
breadth, to create sectoral transition to increased added
value and smartness. The department will focus on
developing key industries such as electronics - IcT, applied
high-tech, mechanical engineering and supporting
industries to enhance production value and join global
production networks and value chains.
The department will boost import and export, actively

integrate into the international economy, and develop trade
exchanges with countries in the region and the world. It will
build hai Phong into a key national and international
logistics service center; and continue to develop local
logistics centers like cat Bi, Trang Due, VSIP, Dinh Vu and
Lach huyen; and call for investment in aviation logistics. 
The agency will encourage, facilitate and spare

prioritized land to woo large corporations to invest in hi-
tech parks, industrial zones, commercial complexes,
international
trade fair and
exhibition centers,
and national and
international
logistics centers.n
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Accelerating Business Recovery and Growth
given difficulties caused by the coVID-19
pandemic in 2022, the industry and trade
sector of hai Phong city focused on
carrying out support solutions in a bid to
help local enterprises achieve successful
business outcomes. Therefore, the sector
achieved high growth and helped realize
the "dual goal" of epidemic prevention and
socioeconomic recovery and development.

nguyen Vu 
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Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch
hải Phòng xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch là

một trong những giải pháp then chốt, có vai trò quyết định đối với
sự phát triển của thành phố. cụ thể, triển khai Nghị quyết số 45-
NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát
triển TP.hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và
Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng chính
phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung
thành phố, TP.hải Phòng đã trình Thủ tướng phê duyệt điều
chỉnh Quy hoạch chung TP.hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn
đến năm 2050. Đây là đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, là
cơ sở để định hướng phát triển đô thị thành phố trong tương lai.
Trong thời gian tới, hải Phòng tiếp tục đẩy nhanh phát triển

đô thị theo 03 hướng đột phá; nhanh chóng hoàn thiện các tiêu
chí đô thị loại I, hướng tới các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, đô
thị thông minh. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng
hiện đại, văn minh với các tiêu chí, chất lượng nâng cao; đầu tư
phát triển hạ tầng nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa, đặc biệt
là chuẩn bị điều kiện chuyển một số huyện thành quận; bảo đảm
đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ vững bản sắc văn
hóa dân tộc.
Quy hoạch mở rộng quỹ đất để thu hút đầu tư, sản xuất kinh

doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển
mạnh các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân và kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ưu tiên quỹ đất để phát triển các
ngành kinh tế chủ lực, có lợi thế để phát triển bứt phá: công
nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao; thương mại, dịch vụ cảng
biển và logistics; du lịch.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang thực hiện lập Đề án số hóa cơ

sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng sử dụng chung trên địa bàn
thành phố. Đề án này không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý mà còn
thiết lập một hệ thống dữ liệu và công cụ phục vụ công khai thông
tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nhằm đảm bảo sự
thống nhất và phù hợp quy hoạch giữa các ngành, khớp nối giữa
các quy hoạch liền kề. 
Đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, hệ thống cung cấp

thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, thúc đẩy xúc tiến đầu
tư, giảm thiểu rủi ro cho các nhu cầu phát triển hoạt động kinh
doanh, sản xuất, đầu tư vào địa bàn. 

Bước phát triển mới của đô thị Hải Phòng 
Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ chính

trị về xây dựng và phát triển TP.hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045, hải Phòng sẽ trở thành thành phố đi đầu cả nước
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển
của Vùng Bắc bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại,
thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại
kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ,
đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ
logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng
dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang
tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á; trật tự, an toàn xã hội
được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
hiện nay, thành phố đã thu hút được nhiều doanh nghiệp

lớn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cảng
biển, dịch vụ - du lịch, điển hình như: Nhà máy sản xuất linh
kiện điện tử của Tập đoàn Lg; nhà máy sản xuất ô tô Vinfast
của Tập đoàn Vingroup; hai bến khởi động cảng cửa ngõ quốc
tế hải Phòng do Tổng công ty Tân cảng Sài gòn và các đối
tác đầu tư; hệ thống cáp treo vượt biển cát hải - cát Bà do Tập
đoàn Sungroup đầu tư. các hoạt động đối ngoại, hội nhập
quốc tế, liên kết vùng được đẩy mạnh; vị thế, uy tín của hải
Phòng đối với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế
ngày càng được nâng cao.
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông của TP.hải Phòng

đã có bước phát triển vượt bậc, củng cố; phát huy tốt hơn vị trí,
vai trò thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa
ngõ chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.
Với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 35/2021/Qh15

thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
TP.hải Phòng, thành phố sẽ có cơ hội phát triển bứt phá và trở
thành động lực tăng trưởng của cả nước. các cơ chế đặc thù
mang đến cho hải Phòng cơ hội phát triển mới. 
cụ thể, các cơ chế, chính sách về bổ sung có mục tiêu từ

ngân sách Trung ương, nâng hạn mức dư nợ vay, phí và lệ phí
sẽ khuyến khích thành phố phấn đấu tăng thu ngân sách nhà

Xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị
thông minh, phát triển bền vững

Việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch,
quản lý quy hoạch được ngành Xây dựng
TP.hải Phòng đặc biệt chú trọng. Đây cũng là
một trong những giải pháp nhằm thực hiện
mục tiêu phát triển đô thị nói riêng và phát
triển kinh tế - xã hội nói chung của thành phố
theo hướng bền vững, có tầm nhìn.

Hải Phòng đang đi đúng hướng trong việc xây dựng, phát triển, hiện đại
hóa đô thị mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố cảng biển

(xem tiếp trang 28)



Nâng cao chất lượng đào tạo
Ông Đỗ Văn Bình - giám đốc Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&Xh )TP.hải
Phòng cho biết: Thành phố đã ban hành
nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
đổi mới căn bản toàn diện, chuyển
hướng đào tạo nguồn nhân lực có
tay nghề, góp phần xây dựng
nguồn nhân lực phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội. 
Tính đến hết tháng 6/2022,

trên địa bàn thành phố có 44 cơ sở
gDNN và 25 cơ sở hoạt động
gDNN. các chương trình đào tạo
được đổi mới mạnh mẽ, theo
hướng coi trọng phát triển năng lực,
kỹ năng nghề cho người lao động:
hơn 200 lượt chương trình đào tạo
được các cơ sở gDNN tự chủ xây dựng
theo hướng phát triển năng lực của người
học; tích hợp kiến thức, kỹ năng và phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình đào
tạo; đảm bảo thời gian thực hành chiếm từ 70% trở lên. Đặc
biệt, nhiều đơn vị đã tăng thời lượng thực hành tại doanh nghiệp
tới 40% như các trường: Trường cao đẳng Du lịch hải Phòng,
cao đẳng giao thông Vận tải Trung ương II, cao đẳng công
nghiệp hải Phòng,... 

Bên cạnh đó, địa phương cũng tổ chức
được 15 chương trình đào tạo chuyển giao
từ Úc, Đức, malaysia; tạo dựng được đội ngũ
nhà giáo giảng dạy gồm 512 người đạt chuẩn
theo quy định; 139 người được cấp chứng
chỉ kỹ năng thực hành nghề, 113 người được
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; đảm
bảo năng lực đào tạo một số nghề đạt chuẩn
trình độ khu vực và quốc tế. hơn 200 lượt
cán bộ quản lý được tham gia khóa đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao năng lực theo hướng
chuẩn hóa, tiếp cận trình độ quốc tế; cơ sở
vật chất, thiết bị đào tạo được đầu tư đồng
bộ, ưu tiên tập trung cho nghề trọng điểm. 
Nhờ vậy, chất lượng và hiệu quả đào tạo

có nhiều chuyển biến tích cực; 80% - 85% số
lao động qua đào tạo nghề trình độ cao đẳng
được sử dụng đúng nghề; 30% có kỹ năng
nghề từ khá trở lên, có một số nghề (hàn,
Dịch vụ nhà hàng, Điều khiển tàu biển,…)
kỹ năng của sinh viên đã đạt chuẩn quốc tế.
Lao động qua đào tạo tham gia vào hầu hết
các lĩnh vực và bước đầu có thể đảm nhận
được các vị trí công việc phức tạp; trung
bình khoảng 80% sinh viên tìm được việc
làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp,
ở một số nghề, tỷ lệ này đạt 100%.

Đẩy mạnh giải quyết việc làm 
giám đốc Sở LĐ-TB&Xh Đỗ Văn
Bình chia sẻ: 6 tháng đầu năm 2022,
thành phố đã giải quyết việc làm cho
28.550 lượt lao động, bằng 50,35%
kế hoạch năm và bằng 105,74% so
với cùng kỳ năm 2021. Thành
phố hiện có 12 đơn vị đăng ký
hoạt động dịch vụ việc làm, gồm
03 trung tâm dịch vụ việc làm
và 09 đơn vị khác (doanh
nghiệp, trường dạy nghề).
Ngoài ra, các trường, cơ sở đào
tạo nghề cũng có chức năng tư
vấn, giới thiệu việc làm cho học
sinh, sinh viên (hSSV). các đơn vị
này đang từng bước phát triển thành

cầu nối giữa cung - cầu lao động. 
Năm 2021, thành phố tổ chức được 51

phiên
giao dịch

việc làm (49 phiên
định kỳ và 02 phiên lưu
động tại huyện Tiên Lãng
và quận Kiến an), bằng
134% (so với cùng kỳ
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Chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo và
giải quyết việc làm cho người lao động

Bà Antje Strauch - Trưởng dự án chuyển giao đào tạo 22 nghề của Đức tại Việt Nam trao
đổi về chương trình học tập và cơ hội việc làm tại Đức với sinh viên nghề Điện tàu thủy

tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương II

Thời gian qua,
công tác đào tạo -

giải quyết việc làm cũng
như kết nối cung - cầu lao
động luôn gắn kết chặt chẽ,
được TP.hải Phòng đặc biệt
quan tâm và đạt nhiều kết

quả ấn tượng.

duy anh
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Tháo gỡ “điểm nghẽn” về
đất đai, môi trường

24 viEtNam BUsiNEss ForUm NoV 1 – 14, 2022

năm 2020). 6 tháng đầu năm 2022, thành phố tổ chức
được 19 phiên giao dịch việc làm (16 phiên định kỳ và
03 phiên lưu động) có sự tham gia tuyển dụng của trên
450 lượt doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng trên
76.960 lượt lao động; thu hút trên 46.860 lượt lao động
tại sàn, đáp ứng gần 60,89% nhu cầu tuyển dụng.
Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2022, thành phố

có 9.090 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, giảm
4,79% (so với cùng kỳ 2021). Số người có quyết
định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 7.230 người
(giảm 13,99%), với kinh phí trên 160,4 tỷ đồng
(giảm 3,42%). Qua giải quyết chế độ thất nghiệp đã
tư vấn, giới thiệu việc làm cho 9.090 người.

Những nhiệm vụ trọng tâm
Thời gian tới, Sở LĐ-TB&Xh thành phố sẽ tập

trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:
một là, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền,

định hướng gDNN; thực hiện hiệu quả công tác phân
luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (ThcS),
trung học phổ thông (ThPT) vào học gDNN.
hai là, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở gDNN

nắm bắt nhu cầu, yêu cầu về nhân lực của các
doanh nghiệp; gắn kết doanh nghiệp xây dựng kế
hoạch đào tạo, gắn với giải quyết việc làm; đẩy
mạnh xã hội hóa gDNN.
Ba là, tham mưu cho thành phố sắp xếp lại các

trường cao đẳng, trường trung cấp công lập của thành
phố, để bảo đảm năng lực đào tạo các nghề trọng điểm
theo tiêu chuẩn các nước khu vực aSEaN và quốc tế. 
Bốn là, đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các cơ sở

đào tạo nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo;
tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển gDNN,
tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, các tổ
chức quốc tế hợp tác xây dựng trung tâm đào tạo,
phát triển kỹ năng nghề “xanh”.
Năm là, thực hiện tốt hỗ trợ thanh niên khởi

nghiệp.
Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà

nước về thị trường lao động. Đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự làm công
tác dịch vụ việc làm; đồng thời đẩy mạnh hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực việc làm.n

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Ông đánh giá thế nào về công tác cải cách thủ tục hành
chính (ttHC) trong lĩnh vực tN&mt của Hải Phòng
những năm qua?
Xác định cải cách TThc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt,

những năm qua, ngành TN&mT đã thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp và đạt kết quả tích cực, góp phần tạo thuận lợi cho tổ
chức, cá nhân khi đến giao dịch.
Sở đã thực hiện công khai số lượng, thành phần hồ sơ, trình

tự thực hiện cũng như những biến động về TThc trên cổng
thông tin điện tử của Sở để tổ chức, người dân tiện theo dõi, tra
cứu. Định kỳ hàng năm, Sở đều tổ chức rà soát, thống kê văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&mT, đề
xuất giải pháp chỉnh sửa cho phù hợp theo hướng rút gọn, cắt
giảm thời gian và TThc. 
hiện tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,

4 trong lĩnh vực TN&mT thành phố là 47 thủ tục. Sở đã tiếp
nhận và giải quyết 328 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 3.234 hồ sơ
trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận 93.877 hồ sơ;
đã giải quyết 90.147 hồ sơ; đang giải quyết 3730 hồ sơ; trả kết
quả 65 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán

không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức: cung cấp danh
sách 24 TThc thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công
thành phố; thông báo và cung cấp tài khoản để người dân,
doanh nghiệp dễ dàng thực hiện,... 

Ông Jan Johannes Zweistra, chuyên gia làm bánh đến từ 
Hà Lan - nền ẩm thực hàng đầu thế giới, hướng dẫn làm bánh

cho các học viên tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận đất
đai, môi trường, ngành Tài nguyên và môi
trường (TN&mT) hải Phòng góp phần xây
dựng môi trường đầu tư thuận lợi, cải thiện chỉ
số PcI và thúc đẩy thu hút đầu tư. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc trao đổi
với ông trần văn Phương, giám đốc Sở
TN&mT hải Phòng về nội dung này. 
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Cùng với cải cách ttHC, sở đã tham mưu và có những
giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng
(GPmB), tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án?
Là đơn vị được giao xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế,

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở TN&mT đã thường
xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, uBND các
quận, huyện để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất
giải pháp nâng cao hiệu quả gPmB, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. 
một số biện pháp có thể kể đến như: hoàn thiện chính sách

về bồi thường, gPmB; tham mưu trình uBND thành phố ban
hành Quyết định số 24/2022/QĐ-uBND ngày 11/5/2022 quy
định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất,…
Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách về

đất đai, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư cũng như mục đích,
ý nghĩa của dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi, nhằm
nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi
trong chấp hành chủ trương thu hồi đất; kịp thời nắm bắt sự
thay đổi giá đất để tham mưu giúp uBND thành phố điều
chỉnh, hạn chế bất cập khi thực hiện.
Bên cạnh các biện pháp trên, Sở cũng đang tham mưu

xây dựng chương trình hành động của Thành ủy về thực
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 hội nghị
lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá
XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo
động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu
nhập cao”. 
Theo đó, các yêu cầu trọng tâm về thực hiện bồi thường, hỗ

trợ, tái định cư khi thu hồi đất được quán triệt tới các cơ quan,
đơn vị, người dân theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Năm 2021, chỉ số “tiếp cận đất đai” của Hải Phòng
đạt 6,77, tăng 0,59 điểm và 6 bậc so với năm 2020. Ông
có đánh giá gì về kết quả này và sở có giải pháp nào
nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số trên?
chỉ số “Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất” là

một trong 10 chỉ số thành phần của PcI, thuộc chức năng,
nhiệm vụ của Sở TN&mT. Theo bảng xếp hạng PcI năm
2021 do VccI công bố, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của hải
Phòng đạt 6,77, tăng 0,59 điểm và 6 bậc so với năm 2020
nhưng chỉ xếp thứ 45/63 tỉnh thành.
Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường tham mưu, đề xuất thu hồi

diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, chậm
đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, tạo quỹ
đất sạch thu hút đầu tư; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất kinh doanh, người dân khi thực hiện TThc về
giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất,…
Ngoài ra, tham mưu thực hiện công khai tất cả các quy

hoạch, kế hoạch sử dụng, thông tin về quỹ đất sạch bán đấu
giá kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu
tư để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.
cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ

thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; sớm xây
dựng hệ thống thông tin đất đai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi
cho tổ chức và người dân trong tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Hải Phòng đang bứt phá với mục tiêu trở thành vùng
động lực tăng trưởng của cả nước. vậy, ngành tN&mt
đang và sẽ tham mưu, thực hiện giải pháp nào nhằm vừa
đẩy mạnh thu hút đầu tư vừa đảm bảo phát triển bền vững?
uBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1338/QĐ-

uBND ngày 10/5/2022 ban hành Danh mục các dự án

khuyến khích đầu tư đến năm 2025, định hướng đến năm
2030. Trong đó, khuyến khích đầu tư trong các ngành: cơ
khí - luyện kim; điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ
thông tin và công nghệ cao;...
Bám sát chủ trương này, Sở TN&mT sẽ tích cực tham

mưu xây dựng phương án huy động vốn đầu tư, tạo quỹ đất
sạch cho các khu, cụm công nghiệp và huy động vốn ứng
trước của nhà đầu tư. Trong đó, chú trọng đảm bảo tuân thủ
chỉ tiêu sử dụng đất; hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi
trường, phát triển bền vững. 
Tính từ đầu năm đến nay, Sở TN&mT đã tiếp nhận 69 hồ sơ

đề nghị cấp giấy phép môi trường, 09 hồ sơ đề nghị thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường. các dự án mới chủ yếu
liên quan đến xây dựng đường giao thông, hạ tầng nông thôn
mới, trung tâm thương
mại, khu nhà ở,... các dự
án công nghiệp chủ yếu
tập trung vào sản xuất linh
kiện điện tử, cơ khí chính
xác, kho hóa chất, sản
phẩm nhựa, ván sàn,... 
trân trọng cảm ơn ông!
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Tăng cường đối thoại với người dân tháo gỡ khó khăn
trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai
(VPĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT TP.Hải Phòng đã tiếp nhận
hàng chục nghìn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất (CNQSDĐ), chủ yếu là cấp đổi, đăng ký biến động, đính
chính trang 3, trang 4...

Trong quá trình thực hiện, nhiều người dân phản ánh
vướng mắc phát sinh khi cấp giấy CNQSDĐ lần đầu; tách
thửa đối với các thửa đất mà nhiều thành viên trong gia đình
có chung quyền sở hữu; tách thửa đối với các thửa đất thổ cư
có một phần diện tích đất vườn tạp; việc xác định nguồn gốc
đất theo quy định,...

Do đó, Sở TN&MT đã chỉ đạo VPĐKĐĐ phối hợp với các
quận, huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân nhằm
nắm bắt kịp thời các ý kiến, vướng mắc. Qua đó, có cơ sở rà
soát, hướng dẫn tháo gỡ  khó khăn cho người dân và tạo thuận
lợi, hiệu quả cho quá trình cấp giấy CNQSDĐ. Cũng tại các
buổi đối thoại, lãnh đạo Sở TN&MT và VPĐKĐĐ đã đề nghị
chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với Chi nhánh
VPĐKĐĐ các quận, huyện nhằm kịp thời hướng dẫn người
dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết.

Đến nay, ngành TN&MT Hải Phòng đã tổ chức các buổi
đối thoại tại 08 quận, huyện của thành phố. Việc tổ chức đối
thoại còn giúp người dân tiếp cận, nắm bắt các quy định pháp
luật về đất đai, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý
đất đai trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai là một trong những yếu
tố giúp Hải Phòng trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư

lớn trong và ngoài nước



Ông có thể cho biết một số điểm nhấn của ngành
NN&PtNt trong việc góp phần cùng tP.Hải Phòng vượt
qua đại dịch Covid-19 để đạt được những kết quả đáng ghi
nhận trong năm 2021, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022?
Năm 2021, trước khó khăn, thách thức của dịch bệnh

covid-19, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành
NN&PTNN gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan
tâm của các cấp bộ, ngành, thành phố; sự phối hợp của các sở,
ban, ngành và các địa phương; sự chung sức của cộng đồng
doanh nghiệp và nông dân, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành,
năm 2021, Sở NN&PTNN TP.hải Phòng đã hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao; “vừa phòng chống dịch, vừa phát
triển kinh tế”. 
giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021 (theo giá so

sánh 2010) đạt 15.525 tỷ đồng, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm
2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố đề
ra; trong đó bình quân năng suất lúa đạt 64,24 tạ/ha, đạt cao
nhất từ trước đến nay, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông hồng.
Bước sang năm 2022, riêng 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất

nông, lâm, thủy sản đạt 8.267,60 tỷ đồng, tăng 0,76% so với cùng
kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất thủy sản liên tục tăng
cao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được khống chế.
chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng

nông thôn mới kiểu
mẫu bước đầu đã
phát huy hiệu quả
như: chuyển dịch
cơ cấu sản xuất,
nâng cao năng suất,
đổi mới quy trình,

công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; cơ bản
hoàn thành thí điểm xây dựng 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu,
tiếp tục triển khai 14 xã. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Thủ
tướng chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận thêm 04
huyện (Thủy Nguyên, an Dương, Kiến Thụy và Tiên Lãng)
của TP.hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới.
cùng với đó, công tác tham mưu, phối hợp được triển khai

thực hiện kịp thời, Sở NN&PTNN đã tham mưu trình uBND
thành phố và tham mưu trình hĐND thành phố nhiều quyết
định, nghị quyết có tính đột phá, là động lực cho phát triển
nông nghiệp nông thôn: cơ cấu lại ngành nông nghiệp; cơ chế
chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản; nông thôn
mới kiểu mẫu,...  

sở sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào cho
những tháng còn lại của năm 2022, thưa ông? 
Những tháng còn lại của năm 2022, ngành Nông nghiệp

TP.hải Phòng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: 
một là, công tác chỉ đạo bảo vệ và phát triển sản xuất. 
hai là, tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành vật

tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và
không theo quy định (Iuu).
Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ

trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn,
nâng cao thu nhập cho người dân. 
Bốn là, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

kiểu mẫu năm 2022 theo kế hoạch đề ra. hướng dẫn các tổ chức,
cá nhân lập hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm ocoP theo
quy định. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý, thu
gom, xử lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn.
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Nỗ lực phát huy vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế, ngành
Nông nghiệp đã cùng TP.hải Phòng vượt qua đại
dịch covid-19, tiếp tục bứt tốc thúc đẩy sản xuất
kinh doanh và gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi
nhận. Phóng viên Vietnam Business forum đã có
cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc tuất - Phó
giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNN) TP.hải Phòng.

hà Thành

ngành nông nghiệP

PHáT Huy Hiệu quả Vai Trò “bệ đỡ”          Của  nền kinH Tế 



Năm là, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát lại chức
năng, nhiệm vụ các đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối,
tổ chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy.

theo ông, sở đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông
tin (CNtt) vào cải cách hành chính và xây dựng chính
quyền số để giải quyết các vấn đề nhanh chóng, công khai,
minh bạch, hiệu quả như thế nào? 
Thời gian qua, việc ứng dụng cNTT được các phòng, cơ

quan, đơn vị trong toàn ngành đặc biệt chú trọng, trở thành
“phương tiện chủ lực” không thể thiếu
trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.
Qua đó không chỉ góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính
(TThc) mà còn phát triển chính phủ điện
tử, hướng tới chính phủ số trong nông
nghiệp.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy,

uBND thành phố, Sở NN&PTNN đã triển
khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4; thực hiện thanh toán trực
tuyến đối với các TThc có phát sinh phí;
thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin
chỉ đạo, điều hành lên trang thông tin điện
tử của Sở. Từ đó, giúp người dân, doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các
TThc do Sở NN&PTNN quản lý được
thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả. 

Để khắc phục hạn chế và nâng cao
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện,
thành phố và các sở, ban, ngành (ddCi)
của ngành nói riêng và góp phần duy trì

vị trí “á quân” PCi năm 2022 nói chung, sở sẽ đưa ra giải
pháp cụ thể nào, thưa ông?
Thời gian tới, Sở NN&PTNN thành phố sẽ tập trung vào các

giải pháp cụ thể như:
Đối với tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Tăng cường giáo

dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho công chức, viên
chức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh đối với thu hút đầu tư và phát triển của thành
phố và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 
công tác thông tin và truyền thông: Tăng cường cung cấp

thông tin chỉ đạo, điều hành lên Trang thông tin điện tử của
Sở  giúp thuận tiện trong tra cứu thông tin, tăng tương tác
với doanh nghiệp và người dân.
công tác thanh tra, kiểm tra: Nâng cao hiệu quả thanh

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời
hướng việc thanh tra, kiểm tra đến mục tiêu hỗ trợ, hướng
dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn. 
hướng dẫn thực hiện hiệu quả các chính sách của ngành

về hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức các hoạt động
gặp gỡ, tiếp xúc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho
nhà đầu tư, doanh nghiệp. 
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực

tuyến mức độ 3, 4; chuyển đổi số. Đây được xem là giải pháp
hữu hiệu trong cải cách, xây dựng nền hành chính minh
bạch, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công,
mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân.

trân trọng cảm ơn ông! 
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Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của Hải Phòng

ngành nông nghiệP

PHáT Huy Hiệu quả Vai Trò “bệ đỡ”          Của  nền kinH Tế 



nước đóng góp cho ngân sách Trung ương. chính sách về quản
lý đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho TP.hải Phòng chủ động,
linh hoạt và phản ứng nhanh với những yêu cầu cấp bách về
khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai. chính sách về quản lý
quy hoạch góp phần tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho
địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện điều chỉnh quy
hoạch. chính sách về thu nhập cho cán bộ, viên chức là cơ chế
tốt thu hút, giữ chân nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất

lượng cao - lực lượng
đảm bảo sự phát triển
của thành phố trong
tương lai,...
Trên cơ sở những

thành tựu đã đạt được,
thành phố đã xác định

các giải pháp đột phá trong những năm tới: Xây dựng, phát triển,
hiện đại hóa đô thị hải Phòng mang bản sắc đặc trưng riêng của
thành phố cảng biển; tập trung cao cho công tác quy hoạch và
quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đẩy nhanh tốc độ phát triển,
mở rộng không gian đô thị. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,
hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư,
nhất là giải phóng mặt bằng. Phát triển hải Phòng trở thành
trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm là phát triển hạ
tầng du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của
thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa.
Với những cơ chế đặc thù được thông qua và những giải

pháp tổng thể, đồng bộ, TP.hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành
trung tâm kết nối vùng, liên kết vùng, đóng góp nhiều hơn
nữa cho cả nước.n

cùng với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của các
ngành, các cấp, ngay từ đầu năm ngành Tài
chính hải Phòng đã tập trung thực hiện đầy đủ
các nhiệm vụ đề ra: Đảm bảo thu, chi ngân
sách kịp thời, hiệu quả; tăng cường kỷ cương,

kỷ luật tài chính, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống người dân.
Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 8

tháng đầu năm 2022 ước đạt 70.343 tỷ đồng, bằng 116,2% so
với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu ước thực hiện 44.199 tỷ đồng, bằng  113,9%; thu
nội địa ước 24.750 tỷ đồng, bằng 119,4% so với cùng kỳ. chi
ngân sách 8 tháng ước thực hiện 15.336 tỷ đồng. Trong đó,
chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7.354 tỷ đồng; chi
thường xuyên ước đạt 7.493 tỷ đồng.
Tám tháng đầu năm 2022, nguồn vốn đầu tư nguồn

ngân sách thành phố được tập trung giải ngân để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, công trình, dự án lớn
trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm
vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực. cùng
với đó là các khoản chi thường xuyên theo dự toán được
duyệt; ưu tiên kinh phí để giải quyết các chế độ, chính
sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch, bệnh; các nhiệm
vụ quốc phòng, an ninh. 

Ông Lương Văn công, giám đốc Sở Tài chính TP.hải
Phòng cho biết, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi
ngân sách hợp lý, hiệu quả, ngành Tài chính thành phố còn
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường
kinh doanh và thu hút đầu tư. 
Thực hiện Kế hoạch số 182/Kh-uBND ngày 02/8/2021

của uBND thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh (PcI) năm 2021-2022, Sở đã đề xuất các giải pháp rút
ngắn thời gian xác định giá đất, nâng cao “chỉ số tiếp cận
đất đai”. Theo đó, thời hạn thẩm định và ban hành văn bản
thẩm định tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận đầy đủ hồ sơ; đối với những hồ sơ phức tạp, thời gian
kéo dài thêm tối đa không quá 05 ngày làm việc. Đồng thời,
đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn
có kinh nghiệm, năng lực tốt để đảm bảo hồ sơ xác định giá
đất được đầy đủ, hoàn chỉnh và chính xác.
Bên cạnh đó, ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua

Nghị quyết số 35/2021/Qh15 về thí điểm một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển TP.hải Phòng, trong đó có cơ chế quản
lý tài chính, ngân sách nhà nước, gồm các nội dung về: hạn
mức dư nợ vay, bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu ngân sách
Trung ương, chính sách phí, lệ phí trên địa bàn thành phố,… 
Để Nghị quyết 35/2021/Qh15 sớm phát huy hiệu quả,

ngành Tài chính đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị
liên quan triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách
thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách như các hoạt động:
Vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa
phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ
chức khác; thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên
địa bàn tránh việc “phí chồng phí”, đảm bảo không gây trở
ngại cho hoạt động sản xuất - kinh doanh,…
Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi NSNN

theo dự toán được giao, những tháng còn lại của năm ngành
Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống
thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tập trung tháo gỡ khó khăn,
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát
triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện
thủ tục thực hiện công tác đấu giá đất theo kế hoạch được
duyệt;…quyết tâm đạt và vượt dự toán thu nội địa theo kế
hoạch là 41.000 tỷ đồng. n

Đảm bảo thu, chi ngân sách kịp thời, hiệu quả 
Bám sát chủ đề điều hành của chính phủ:
“Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng,
an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”,
ngành Tài chính hải Phòng đã chủ động
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết
thu, chi; cân đối các nguồn lực, đóng góp
thiết thực và tạo đà cho phát triển bền
vững kinh tế - xã hội địa phương.

Mạnh dũng
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Hoàn thiện hệ thống y tế
TP.hải Phòng hiện có 09 bệnh viện tuyến thành phố, gồm:

04 bệnh viện hạng 1 (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh
viện Phụ sản, Bệnh viện Kiến an, Bệnh viện Trẻ em); 05 bệnh
viện hạng 2 (Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện
Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện
mắt); 05 bệnh viện đa khoa và 11 Trung tâm Y tế quận, huyện
có giường bệnh; 04 Trung tâm Y tế quận, huyện không có
giường bệnh; 14 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình tại
các quận, huyện với 218 trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Khối trung tâm chuyên khoa tuyến thành phố có 08 đơn

vị (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Da Liễu, Trung
tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc -
mỹ phẩm - thực phẩm, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm
giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y, Ban Bảo vệ chăm sóc
sức khỏe cán bộ thành phố).
Đối với khối y tế ngoài công lập hiện có 09 bệnh viện tư

nhân; 28 phòng khám đa khoa; 975 phòng khám chuyên khoa;
221 cơ sở hành nghề y học cổ truyền; 137 cơ sở dịch vụ y tế,
khám chữa bệnh thuốc gia truyền 20 cơ sở; 02 cơ sở vận

chuyển cấp cứu,… Ngoài ra, tại hải Phòng còn có 06 Bệnh
viện trực thuộc các Bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố.

Đáp ứng nhu cầu dịch vụ y tế chất lượng cao
Thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển TP.hải

Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc bộ
với mạng lưới y tế chuyên sâu và rộng khắp, ngành Y tế hải
Phòng luôn chủ động trong công tác chuyên môn, lấy sức
khỏe người dân làm nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. 
Ngoài ra, chú trọng phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo

phân tuyến, vượt tuyến; đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn
nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn cao; đổi mới
phong cách phục vụ; tăng cường cải cách thủ tục hành
chính,… nhằm đảm bảo quyền lợi và đáp ứng sự hài lòng
của người bệnh. 
Đặc biệt, công tác khám, chữa bệnh đã có bước chuyển

biến tích cực, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực
hiện. các bệnh viện áp dụng các giải pháp tổng thể giảm quá
tải, bệnh nhân không phải nằm ghép. Xây dựng quy trình kỹ
thuật, kiểm soát chặt chẽ các quy trình chuyên môn, hạn chế
tối đa tai biến. cùng với đó, triển khai đề án ngành Y tế điện
tử, tập trung xây dựng bệnh án điện tử, phần mềm PacS
không dùng phim, sổ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân, ứng
dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian chờ đợi, giảm
phiền hà cho người bệnh, nâng cao chất lượng chuyên môn
và tinh thần thái độ phục vụ. 
Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh đã chủ động đầu tư, củng

cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, từng bước đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Điển hình như:
Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp đã đầu tư máy cộng hưởng
từ mrI tesla 3.0, máy cT scanner 768 lát (là các máy hiện
đại nhất hiện nay); Bệnh viện Trẻ em hải Phòng phối hợp
với Bệnh viện trẻ em - Đại học Quốc gia Seoul, hàn Quốc
và công ty future robot co, hàn Quốc triển khai hội nghị
thử nghiệm robot trên lâm sàng mô phỏng đầu tiên tại
nước ngoài. 

Đáp ứng nhu cầu y tế chất lượng cao

Là thành phố trực thuộc Trung ương, thu
hút nhiều doanh nghiệp và người lao
động, hệ thống y tế của hải Phòng luôn
được quan tâm, củng cố. Thành phố đã
phát triển mạnh các lĩnh vực khám chữa
bệnh dự phòng, trung tâm chuyên khoa
ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu y tế
ngày càng cao tại địa phương nói riêng và
khu vực Đồng bằng sông hồng, Vùng
duyên hải Bắc bộ nói chung. 

gia Bảo

Nhiều bệnh viện tại Hải Phòng đã chú trọng đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khám,

chữa bệnh chất lượng cao

F
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Bảo tồn, phát triển 
bền vững các giá trị của
Vườn Quốc gia Cát Bà

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Nằm trên đảo lớn nhất của quần đảo cát Bà
(huyện cát hải, TP.hải Phòng), Vườn Quốc gia
(VQg) cát Bà là một trong những khu dự trữ
sinh quyển của thế giới và là khu rừng đặc dụng
có đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Việt
Nam. Ngoài vai trò bảo tồn đa dạng tài nguyên
thiên nhiên, Vườn còn có ý nghĩa lớn với an
ninh quốc phòng và phát triển du lịch sinh thái.

ngọc Tùng

các bệnh viện tuyến thành phố tiếp tục duy trì
thực hiện thường quy các kỹ thuật cao, kỹ thuật
chuyên sâu ngang tầm với các trung tâm lớn của cả
nước. các đơn vị tuyến huyện tích cực phát triển
kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Đến nay đã thực hiện
thành thục các kỹ thuật của tuyến thành phố như:
Phẫu thuật cắt tử cung bán phần, toàn phần, phẫu
thuật lấy sỏi mật, sỏi tiết niệu, phẫu thuật tuyến
giáp, kết hợp xương, phẫu thuật nội soi tiêu hóa,
nội soi chẩn đoán - can thiệp, một số kỹ thuật xét
nghiệm cận lâm sàng.
Bên cạnh đó, mô hình chăm sóc toàn diện cho

người bệnh cũng được các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc và hiệu quả góp phần nâng cao
chất lượng chăm sóc, điều trị, mang lại sự hài lòng
cho người bệnh.
TP.hải Phòng cũng đặc biệt quan tâm đến công

tác y tế dự phòng, đặc biệt là trong phòng, chống
dịch covid -19. Với giải pháp 5K + vắc xin + thuốc
điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân cùng
các trụ cột: Xét nghiệm, cách ly, điều trị; đồng thời
kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công nhằm
giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, nặng phải nhập
viện, tử vong. hải Phòng là địa phương có số người
tử vong trong nhóm thấp nhất cả nước. 
hiện nay, dịch covid -19 có nguy cơ quay trở

lại, nhưng với giải pháp V2K (khẩu trang – khử
khuẩn – vắc xin),  hải Phòng là nơi dịch cơ bản đã
được kiểm soát, số mắc trong ngày chỉ còn xuất
hiện lẻ tẻ, không có ca nào tử vong.
Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn thực phẩm

(aTTP) được đẩy mạnh: các hoạt động tuyên
truyền; công tác thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất
về aTTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm được coi trọng. Sở Y tế cũng chủ trì, phối
hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo aTTP.n

Khoa khám bệnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp luôn
đảm bảo thân thiện, thuận tiện, hài lòng cho bệnh nhân
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Nhiều giá trị đặc trưng
Nói đến VQg cát Bà là nói đến một trong những vườn quốc

gia có hệ sinh thái hải đảo quan trọng của Việt Nam. Vườn được
thành lập ngày 31/3/1986 theo quyết định số 79/cP của hội đồng
Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ), là vườn quốc gia đầu
tiên trong cả nước thành lập có đủ cả hệ sinh thái rừng và biển.
Năm 2004, VQg cát Bà nằm trong Quần đảo cát Bà đã được
uNESco công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 
Sau hơn 35 năm phát triển, từ một nông - lâm trường nhỏ

làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, VQg cát Bà đã
không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng. Trong
đó, diện tích Vườn đã nâng lên đáng kể, tổng diện tích hiện nay
là 17.362,96ha; tính đa dạng sinh học cũng tăng cao với nhiều
loài đặc hữu, quý hiếm. Là tâm điểm của Khu dự trữ sinh quyển
thế giới Quần đảo cát Bà, Vườn tiêu biểu cho các hệ sinh thái
biển - đảo nhiệt đới, cận nhiệt đới điển hình của châu Á, tạo nên

Đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, VQG
Cát Bà đã xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái, khám phá
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cảnh quan và môi trường sống vô cùng phong phú. 
Theo thống kê, hiện Vườn đang là nơi trú ngụ của trên

4.000 loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm,
đặc hữu như: Voọc cát Bà đầu trắng, sóc đen, sơn dương,
khỉ lông vàng, thạch sùng mí cát Bà… cùng với đó là
những giá trị lịch sử vẫn còn được bảo tồn cho tới
ngày nay. Đặc biệt, nơi đây là khu bảo tồn
duy nhất của Việt Nam và thế giới đang
tồn tại các quần thể nhỏ của loài Voọc
cát Bà; số lượng hiện đã tăng lên đến
75-78 cá thể. 
Những năm qua, Vườn đã thực

hiện thành công khoảng 15 đề tài,
dự án cấp bộ, thành phố và cơ sở
nhằm bảo tồn và phát triển nguồn
gen động, thực vật. Đặc biệt, có 14
dự án của các tổ chức phi chính phủ
phối hợp đầu tư, nâng cao năng lực
quản lý, lãnh đạo nhằm phát triển
bền vững nguồn tài nguyên thiên
nhiên trên huyện đảo. 
Trong thời gian tới, VQg cát Bà

từng bước phấn đấu trở thành trung tâm
đa dạng sinh học quốc gia và quốc tế.
Nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

hệ sinh thái tự nhiên, Vườn đã xây dựng và cải tạo các
tuyến, điểm du lịch. Đến nay, có rất nhiều loại hình du lịch
sinh thái phát triển phong phú mang lại cho du khách nhiều
lựa chọn như: Khám phá hệ sinh thái vịnh biển; khám phá
tài nguyên thiên nhiên, du lịch cộng đồng, trải nghiệm cuộc
sống của người dân địa phương,... 
cùng với đó, đào tạo đội ngũ cán bộ hướng dẫn có

trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giáo dục hướng cho du
khách và người dân về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ
rừng, môi trường sống, góp phần làm đẹp, giữ gìn cảnh
quan môi trường. hàng năm VQg cát Bà đã thu hút trên
100 nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Hướng đến phát triển bền vững
Không chỉ sở hữu hệ sinh thái đa dạng, thu hút đông đảo

khách du lịch, VQg cát Bà còn là nơi điển hình trong công
tác bảo vệ môi trường. Ban quản lý Vườn đã phối hợp với
uBND huyện cát hải và các cơ quan ban ngành đẩy mạnh

quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, biển, phòng
chống cháy rừng và quản lý các hoạt động
du lịch.
Ngoài ra, tích cực phối hợp tổ chức các

chương trình, dự án bảo tồn và phát triển
như: Dự án bảo tồn Voọc cát Bà của hội
Động vật về Bảo tồn loài và quần thể và
Vườn thú muenster - Đức; chương trình
bảo tồn và phát triển cát Bà của tổ chức
Bảo tồn động thực vật quốc tế ffI; chương
trình trồng rừng ven biển, trồng rừng đền
bù khí thải co2,… các giá trị bảo tồn
được chia thành các vùng chức năng, gồm
không gian bảo vệ nghiêm ngặt - vùng lõi,
không gian được bảo vệ có hạn định - vùng
đệm, không gian hỗ trợ và khuyến khích
phát triển cộng đồng - vùng chuyển tiếp.

Ban quản lý Vườn cũng nghiên cứu và ban hành các
cơ chế, chính sách cụ thể đầu tư cho công tác bảo tồn đa
dạng sinh học; thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo
để nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ; tăng nguồn
kinh phí đầu tư; hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ công

tác quản lý đa dạng sinh học.
Ông Nguyễn Văn Thịu, giám đốc VQg
cát Bà cho biết, thời gian tới, Vườn sẽ tiếp
tục áp dụng có hiệu quả các Luật lâm
nghiệp, Luật đa dạng sinh học, Luật
thủy sản cùng các văn bản của Nhà
nước về bảo vệ và phát triển rừng
đối với hệ thống rừng đặc dụng.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý
nghĩa quyết định trong việc duy trì,
phát triển bền vững, là mục đích
lớn nhất của công tác bảo tồn đa
dạng sinh học của Vườn cũng như
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên

truyền, vận động, nâng cao nhận thức
của người dân về bảo vệ rừng, ngăn chặn

kịp thời các tác động xâm hại đến đa dạng
sinh học trên Quần đảo cát Bà.

Trong đó, trước mắt thực hiện thu hồi, giải phóng các
hộ nuôi cá lồng, di chuyển sang khu vực khác nằm ngoài diện
tích bảo vệ của Vườn; đảm bảo sinh kế người dân, đồng thời
không gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan. 
Song song với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tập

trung tháo dỡ các công trình trên diện tích rừng đặc dụng và
mặt nước để kinh doanh du lịch khi chưa được cơ quan chức
năng phê duyệt và không chấp hành đúng quy định.
“Đây là những nhiệm vụ quan trọng và nhiều khó khăn,

thách thức nhưng Vườn sẽ quyết tâm phối hợp cùng các cơ
quan chức năng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận
động người dân để thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp
phần hoàn thành các nhiệm vụ được thành phố giao, đặc
biệt là từng bước xây
dựng Quần đảo cát Bà
trở thành Di sản thiên
nhiên thế giới”, giám
đốc Nguyễn Văn Thịu
chia sẻ.n

Nơi đây là khu bảo tồn duy nhất của Việt Nam và thế giới đang tồn tại các quần thể nhỏ
của loài Voọc Cát Bà, hiện có khoảng 75-78 cá thể

Với hướng đi kết
hợp phát triển du lịch

sinh thái với bảo vệ tài
nguyên môi trường, VQG Cát
Bà đã và đang dần đạt được

mục tiêu phát triển bền
vững, trở thành điểm đến

hấp dẫn du khách tại
Hải Phòng.
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POTENTIAL - HAI PHONG CITY

many characteristic values
cat Ba National Park is reportedly one of the national

parks with important island ecosystems in Vietnam. The
park, established on march 31, 1986 under Decision 79/cP
of the chairman of the council of ministers (present-day
Prime minister), is the first national park in the country
with both forest and sea ecosystems. In 2004, cat Ba
archipelago where cat Ba National Park is located was
recognized by uNESco as a World Biosphere reserve.
after more than 35 years of development, from a small

agro-forestry unit in charge of forest management,
protection and development, cat Ba National Park has
constantly grown and affirmed its important role. The area
has significantly expanded to 17,362.96ha now, with
biodiversity also being enriched with many rare endemic
species. as the core of the cat Ba Islands World Biosphere
reserve, cat Ba National Park represents typically tropical
and subtropical marine ecosystems of asia and builds an
extremely rich landscape and habitat.

according to
statistics, the park
is currently home
to more than
4,000 species of
animals and
plants, including

many rare, endemic species such
as white-headed cat Ba langur,
black squirrel, chamois, yellow-
haired rhesus monkey and cat Ba
leopard gecko in addition to
historical values that are still
preserved to this day. In
particular, this is the only
conservation area of Vietnam
and the world where small
populations of cat Ba langur
exist. Its population has risen to
75-78 strong.
In the past years, cat Ba

National Park has successfully
carried out 15 projects of all
levels, from central to grassroots,

to conserve and develop plant and animal genetic
resources. Notably, 14 investment projects funded by
nongovernmental organizations (Ngos) were aimed to
improve management and leadership capacity to
sustainably develop natural resources on the island district.
In the coming time, cat Ba National Park will

endeavor to gradually become a national and
international center of biodiversity.
In order to harmonize natural ecosystem conservation

and development, the park has built and renewed tourist
routes and spots. up to now, many ecotourism types are
richly developed to give visitors many options: Exploring
the bay ecosystem; exploring natural resources or
community tourism; and experiencing the daily life of
local people.
Besides, by training instructors with professional

qualifications and educating tourists and people about love
for nature and awareness of protecting forests and living
environment and beautifying and preserving
environmental landscapes, cat Ba National Park annually
attracts over 100,000 domestic and foreign tourists. 

towards sustainable development
Not only having a diverse ecosystem and attracting a

large number of tourists, cat Ba National Park is also

Preserving, Sustainably Developing Values     of Cat Ba National Park
Lying on the largest island of cat Ba archipelago (cat hai District, hai Phong city), cat
Ba National Park is one of the world's biosphere reserves and a special-use forest with the
richest biodiversity in Vietnam. In addition to preserving natural diversity, the park has
great significance for national security and ecotourism development.

ngoc Tung

Cat Ba National Park has an important island ecosystem 



www.vccinews.com  33

exemplary of environmental protection. Its management
Board has coordinated with cat hai District People's
committee and relevant agencies to boost management
and protection of forest and marine resources, forest fire
prevention and tourism management.
moreover, the board has actively launched joint

conservation and development programs and projects
such as cat Ba Langur conservation project implemented
by münster Zoo and the Zoological Society for the
conservation of Species and Populations; cat Ba
conservation and development program by fauna & flora
International (ffI); coastal afforestation and co2
emissions compensation program. conserved values are
divided into functional areas, including the strictly
protected space - core zone, the limited protected space -
buffer zone and community development support space -

transition zone.
The management Board of cat Ba National Park has

also studied and introduced specific mechanisms and
policies to invest in biodiversity conservation; regularly
organized training and seminars to improve management
capacity for staff; increased investment funds; and
supported machinery and equipment for biodiversity
management.
Nguyen Van Thiu, Director of cat Ba National Park,

said that in the coming time, the park will continue to
effectively apply Law on forestry, Law on Biodiversity,
Law on fisheries and other regulatory documents on
forest protection and development for the special-use
forest system. This central task is of decisive significance
to sustainable operation and development of the national
park and this is the biggest goal of biodiversity
conservation of the park and the World Biosphere
reserve as well.
furthermore, the board has informed, persuaded and

raised people's awareness of forest protection to timely
prevent harmful impacts on biodiversity on cat Ba Islands.
Particularly, in the immediate future, the board will

recover and release caged fish farming households and
relocate them outside the protected area; ensure people's
livelihoods, and not affect the environment and landscape.
at the same time, it will coordinate with relevant

bodies to focus on dismantling unlicensed and disqualified
tourism constructions in the special-use forest and on
water surfaces.
“These are important but difficult and challenging

tasks, but cat Ba National Park is determined to
coordinate with authorities and intensify public
communications and engagements for effective
implementation, thus helping realize its tasks assigned by
the city, especially to gradually turn cat Ba Islands into a
world natural heritage," he said.n

By combining ecotourism
development with environmental
protection, Cat Ba National Park
has been gradually achieving its
sustainable development goals and
becoming an attractive destination
for tourists in Hai Phong.

Preserving, Sustainably Developing Values     of Cat Ba National Park
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Ông có thể cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước
(NsNN) trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2022
và giải pháp của ngành thuế nhằm hoàn thành nhiệm
vụ thu ngân sách năm 2022?
Năm 2022, cục Thuế TP.hải Phòng được Trung ương

giao dự toán là 31.728,5 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là
26.728 tỷ đồng; dự toán hĐND thành phố giao là 41.000 tỷ
đồng, trừ tiền sử dụng đất là 31.000 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng thu nộp vào NSNN tổng số 26.736 tỷ

đồng, đạt 84,3% dự toán Trung ương giao, 65,2% dự toán
hĐND giao, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Nếu không tính tiền
sử dụng đất, đạt 89,1% dự toán Trung ương giao, 76,8% dự
toán hĐND thành phố giao, tăng 16,1%. 
Để hoàn thành nhiệm vụ, những tháng cuối năm cục sẽ

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm
của cán bộ công chức (cBcc) trong thực thi công vụ; phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất. Tích
cực rà soát các nguồn thu; đẩy mạnh công tác chống thất thu
ngân sách, tăng cường rà soát nợ đọng thuế.
Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ

biến các chính sách, pháp luật thuế mới; tập trung hướng
dẫn, giải quyết
nhanh, chính xác các
chính sách hỗ trợ của
Nhà nước đến từng
đối tượng được thụ
hưởng. Tổ chức đối
thoại với DN để giải

thích, hướng dẫn cụ thể các chính sách, Thhc thuế mới,...

thời gian qua, Cục thuế tP.Hải Phòng đã chú trọng
đổi mới, hiện đại hóa, tăng cường cải cách ttHC nhằm
hỗ trợ dN, NNt. Xin ông chia sẻ sâu hơn về nỗ lực này?
Với quyết tâm chuyển mạnh sang tư duy hành chính

“phục vụ” nhằm tạo thuận lợi, hài lòng cho DN, NNT,
những năm qua ngành Thuế hải Phòng đã chủ động thực
hiện tinh gọn, đổi mới, hiện đại hóa bộ máy. Theo đó, thực
hiện Quyết định số 520 của Bộ Tài chính, cục Thuế đã tiến
hành hợp nhất 12 chi cục thuế các quận, huyện thành 06
chi cục thuế khu vực. Việc thực hiện hợp nhất giúp giảm 06
chi cục và 30 đội thuế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý.
Ngành chú trọng thực hiện công tác cải cách TThc, với

phương châm: “Lấy DN, NNT làm trung tâm, là động lực
trong việc thực hiện cải cách”. Đơn vị tập trung quyết liệt
thực hiện TThc về mọi mặt chuyên môn và tổ chức, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản
lý thuế hiện đại, phục vụ tốt hơn các tổ chức, cá nhân. Đặc
biệt, triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử, đăng ký thực
hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Đến nay, 100%
DN đang hoạt động trên địa bàn TP.hải Phòng thực hiện
kê khai thuế qua mạng; 97,28% DN nộp thuế điện tử; 100%
DN thực hiện thủ tục hoàn thuế điện tử; 100% DN, hộ cá
nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử
dụng hóa đơn điện tử.
cùng với đó, cục Thuế TP.hải Phòng cũng triển khai

ngành thuế hải Phòng 

Tăng cường đổi mới, 
đồng hành cùng doanh nghiệp
Thời gian qua, cục Thuế TP.hải Phòng đã
tăng cường đổi mới, hiện đại hóa gắn với
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
(TThc). Qua đó, cụ thể hóa quyết tâm của
ngành Thuế trong việc đồng hành, hỗ trợ,
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người
nộp thuế (NNT) sớm phục hồi sản xuất,
kinh doanh (SXKD); đồng thời góp phần cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số
PcI của hải Phòng. Phóng viên Vietnam
Business forum đã có cuộc trao đổi với ông
Hà văn trường - cục trưởng cục Thuế
TP.hải Phòng xung quanh nội dung này. 
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hàng loạt ứng dụng như ETaX moBILE: hỗ trợ cá nhân nộp
thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo thuế, tiện ích,
hỗ trợ trên ứng dụng; trả lời vướng mắc của NNT trên ứng
dụng thuế điện tử (ETaX), xác nhận nghĩa vụ thuế điện tử, hỗ
trợ cá nhân đăng ký thuế điện tử,…
Đặc biệt, ngành Thuế cũng là một trong những đơn vị

tiên phong triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của thành phố. Trong đó,
cục đi đầu trong triển khai ứng dụng gửi các tin nhắn thông
báo của cơ quan thuế đến NNT (SmS BraNDNamE) liên
quan đến các công tác quản lý thuế như: Trả lời về chính
sách thuế cho NNT; thông báo tiền thuế nợ, cưỡng chế nợ
thuế, thư nhắc nộp và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai
thuế, thông báo giải trình, bổ sung thông tin,…
hiện nay, cục Thuế cũng đang xây dựng bảng hướng

dẫn NNT tra cứu văn bản bằng mã Qr code. DN, NNT có
thể tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, các TThc thuế
bằng cách quét mã Qr code trên trang điện tử và Zalo của
cục, rất nhanh, đơn giản. 
các TThc trong lĩnh vực thuế được công bố, đăng tải

công khai, đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tại bộ phận
một cửa của cơ quan thuế, trên trang thông tin điện tử,
facebook và Zalo của cục Thuế và các phương tiện thông
tin đại chúng, giúp NNT dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin
thực hiện.

Ông có nhận định gì về môi trường đầu tư, kinh
doanh của tP.Hải Phòng những năm gần đây? một vài
chia sẻ của ông đối với dN, NNt về sự đồng hành, hỗ trợ
của ngành thuế thành phố?
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, hĐND,

uBND thành phố và sự vào cuộc của toàn xã hội, môi trường
đầu tư, kinh doanh của hải Phòng đã có sự cải thiện rõ rệt.
Những năm gần đây, hải Phòng đã chủ động “trải thảm đỏ”,
“làm tổ đón đại bàng” để có thể mời gọi được các nhà đầu tư
lớn, có tiềm năng, thế mạnh vào thành phố. 
Sự bứt phá ngoạn mục của hải Phòng trong chỉ số PcI là

thành quả đến từ rất nhiều nỗ lực trong công tác cải cách
TThc, thực hiện các chính sách hỗ trợ DN phát triển, tập
trung nguồn lực thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng
điểm; duy trì tổ chức đối thoại định kỳ giữa cơ quan nhà nước

và DN, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN.
Nhờ đó, hải Phòng đã đón nhiều nhà đầu tư lớn trong và

ngoài nước, điển hình như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện
tử của Tập đoàn Lg với tổng vốn đầu tư 6 tỷ uSD; Nhà máy
sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup với tổng vốn đầu
tư hơn 3 tỷ uSD; hai bến khởi động cảng cửa ngõ quốc tế hải
Phòng do Tổng công ty Tân cảng Sài gòn và các đối tác đầu
tư; hệ thống cáp treo vượt biển cát hải - cát Bà do Tập đoàn
Sungroup đầu tư,... 
Ngành Thuế hải Phòng luôn đồng hành với thành phố

thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sẵn sàng
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn và đồng hành cùng DN. Đồng thời tiếp tục thực hiện
công cuộc cải cách TThc về thuế: Nâng cao chất lượng dịch
vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TThc như kê khai thuế,
nộp thuế, hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử,... để
hỗ trợ tối đa cho DN và người dân trong việc thực hiện
nghĩa vụ thuế. Xây dựng cơ quan Thuế “minh bạch -
chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.
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Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh
thì các chính sách hỗ trợ, miễn, giảm
thuế là “liều thuốc” để DN, NNT phục
hồi SXKD. Xác định yêu cầu này, Cục
Thuế TP.Hải Phòng đã triển khai kịp
thời các chính sách hỗ trợ của Bộ Tài
chính, Tổng cục Thuế ngay khi được
ban hành; đồng thời, tăng cường tuyên
truyền, phổ biến, hỗ trợ để NNT nắm
bắt và thụ hưởng đúng quy định.

Cảng biển, logistics là lĩnh vực kinh tế đem lại nguồn thu ngân sách lớn và ổn định cho Hải Phòng



cục hải quan TP.hải
Phòng đã đẩy mạnh
thực hiện thủ tục thông
quan hàng hóa xuất,
nhập khẩu (XNK) qua

hệ thống thông quan tự động
VNaccS/VcIS. Việc triển khai toàn
diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo
ra bước cải cách đột phá cho hoạt
động XNK, hồ sơ hải quan được đơn
giản hóa, thời gian làm thủ tục hải
quan được rút ngắn thông qua việc
tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan
và phản hồi kết quả phân luồng tờ
khai trong vòng 1-3 giây.
Đến nay, hệ thống “Quản lý hải

quan tự động”, gọi tắt là hệ thống
VaSScm đã được triển khai thực
hiện tại tất cả các kho, bãi cảng trên
địa bàn quản lý của cục hải quan TP.hải
Phòng. Với hệ thống quản lý hải quan
tự động, cơ quan hải quan kết nối tự
động với cơ chế một cửa quốc gia
để khai thác, giúp sử dụng hiệu
quả nguồn thông tin e-manifets;
hệ thống VNaccS/VcIS, E-
customs phục vụ công tác
kiểm tra, giám sát. hệ thống
VaSScm đã giúp giảm thời
gian, giảm chi phí và tăng cơ
hội, hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.
cùng với đẩy mạnh thông

quan tự động, ngành hải quan
phối hợp với các ngân hàng
thương mại thực hiện nộp thuế điện
tử thông qua cổng thanh toán điện tử
hải quan. Đến nay 100% thuế, phí, lệ phí
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực
hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến. 
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa hải Phòng trở

thành 1 trong 10 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số
tốt nhất cả nước, cục hải quan TP.hải Phòng tập trung
cao độ trí tuệ, nguồn lực, triển khai các giải pháp nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng các bài toán
nghiệp vụ, hoàn thiện mô hình hải quan số, hải quan
thông minh, đáp ứng yêu cầu của ngành hải quan giao.

Với khoảng 24.000
doanh nghiệp làm
thủ tục thường
xuyên tại cục hải
quan TP.hải Phòng
mỗi năm với hàng
triệu tờ khai, kim

ngạch hàng chục tỷ uSD, lợi ích của
hải quan số và mô hình hải quan
thông minh mang lại sẽ rất to lớn.
Doanh nghiệp có thể thực hiện khai
báo thủ tục hải quan mọi lúc, mọi
nơi, trên mọi công cụ; thời gian
thông quan hàng hóa nhanh chóng,
giảm các chi phí logistics và các chi
phí khác cho doanh nghiệp. Doanh
nghiệp được sử dụng phần mềm
khai báo miễn phí do cơ quan hải
quan cung cấp; chỉ thực hiện khai
thông tin hàng hóa một lần để thực
hiện nhiều thủ tục hành chính và dễ
dàng theo dõi tiến trình xử lý của
các cơ quan quản lý nhà nước trong
chuỗi cung ứng.
Trên hành trình thực hiện sứ

mệnh “gác cửa nền kinh tế”, cục
hải quan TP.hải Phòng đang hội đủ

các yếu tố cần thiết để phát triển. Với
nguồn nhân lực có tính chuyên nghiệp
cao, không quản ngại gian khó, hải
quan hải Phòng xứng đáng là một
trong những lực lượng chủ lực
thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ
chính trị, phấn đấu xây dựng
và phát triển hải Phòng trở
thành trung tâm dịch vụ
logistic trọng điểm quốc gia và
quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi
nhất với doanh nghiệp XNK.
Để hoàn thành chỉ tiêu

nhiệm vụ năm 2022, cục hải
quan TP.hải Phòng tiếp tục tăng
cường công tác giám sát quản lý về

hải quan theo định hướng phát triển,
vận hành mô hình quản lý hải quan số,

hải quan thông minh, hiện đại hóa thiết bị
giám sát, nâng cao năng lực quản lý của cơ

quan hải quan, tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động
XNK, đầu tư nước ngoài, phù hợp với thông lệ và chuẩn
mực quốc tế. Quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các
giải pháp thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành
vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022 là
63.630 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,
hiện đại hóa hải quan; tích cực tham gia xây dựng hải quan
số, sẵn sàng thí điểm mô hình hải quan thông minh; chủ
động triển khai các nhiệm vụ liên quan về chuyển đổi số
của thành phố hải Phòng; tập trung nghiên cứu, tăng
cường ứng dụng cNTT trong mọi lĩnh vực.n
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Thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan

Xác định ứng
dụng công nghệ thông
tin (cNTT) là nền tảng

quan trọng cho chuyển đổi
số, cục hải quan TP.hải

Phòng tăng cường triển khai
ứng dụng cNTT vào tất cả các
lĩnh vực, tạo đà thúc đẩy cải

cách hành chính, hiện
đại hóa hải quan. 

cuSTomS aND BuSINESSES: cooPEraTIoN for DEVELoPmENT



Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng
lực, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, Cục
Quản lý thị trường Hải Phòng đã ký cam kết thực hiện
nghiêm “Hai đi đầu, Ba cam kết”. vậy trong 7 tháng đầu
năm 2022, việc triển khai nội dung cam kết này đạt được
kết quả như thế nào, thưa ông?
Sau khi ký cam kết, cục đã tổ chức quán triệt nội dung

cam kết đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động
trong toàn đơn vị để theo dõi, giám sát và thực hiện; đồng
thời xây dựng và ban hành kế hoạch, các văn bản cụ thể hóa
nội dung cam kết. 
Quá trình thực hiện cam kết đã đạt được những hiệu quả

nhất định. Tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm công việc
đã giảm rõ rệt; công tác chỉ đạo điều hành từ trên xuống đã
được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ; tỷ lệ hoàn thành
công việc đạt mức cao. các đồng chí trưởng phòng chuyên
môn, đội trưởng các đội QLTT đã dần trở thành tấm gương
trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

cục đã chỉ đạo các đơn vị trong công tác kiểm tra, kiểm
soát tập trung vào các vấn đề cấp bách trên thị trường, một số
lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm như: thực phẩm, thiết bị, vật tư
y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa
lỏng, rượu, nguyên liệu thuốc lá và sản phẩm thuốc lá, kinh
doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại;... 
cùng với đó, cục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ

biến pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường
trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa đảm bảo công
tác phòng, chống dịch covid-19 vừa đảm bảo công tác kiểm
tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả; các vi phạm thuộc ngành quản lý. các đồng
chí lãnh đạo các phòng, đội phải là những người thường
xuyên bám sát hoạt động của đơn vị mình để kịp thời đưa ra
các chỉ đạo phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cục QLTT
và Tổng cục QLTT.

với vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 của thành
phố, Cục QLtt Hải Phòng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ
trọng tâm nào trong những tháng cuối năm?
cục sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về vệ

sinh an toàn thực phẩm trong những dịp Tết Dương lịch,
Âm lịch nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo
quyền lợi người tiêu dùng.
Đồng thời, cục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra

trên khâu lưu thông, kho tàng bến bãi nhằm ngăn chặn các
hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập
lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không đảm bảo an toàn
thực phẩm; đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép vi phạm các quy
định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-cP của chính phủ.
Đặc biệt, cục đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ

tiêu trong các kế hoạch đã được Tổng cục QLTT phê duyệt. 

theo công bố của vCCi về kết quả năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCi) 2021, Hải Phòng lần đầu tiên vươn
lên vị trí “Á quân”. tuy nhiên, có 06/10 chỉ số thành phần
không đạt kế hoạch về điểm số, vị trí xếp hạng (gia nhập
thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức,
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CụC Quản lý thị trường hải Phòng

Góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Với những nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi nạn
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả, lực lượng quản lý thị trường (QLTT)
hải Phòng đã tích cực góp phần ổn định
thị trường, chống thất thu ngân sách, tạo
môi trường kinh doanh lành mạnh, thu
hút đầu tư. Vietnam Business forum đã
có cuộc phỏng vấn ông trần thành vin
- cục trưởng cục QLTT hải Phòng.

hà Thành

Cục Trưởng Cục QLTT Hải Phòng Trần Thành Vin 
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các
tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn

F
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cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động, thiết chế
pháp lý và an ninh trật tự). theo ông, đâu là
những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những
hạn chế này?
Trong kết quả đánh giá có các chỉ số thành phần

có điểm số, vị trí xếp hạng thấp hơn so với năm 2020
mà liên quan đến ngành (chi phí không chính thức,
thiết chế pháp lý và an ninh trật tự). Do đó, lãnh đạo
cục QLTT thường xuyên quán triệt về tư tưởng, đạo
đức, tác phong, lề lối làm việc cũng như bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ tới từng cán bộ, công chức
trong toàn ngành; đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp
với các ngành, lực lượng như: công an, Thuế, các cơ
quan truyền thông,... để đẩy mạnh tuyên truyền
nhằm nêu cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên toàn địa bàn
thành phố về phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành
vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái,
hàng kém chất lượng,…
Trên cơ sở thường xuyên quán triệt, nâng cao tinh

thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được giao theo
đúng nội dung“hai đi đầu, Ba cam kết”; đẩy mạnh
phối hợp với các cấp, các ngành liên quan để nâng
cao hiệu quả thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch
của Trung ương, Bộ công Thương, Tổng cục QLTT
và của Thành ủy, uBND thành phố hải Phòng,
ngành QLTT tiếp tục góp phần nâng cao chỉ số PcI
của thành phố hải Phòng.

trân trọng cảm ơn ông! 

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Thường xuyên kiểm tra kinh doanh xăng dầu nhằm
đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng và chuẩn

đồng hồ đơn vị tính

F

Quận Dương kinh

Dấu ấn 15 năm 
đổi mới và phát triển
Sau 15 năm thành lập và phát triển, đến nay
quận Dương Kinh là một trong những địa
phương có tốc độ phát triển nhanh của TP.hải
Phòng. Những thành tựu quan trọng quận đạt
được trong thời gian qua xuất phát từ sự nỗ
lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và
những định hướng đúng đắn trong việc phát
huy lợi thế, khai thác tiềm năng địa phương.

Thiên Thanh

Cầu Rào 1 mới được đưa vào sử dụng giúp tăng cường kết nối 
quận Dương Kinh với trung tâm TP.Hải Phòng

Chuyển mình mạnh mẽ
Quận Dương Kinh được thành lập theo Nghị định

145/2007/NĐ-cP ngày 12/9/2007 của chính phủ (tách một
phần địa giới hành chính từ huyện Kiến Thụy) và bắt đầu đi vào
hoạt động từ tháng 01/2008. Quận có diện tích đất tự nhiên
4.584,86ha với 06 đơn vị hành chính cấp phường; tổng dân số
trên 61 nghìn người.
Phần lớn địa bàn quận là các xã vùng xa trung tâm huyện

Kiến Thụy (cũ), cơ sở hạ tầng có nhiều khó khăn. Người dân làm
nông nghiệp, đời sống kinh tế chưa cao, nếp sống đô thị chưa
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được hình thành.
mặt khác, thời điểm
thành lập quận là
lúc nền kinh tế thế
giới suy thoái, kinh
tế trong nước khó
khăn, đầu tư công
bị cắt giảm,...
Xác định những

thách thức trên,
Đảng bộ và chính
quyền nhân dân
quận Dương Kinh
đã chủ trương tập
trung đầu tư vào
từng địa phương,
lĩnh vực; tránh đầu
tư dàn trải, lãng phí.
Đến nay, sau 15

năm xây dựng,
quận Dương Kinh

đã chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện và vững
chắc trên tất cả các lĩnh vực. cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tăng giá trị các ngành công nghiệp - xây dựng,
dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Kinh tế duy trì
tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm; các ngành quan
trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngày càng hoàn thiện,

nhiều khu dân cư mới hình thành, trụ sở các cơ quan hành
chính được xây dựng khang trang, hệ thống giao thông
được quy hoạch xây dựng đồng bộ,... phục vụ tốt hơn đời
sống người dân và thu hút đầu tư. Trên địa bàn quận có
nhiều doanh nghiệp lớn như:  công ty cP Nhựa Thiếu niên
Tiền Phong, công ty TNhh Đỉnh Vàng, công ty cP công
nghiệp Nhựa Phú Lâm, công ty TNhh Lucky Việt Nam,... 
cùng với phát triển kinh tế, quận Dương Kinh cũng

chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa, đổi mới nếp
sống văn minh đô thị. Lĩnh vực giáo dục được quan tâm
với việc hình thành và phát triển các trường chất lượng
cao như: Trường liên cấp Dewey, Trường Quốc tế QSI hải
Phòng, Trường mầm non quốc tế Sakura,...
chín tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội

quận tiếp tục duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước
thực hiện 11.353,5 tỷ đồng, tăng 24,68% so với cùng kỳ; giá
trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 6.965 tỷ

đồng, tăng 26,29% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước
là 381,373 tỷ đồng, đạt 78,27% kế hoạch,...
Với chủ đề năm 2022 “giải phóng mặt bằng - chỉnh

trang đô thị - Kỷ cương hành chính”, quận đang tiếp tục
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong
đó, chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và
phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch;
tài nguyên và bảo vệ môi trường,…

Đẩy mạnh phát triển đô thị, thu hút đầu tư
Nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, quận

Dương Kinh đề ra mục tiêu: Phát huy tiềm năng, lợi thế;
đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung phát triển kinh tế, đô
thị; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại;
hướng tới xây dựng quận Dương Kinh văn minh, hiện đại.
Quận tập trung thực hiện 02 khâu đột phá chiến lược:

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao
thông đồng bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công
tác lãnh đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, trình độ, năng lực,
trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Quyết tâm thực hiện các mục tiêu này, từ sau Đại hội

Đảng bộ quận lần thứ III đến nay, quận đã tập trung các
nguồn lực phát triển đô thị và thu hút đầu tư. cụ thể: Xây
dựng và phát huy hiệu quả cụm công nghiệp đường mạc
Đăng Doanh, đường Phạm Văn Đồng; khuyến khích chuyển
dịch sang các ngành công nghiệp hiện đại, kỹ thuật cao theo
hướng chuyên sâu, chất lượng và bền vững. cùng với đó, rà
soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội, quy hoạch không gian đô thị. Phối hợp với các sở,
ban, ngành thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm.
hiện nay, trên địa bàn quận đang triển khai một số dự

án như: Tuyến đường Kênh hòa Bình; đường hải Phong,
Đại Thắng quy mô rộng 25m; Trung tâm Y tế quận; đồng
thời chuẩn bị đầu tư các dự án lớn về giao thông đô thị
như: Đường trục trung tâm, đoạn từ quận Lê chân đi quận
Đồ Sơn (đường 50,5m), đường chạy song song sông Lạch
Tray từ ranh giới quận Kiến an đến nút vòng xuyến
đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường vành đai 3, cầu hải
Thành (trên đường vành đai 3), vành đai 2 dài 15km, rộng
68m với kinh phí 7000 tỷ đồng; dự án cầu rào 3,... Khi các
dự án này hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt đô
thị quận theo hướng hiện đại, văn minh.
Ngoài ra còn có nhiều nhà đầu tư lớn đã khảo sát chuẩn

bị đầu tư các dự án như: Dự án Vingroup 200ha; dự án của
Tập đoàn Bất động sản Việt Nam 2000ha; Tập
đoàn him Lam 180ha; công ty cổ phần hauDinh
50ha; công ty cổ phần giang Sơn 48ha. 
Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu

tư, quận sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung
phối hợp giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, lãnh đạo
quận và các ban ngành thường xuyên đối thoại,
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời giải
quyết khó khăn,
vướng mắc liên
quan đến quản lý
đất đai và các
chính sách về an
sinh xã hội trên
địa bàn.n

Trường quốc tế QSI Hải Phòng nằm trên địa bàn quận Dương Kinh



Điểm đến hấp dẫn
hải Phòng có hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ

với cảng biển, sân bay quốc tế và các tuyến đường cao tốc
thúc đẩy liên kết vùng, kết nối kinh tế trục “cao tốc phía
Đông” gồm 4 tỉnh, thành (hưng Yên - hải Dương - hải
Phòng - Quảng Ninh).
Bên cạnh đó, hải Phòng có lợi thế rất lớn về cảnh

quan ven biển với những nét đặc trưng riêng hấp dẫn các
nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản nhà ở và
nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, Đồ Sơn được biết đến là
một trong những trung tâm du lịch có bề dày văn hóa,
lịch sử và là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng.
Thành phố hải Phòng xác định rõ: “Phát triển du lịch

hải Phòng bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
chủ lực, có tính chuyên nghiệp, chất lượng cao, đa dạng,
khác biệt, thân thiện với môi trường, nhất là du lịch cao
cấp. hình thành các khu du lịch biển tầm cỡ quốc gia và
quốc tế như cát Bà, Đồ Sơn”. Theo đó, lãnh đạo các cấp,
các ngành của quận Đồ Sơn đã đẩy mạnh việc tuyên
truyền, công khai, minh bạch các quy hoạch tổng thể đến
chi tiết các địa điểm, lĩnh vực. các cấp chính quyền luôn
đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế,

chính sách ưu đãi thu
hút đầu tư, giải quyết
thủ tục hành chính
nhanh gọn, hiệu quả.
Bởi vậy, sức cuốn hút
đối với các nhà đầu tư
bất động sản càng trở
lên mạnh mẽ hơn.

Kỳ vọng đưa du lịch Đồ sơn lên tầm cao mới 
Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó chủ tịch uBND quận

Đồ Sơn cho biết: Tuy trong 2 năm dịch bệnh covid-19
bùng phát và tác động mạnh, nhưng sức hút đầu tư bất
động sản tại Đồ Sơn vẫn sôi động ở nhiều phân khúc, chủ
yếu đầu tư vào lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, với những
dự án lên tới hàng nghìn tỷ đồng,...
Nhiều dự án lớn đã và đang được đầu tư triển khai

trên địa bàn quận như: Dự án khu du lịch quốc tế Đồi
rồng Đồ Sơn của Tập đoàn geleximco (phường Vạn
hương) với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng; gồm các
tiện ích, dịch vụ cao cấp như: Sân golf, trung tâm thương
mại, khu vui chơi thể thao trên biển…; Dự án khu du lịch
- nghỉ dưỡng cao cấp hòn Dấu, dự án mở rộng sân golf
Đồ Sơn; Dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp oriental
Beach và dự án đầu tư sân golf quốc tế 18 hố Đồ Sơn của
công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Ngân anh với
tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng;…
các dự án trên được kỳ vọng sẽ đưa du lịch Đồ Sơn

lên tầm cao mới, xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Thời
gian tới, để thúc đẩy du lịch Đồ Sơn phát triển, quận Đồ
Sơn tiếp tục đề xuất thành phố có thêm các cơ chế tạo
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự
án xây dựng khu du lịch Đồ Sơn; nhanh chóng tháo gỡ
các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án đầu tư đã được triển khai, tạo điều kiện thu hút
các nhà đầu tư mới. Đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ
tầng khu du lịch, chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu
trú, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, trung
tâm hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện,… mang tầm cỡ
khu vực và quốc tế.n

40 viEtNam BUsiNEss ForUm NoV 1 – 14, 2022

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Quận đồ sơn 

Tâm điểm thu hút các nhà đầu tư bất động sản
môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, dư địa bất động sản lớn, sự cởi mở, đồng hành
của chính quyền các cấp,... hải Phòng đã tạo sức cuốn hút lớn đối với các nhà đầu tư
bất động sản, trong đó Đồ Sơn được đánh giá là một “tâm điểm”. 

Thanh loan

Bảy tháng đầu năm 2022, quận Đồ Sơn đón, phục vụ
1.115.000 lượt khách du lịch, đạt 70% kế hoạch năm và
bằng 163% so cùng kỳ 2021. Quận cũng tổ chức thành
công các hoạt động liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu
của biển năm 2022”, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng
nhân dân và du khách. Năm 2022, Đồ Sơn đặt mục tiêu
đón, phục vụ 1,6 triệu lượt khách du lịch.

Một góc quận Đồ Sơn nhìn từ trên cao xuống



Quận hồng Bàng

Đẩy mạnh chuyển đổi số
trên nhiều lĩnh vực
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Ông Nguyễn minh Tuấn -
chủ tịch uBND quận
hồng Bàng cho biết: Nghị
quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ quận hồng Bàng

lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã
đưa ra các chỉ tiêu cụ thể: "cơ cấu, tỷ
trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch
chiếm 85%, ngành công nghiệp - xây
dựng chiếm 15%". Quận đẩy mạnh
chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như:
cải cách thủ tục hành chính (TThc),
quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh,
hỗ trợ doanh nghiệp,...
Theo đó, quận thường xuyên cập nhật

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISo, mới nhất là phiên bản ISo
9001:2015; trong quá trình xử lý các TThc, giảm giấy tờ,
thời gian cho các doanh nghiệp. 
công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và kiến trúc

đô thị được thực hiện theo định hướng quy hoạch chung,
quy hoạch vùng và thành phố. Đến nay, các công trình hạ
tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được hình thành và phát

triển mạnh. Kiến trúc và bộ mặt đô thị ngày càng khang
trang, hiện đại.
Bên cạnh đó, để cải thiện không gian cảnh quan đô thị

theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và phần mở
rộng đến năm 2025, quận hồng Bàng đã tập trung rà soát
các quỹ đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào
mục đích xây dựng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ để
thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm. một số
dự án đã được triển khai như: Khu đô thị Vinhome
Imperia, khu đô thị hoàng huy riverside, khu căn hộ
nhà ở cao cấp Pacific Sở Dầu, tòa nhà hoàng huy Sở Dầu,
khách sạn 5 sao khu đô thị 2a Sở Dầu, trung tâm thương
mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho
thuê tại khu vực chợ Sắt, khách sạn 5 sao hilton hải
Phòng,… đã góp phần cải thiện diện mạo đô thị quận.
Nhằm đưa quận hồng Bàng sớm trở thành đô thị

thương mại, dịch vụ thông minh và là quận dẫn đầu
thành phố trong gia nhập nền kinh tế số, lãnh đạo quận
đặc biệt chú trọng chuyển đổi số thông qua ứng dụng

Với mục tiêu xây dựng, phát triển quận hồng Bàng trở
thành đô thị thương mại, dịch vụ thông minh, hiện đại, lãnh

đạo quận đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều
lĩnh vực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

hà Thành 

Lễ động thổ Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn
5 sao và văn phòng cho thuê chợ Sắt

Đối thoại của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng với cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, ngày 27/7/2022

F

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch
UBND quận Hồng Bàng
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Quyết tâm cải thiện chỉ số ddCi
Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc cải

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh của huyện Kiến Thụy đã đạt được nhiều kết quả
đáng ghi nhận. Theo kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDcI) năm 2021 của
TP.hải Phòng, huyện Kiến Thụy xếp vị trí thứ 6/14 quận,
huyện, tăng 07 bậc so với năm 2020. Trong đó, 11 chỉ số thành
phần đều tăng, đặc biệt có 04 chỉ số tăng điểm cao như: Vai trò
của người đứng đầu tại địa phương (+0,83); cạnh tranh bình
đẳng (+ 0.81); tính năng động và hiệu lực của chính quyền địa
phương (+0,93); hỗ trợ SXKD (+1,47).
Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện

các Nghị quyết của chính phủ, Kế hoạch của uBND thành phố
về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh của thành phố và huyện, uBND huyện sẽ tiếp tục
triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình
trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp trong giải
quyết các công việc, thủ tục hành chính. 
huyện tập trung cải thiện mạnh các chỉ số thành phần

trong DDcI tăng ít điểm năm 2021 như: chỉ số gia nhập thị
trường và hoạt động cấp phép; chỉ số tính minh bạch và ứng
dụng cNTT; phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng DDcI của
huyện đạt từ 83,5 điểm trở lên.

huyện kiến thụy

Chú trọng cải thiện
môi trường đầu tư,
kinh doanh 
huyện Kiến Thụy đã và đang tập trung
thực hiện các giải pháp cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng
doanh nghiệp. Đây được xác định là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường
xuyên của cả hệ thống chính trị, được các
cơ quan ban ngành, đoàn thể và nhân dân
tích cực hưởng ứng, tham gia.

Trần Trang

khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin
trong quản lý, điều hành. Trong đó điển hình là
việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm
điều hành thông minh (Ioc) hồng Bàng, ứng
dụng hồng Bàng - Smart, thu thập dữ liệu dùng
chung trên tất cả các lĩnh vực đô thị, tài nguyên,
văn hoá - du lịch, thương mại - dịch vụ, xây dựng
chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh
nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển
đổi số, phát triển kinh tế số.
Bên cạnh đó, lãnh đạo quận cũng đặc biệt quan

tâm đến các doanh nghiệp đang hoạt động và có kế
hoạch đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, chủ động kết
nối với hiệp hội doanh nghiệp quận, xây dựng kế
hoạch tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp.
Qua đó, chỉ đạo, định hướng rõ ràng đến các
phòng, ban, ngành chuyên môn, uBND các
phường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn,
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 
Ngoài ra, quận tập trung nghiên cứu xây dựng

và đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án phát
triển kinh tế ban đêm và phố đi bộ trên địa bàn;
thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo
với mục tiêu trong năm 2022 sẽ xây dựng xong Đề
án và xin ý kiến cấp trên để triển khai thực hiện.
Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương
mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận. Với Đề án
này, các phường trung tâm như: Phường Phan Bội
châu, hoàng Văn Thụ, minh Khai, hạ Lý sẽ có sự
thay đổi vượt bậc và trở thành tiêu điểm phát triển
của quận hồng Bàng nói riêng và TP.hải Phòng
nói chung. 
Xác định việc nâng cao chỉ số DDcI là một

trong những khâu đột phá để kinh tế có bước phát
triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu đưa
hồng Bàng trở thành một trong những địa phương
nằm trong top có chỉ số DDcI tốt nhất TP.hải
Phòng, quận hồng Bàng đã phân tích, đánh giá và
đưa ra các giải pháp tối ưu nhất. Đồng thời, triển
khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ
giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, góp
phần duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PcI) của thành phố.n

Quận Hồng Bàng tổ chức khởi công Dự án chỉnh trang sông
Tam Bạc giai đoạn 2, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng

Văn Thụ, tháng 10/2022

F
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tạo đà phát triển nông nghiệp, kinh tế biển
huyện Kiến Thụy có lợi thế 1.242,83ha đất mặt nước

ven biển và rừng ngập mặn (bãi triều ngập nước). Thủy sản
là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngành
nông nghiệp. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2020 đạt
34.348,1 tấn cao hơn gấp 02 lần so với năm 2015. Khai thác,
nuôi trồng thủy, hải sản gắn với phát triển kinh tế biển dần
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. huyện đã quy hoạch và
xây dựng khu dịch vụ hậu cần nghề cá tại bến cá Quán
chánh để phục vụ tốt hơn cho việc nuôi, trồng thủy sản,
đánh bắt xa bờ. 
Bên cạnh đó, với diện tích 528ha rừng phòng hộ, ngoài

việc quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng, huyện đã
triển khai phát triển các mô hình kinh tế liên quan đến rừng
ngập mặn và bước đầu cho hiệu quả khả quan (đã phát triển
25 hộ nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, quy mô 1000 đàn,
sản lượng từ 12-15 tấn mật/năm; hình thành và phát triển
thương hiệu mật ong hoa rừng ngập mặn thành sản phẩm
ocoP 3 sao của thành phố).
hiện nay, trên địa bàn huyện có 08 đơn vị được thành

phố cấp giấy phép khai thác khoáng sản; trong đó có 04 đơn
vị đang hoạt động khai thác khoáng sản cát; cơ bản các đơn
vị hoạt động khai thác khoáng sản chấp hành và thực hiện
tốt các quy định; tạo nguồn thu cho ngân sách và có chiều
hướng ngày càng tăng; tổng nộp NSNN trong hoạt động
khai thác cát năm 2021 là 40,2 tỷ đồng. 
huyện thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây

dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản
xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tăng cường ứng dụng
khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Xây dựng và
hình thành các vùng sản xuất tập trung về trồng trọt, chăn nuôi,
thủy sản; từng bước tăng cường hợp tác liên kết trong sản xuất. 
Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 trang trại chăn nuôi liên

kết với công ty cổ phần cP Việt Nam, đem lại thu nhập hàng
tỷ đồng/năm; có 23 sản phẩm được cấp chứng nhận ocoP.

Đẩy mạnh hút đầu tư vào công nghiệp
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.hải Phòng đến

năm 2040 và định hướng đến năm 2050, huyện Kiến Thụy được
quy hoạch với tổng diện tích gần 1.050ha KcN gồm các xã: Ngũ
Phúc, Kiến Quốc, Tân Trào, Ngũ Đoan. Đồng thời quy hoạch

gần 300ha cảng cửa sông Văn Úc, dịch
vụ kho bãi, ccN tại xã Đoàn Xá; gần
150ha khu thương mại, logistics tại xã
Tú Sơn và xã Tân Phong; trên 4500ha
cảng Nam Đồ Sơn thuộc khu vực xã
Đoàn Xá và xã Đại hợp; quy hoạch
phát triển hệ thống giao thông chính
kết nối giữa các quận, huyện và một số
diện tích quy hoạch thương mại, dịch
vụ trên địa bàn. 
Đặc biệt hiện nay, trên địa bàn

huyện đang triển khai thi công các dự án
trọng điểm như: Dự án đường bộ ven
biển, dự án xây dựng đường nối TL354
qua KcN đến đường bộ ven biển; dự án
xây dựng đường TL363 đoạn kênh hòa
Bình để kết nối hệ thống giao thông

chính trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
Từ năm 2020 đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu

tư đề xuất với uBND TP.hải Phòng đồng ý chủ trương cho
phép được nghiên cứu lập báo cáo đầu tư, cụ thể: 
(1) hoàn thành báo cáo đầu tư thành lập ccN Tân Trào

với diện tích 50ha đang trình uBND thành phố quyết định
phê duyệt để triển khai thực hiện.
(2) Ban quản lý KKT hải Phòng đang thực hiện báo cáo

trình thành phố phê duyệt theo quy định cùng các nhà đầu
tư như: công ty cP đầu tư phát triển TNg holdings Việt
Nam đầu tư thành lập KcN Ngũ Phúc (450ha); công ty cP
KcN mV hải Phòng, Ban quản lý KKT hải Phòng đang
thực hiện báo cáo đầu tư thành lập KcN và cảng Tân Trào
(502ha); công ty cP Xăng dầu Tân Nhật minh) thực hiện
báo cáo đề xuất triển khai dự án đầu tư ccN và cảng thủy
nội địa xã Đoàn Xá (270,14ha).
uBND huyện đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ

1/500 Khu thương mại, dịch vụ logistics tại xã Tú Sơn và
Tân Phong, huyện Kiến Thụy (147,2ha) trình sở, ngành
thành phố chấp thuận phương án quy hoạch.
Ngoài ra, uBND thành phố đã chấp thuận cho phép

Tập đoàn Vingroup được khảo sát, nghiên cứu khu vực
cảng Nam Đồ Sơn theo Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày
22/9/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch
tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ
2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Bên cạnh đó, chủ động phối hợp triển khai lập quy

hoạch các khu đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ trên địa
bàn huyện như: Quy hoạch Khu đô thị mới Dương Kinh -
Kiến Thụy tại xã Đông Phương, Đại Đồng (146,5ha); quy
hoạch Khu đô thị mới xã minh Tân (21,9ha); Quy hoạch
khu nhà ở xã Thanh Sơn (7,16ha); Quy hoạch khu đô thị
tại xã Thụy hương (9,7ha).
Khi các chương trình, dự án được thực thi, tiềm năng

và thế mạnh được khai thác, huyện Kiến Thụy sẽ vươn
mình phát triển lớn
mạnh; đồng thời góp
phần thúc đẩy
TP.hải Phòng bứt
phá theo đúng tinh
thần Nghị quyết
45/NQ-TW của Bộ
chính trị.n
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Những kết quả ban đầu
Sáu tháng đầu năm 2022 tuy có nhiều khó khăn, nhưng bằng

sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn
thể và nhân dân trên địa bàn huyện, an Lão đã đạt được nhiều
kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng
chống dịch bệnh covid -19. 
Theo đó, giá trị sản xuất một số ngành, lĩnh vực vẫn duy trì

được mức tăng trưởng khá. cụ thể như, sản xuất công nghiệp
ước đạt 359,3 tỷ đồng, đạt 52,96% so với kế hoạch (Kh), tăng
15,86% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 2.787.000 triệu
đồng, đạt 51,78% Kh, tăng 13,99% so cùng kỳ. Doanh thu dịch
vụ ăn uống ước thực hiện 395.700 triệu đồng, đạt 50,80% Kh,
tăng 18,70% so với cùng kỳ.
Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng về tổng số đạt khá

so dự toán năm (đạt 57,85%), cao hơn tiến độ thu bình quân và tăng
hơn so cùng kỳ. giải ngân vốn đầu tư công được thành phố phân
cấp ước đạt 40% kế hoạch, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của uBND
thành phố tại Thông báo số 247/TB-uBND ngày 18/5/2022. 
các cấp, ngành, địa phương, đơn vị của huyện tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo thực hiện: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị -
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” theo chủ đề năm 2022 của
TP.hải Phòng. huyện đã triển khai trình tự thủ tục công khai,
minh bạch, đúng quy định trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
đợt 1 vào tháng 6/2022; điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn
mới (NTm) kiểu mẫu các xã: an Tiến, an Thắng, Bát Trang; phê
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn an
Lão, xã an Tiến, xã an Thắng... 
công tác quản lý đầu tư công của huyện cũng được tăng

cường, từng bước đi vào nề nếp, chất lượng công trình được nâng
lên. uBND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết
số 94-NQ/hu ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về
“Đổi mới, phát triển giáo dục và Đào tạo huyện an Lão đến năm
2025, định hướng đến năm 2030”. Triển khai các nhiệm vụ
chuyển đổi số theo Quyết định số 284/QĐ-uBND ngày
24/01/2022 của uBND thành phố. công tác an sinh xã hội được
quan tâm, trong đó thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng
chính sách, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm
cho người lao động. huyện cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng

cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai,
thu chi ngân sách, siết chặt kỷ cương công vụ. 

Các nhiệm vụ trọng tâm
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, uBND huyện đã yêu

cầu các cấp, các ngành, các địa phương chủ động tập trung triển
khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:
một là, tập trung chỉ đạo hiệu quả đối với thu ngân sách, giải

ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục
đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (gPmB).
hai là, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; triển khai xây

dựng các công trình hạ tầng xây dựng NTm kiểu mẫu tại 04 xã
(chiến Thắng, an Thắng, an Tiến, Bát Trang) và đưa xã chiến
Thắng trở thành xã NTm kiểu mẫu trong năm 2022. rà soát, lựa
chọn 04 xã để thực hiện xây dựng xã NTm kiểu mẫu năm 2023-
2024. Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình uBND thành phố thẩm
định và gửi hồ sơ về Trung ương để xét công nhận đạt chuẩn huyện
NTm giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022.
Ba là, chấn chỉnh và tập trung cao trong công tác lãnh đạo,

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ uBND thành phố giao đảm bảo
chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào
dự án khu công nghiệp (KcN) cầu cựu và các cụm công nghiệp
(ccN) như: cửa hoạt - Quán Thắng (xã Quang hưng), cẩm
Văn (xã Quốc Tuấn), chiến Thắng (xã chiến Thắng), Khu đô
thị mới tại thị trấn an Lão và 2 xã (an Tiến, an Thắng); phát
triển thêm ccN an Thọ. 
Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tiêm đầy đủ vaccine

phòng, chống dịch bệnh covid-19. chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ
văn hóa - xã hội; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết chuyên
đề về “Đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo huyện an Lão đến
năm 2025, định hướng 2030”. Tiếp tục triển khai cài đặt, hướng dẫn
sử dụng chữ ký số và tổ chức tập huấn tuyên truyền về “Kế hoạch
chuyển đổi số thành phố hải Phòng và huyện an Lão đến năm
2025, định hướng đến năm 2030”;…
Năm là, triển khai hiệu quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế

trong công tác cải cách hành chính năm 2021; giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.n
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huyện an lão 

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Thực hiện chủ đề năm 2022: "Đẩy mạnh
chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện
chuyển đổi số" của TP.hải Phòng, uBND
huyện an Lão đã xây dựng, ban hành
chương trình hành động: "Đẩy mạnh công
tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị
và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" và
đem lại nhiều kết quả khả quan.

nguyệT ThắMMột góc thị trấn An Lão, huyện An Lão



Năm 2021, do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi
dịch bệnh covid-19, tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó
khăn. Trong bối cảnh đó, uBND huyện đã
tăng cường công tác chỉ đạo điều hành nhằm

thực hiện ở mức cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ
đầu năm. Do đó, số thu ngân sách địa phương đạt 1.228.191
triệu đồng, (gấp 4 lần so với kế hoạch đầu năm giao và gấp
2 lần so với thực hiện năm 2020). 
Bảy tháng đầu năm 2022, khi dịch bệnh covid-19 được

kiểm soát, huyện cát hải mở cửa đón khách du lịch trở lại,
kinh tế - xã hội phục hồi và tăng trưởng cao so với cùng kỳ
năm 2021. cụ thể như: Tổng giá trị sản xuất (tăng 72%);
lượng khách du lịch đạt 1.556.756 lượt, đạt 100% kế hoạch
(tăng 930%); thu ngân sách trên địa bàn đạt 144.066 triệu
đồng, đạt 65% kế hoạch thành phố và hĐND huyện giao;
trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.
Để tiếp tục bứt tốc tăng trưởng cho những tháng cuối

năm 2022, uBND huyện cát hải đã đề ra một số nhiệm vụ

trọng tâm như:
Tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý

nhà nước về du lịch; trong đó kiên quyết chấn chỉnh những
hạn chế, bất cập, tiêu cực trong hoạt động du lịch, dịch vụ.
Quản lý chặt chẽ việc đăng ký, thực hiện niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết năm 2022.
Tổ chức các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo

mùa vụ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia
súc, gia cầm và các loại cây trồng. Tiếp tục tập trung tuyên
truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường, thực hiện
công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi
công các công trình giao thông nông thôn tại 05 xã xây
dựng nông thôn mới (NTm) kiểu mẫu năm 2022. Tập
trung nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm ocoP tại các xã
NTm (theo hướng mỗi xã 01 sản phẩm). 
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

thực hiện Nghị quyết số 05 của hĐND thành phố. Đẩy
nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt các cơ sở nuôi trồng thủy
sản (theo mẫu) và chủ động, khẩn trương triển khai giao
khu vực biển nuôi thủy sản theo đúng quy định của pháp
luật. Tiếp tục chủ động và tích cực tiếp cận, kêu gọi các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
(nhất là các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch
vụ, du lịch trên địa bàn huyện).
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải

pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế,
nhất là các khoản thu từ du lịch - dịch vụ và các khoản thu
ước thực hiện còn thấp so với kế hoạch năm 2022. Đẩy
mạnh việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý các cơ sở
lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu thuế tại
các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện.
Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo quy định, đảm bảo
vừa đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên và thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa

bàn; triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đề nghị
uBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2030. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công
tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các công trình, dự án
lớn. chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch
và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tăng cường quản lý,
kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi lấn
chiếm đất đai, lòng đường, vỉa hè; các trường hợp san hạ đất
đai trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.
Duy trì hoạt động vệ sinh
môi trường hưởng ứng
ngày “chủ nhật xanh -
Toàn dân chung tay vì
huyện đảo cát hải xanh -
sạch - đẹp”. n
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Bứt tốc sau đại dịch Covid-19

Bứt tốc cùng TP.hải Phòng ngay sau đại
dịch covid-19, cát hải vươn lên và đạt
được những thành tích đáng ghi nhận.
Nối tiếp thành quả trong 7 tháng đầu
năm 2022, huyện sẽ tập trung thực hiện
những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt
mức tăng trưởng kinh tế cao.

Thanh loan

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy
Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ

huyện Cát Hải về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện



Là huyện cửa ngõ phía Tây Bắc của TP.hải Phòng
có hệ thống giao thông tạo khả năng kết nối cao
với các địa phương khác, huyện an Dương có vị
trí quan trọng, chiến lược trong phát triển kinh
tế- xã hội của thành phố. huyện đã mở rộng

nâng cấp các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B; cải
tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo tiêu chuẩn
đường phố đô thị. 
Những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện phát triển

ổn định. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành nhiều
mô hình sản xuất mới, hiệu quả như: cánh đồng mẫu lớn;
vùng sản xuất hoa; cây cảnh có giá trị kinh tế cao; khu
chăn nuôi tập trung với nhiều sản phẩm có thương hiệu
cung cấp cho thị trường,… Ngày 12/7/2022, Thủ tướng
chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện an Dương
là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. huyện phấn
đấu đến năm 2024, 100% số xã (15/15 xã) đạt chuẩn xã
nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.
Đặc biệt, huyện an Dương được gọi là “thủ phủ công

nghiệp” của TP.hải Phòng với nhiều khu công nghiệp (KcN)

lớn gồm: KcN Nomura, KcN an Dương và KcN Tràng
Duệ,... Lấy công nghiệp làm mũi nhọn phát triển kinh tế,
huyện đã và đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài,
trong đó có hàng chục nhà đầu tư đến từ hàn Quốc, Trung
Quốc, hong Kong, Nhật Bản,... 
Trong phát triển đô thị, huyện đẩy mạnh xây dựng theo

hướng hiện đại hóa các công trình, từng bước hình thành và
hoàn thiện đô thị hóa trên địa bàn, chú trọng các khu nhà ở
tập trung phục vụ nhu cầu nhân dân và người lao động, góp
phần hình thành các khu đô thị mới.
chín tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội huyện tiếp tục

tăng trưởng. một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: giá trị
nông – lâm – thủy sản đạt 742,03 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch
thành phố giao, đạt 74,05% kế hoạch huyện giao, bằng
100,96% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng
mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đều đạt mức
cao và vượt mức so với cùng kỳ,...
Với chủ đề "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị

- Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển
đổi số", huyện đang phát triển kinh tế - xã hội theo mô
hình công nghiệp gắn với logistic kết hợp với xây dựng đô
thị và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. huyện đang
kêu gọi thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực như: công
nghiệp, xây dựng, công nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu,
vận tải kho bãi, lưu trú. cùng với đó là các ngành công
nghiệp có nhiều lợi thế: Đóng mới phương tiện vận tải
thủy; cơ khí chế tạo; điện tử tin học; sản xuất thiết bị điện
tử, vi điện tử; cán thép, đóng tàu.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm

vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát
triển kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng
nâng cao tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
thương mại dịch vụ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án thu hút
đầu tư, tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư, huyện

sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đất
đai, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Qua đó góp
phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những
huyện đi đầu về sản xuất công nghiệp, đô thị sinh thái,
phấn đấu hoàn thành tiêu chí trở thành đơn vị hành chính
quận trước năm 2025.n
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huyện an Dương

Phát huy lợi thế huyện ven đô
Từ một địa phương xuất phát điểm thấp,
huyện an Dương đã từng bước vươn lên,
đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực, các lợi
thế được nhận diện rõ hơn và ngày càng
phát huy hiệu quả tích cực. Nhiệm kỳ
2020-2025, huyện phấn đấu hoàn thành
tiêu chí trở thành đơn vị hành chính
quận trước năm 2025.

Phương Vy

Năm 2022, huyện An Dương phấn đấu thu cân đối
ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 906,680 tỷ đồng,
bằng 140% so với năm 2021; giá trị sản xuất nông nghiệp -
thủy sản tăng 0,9% so với năm 2021; giải quyết việc làm
mới  cho 5.700 lao động,…

Khu công nghiệp Tràng Duệ trên địa bàn huyện An Dương là
trọng điểm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của Hải Phòng
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“Đại công trường” với những dự án trọng điểm
Nằm ở phía Bắc TP.hải Phòng, huyện Thủy Nguyên là

“cửa ngõ”; đồng thời có vị trí quan trọng trên tuyến giao thông
thủy kết nối biển vịnh Bắc bộ. Từ huyện Thủy Nguyên có thể
dễ dàng kết nối đến các khu vực khác của TP.hải Phòng.
Ngoài ra, địa hình đa dạng là điều kiện thuận lợi để Thủy

Nguyên phát triển một nền kinh tế đa dạng bao gồm cả nông
nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản và du lịch.
Ngày 24/11/2020, Ban Thường vụ Thành ủy hải Phòng đã

có Thông báo số 24-TB/Tu về chủ trương xây dựng Đề án
thành lập TP.Thủy Nguyên, trực thuộc TP.hải Phòng và Bộ
Nội vụ đã thống nhất chủ trương này. Đây là định hướng quan
trọng để địa phương phát triển công nghiệp, đô thị, thúc đẩy

thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế.
hiện hàng loạt dự án khu công nghiệp

(KcN), khu đô thị mới, hạ tầng giao thông quy
mô lớn được đồng loạt triển khai đã biến Thủy
Nguyên trở thành “đại công trường”, với tốc độ
đô thị hóa thần tốc, tạo tiền đề bứt phá trở thành
thành phố trực thuộc trong tương lai. Trong đó,
cầu Nguyễn Trãi được coi là biểu tượng mới của
Thủy Nguyên nói riêng và TP.hải Phòng nói
chung trị giá gần 6.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn
thành trước năm 2024. 
huyện Thủy Nguyên cũng là nơi xây dựng

Trung tâm hành chính rộng 324ha, tổng mức
đầu tư 10.000 tỷ đồng của TP.hải Phòng, dự kiến
đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Đây là hạng
mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không
gian đô thị về hướng Bắc, cũng là nền móng xây
dựng thành phố mới Thủy Nguyên.

Trước đó, hàng loạt các dự án giao thông lớn cũng đã
được khởi công, khẩn trương hoàn thành, đưa vào hoạt
động, tạo sự kết nối giữa các các khu vực trên địa bàn
huyện, cũng như giữa TP.hải Phòng với các tỉnh lân cận.
Với việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm,

Thủy Nguyên đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về hạ
tầng đô thị để sẵn sàng trở thành thành phố trong thời gian
sớm nhất.

Hướng đến phát triển bền vững
Nhằm phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại,

những năm qua, công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉnh trang
đô thị luôn được huyện Thủy Nguyên chú trọng. các công
trình xây dựng, kiến trúc đô thị ngày càng được quan tâm đầu
tư, nâng cấp theo hướng thông minh, hiện đại. TP.hải Phòng
đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý
nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông

huyện thủy nguyên

Trọng điểm phát triển 
và thu hút đầu tư của Hải Phòng

huyện Thủy Nguyên đang tăng tốc phát
triển hạ tầng đô thị, giao thông, công
nghiệp,… nhằm hoàn thiện các tiêu chí để
trở thành thành phố trực thuộc TP.hải
Phòng vào năm 2025. Đây là cơ sở để
Thủy Nguyên bứt phá, phát huy vị thế
“hạt nhân” thu hút đầu tư và động lực
thúc đẩy tăng trưởng của TP.hải Phòng
trong thời gian tới.

nguyễn Tùng

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng nằm trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

F
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từ đường ven sông cấm đến đê tả sông cấm, thời gian thực
hiện từ năm 2021-2023. cùng với đó, Khu đô thị VSIP
dành riêng 134ha để xây dựng quần thể không gian xanh
như: hồ điều hòa - Biểu tượng xanh của khu đô thị VSIP
hải Phòng; vườn hoa hướng dương, vườn hoa cánh bướm,
đường hoa đỗ mai,… 
Theo lãnh đạo uBND huyện Thủy Nguyên, với chủ đề

"Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây
dựng nông thôn mới kiểu mẫu", năm 2022, Thủy Nguyên
đang tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên
truyền về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế, thu
hút đầu tư.
Thời gian tới, huyện Thủy Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh

thu hút đầu tư vào các KcN Nam cầu Kiền, KcN VSIP,
triển khai đầu tư KcN Bến rừng,… Tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện phát triển các KcN mới; phát triển kinh
tế tuần hoàn, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo. Đồng
thời, kêu gọi, thu hút đầu tư ở những lĩnh vực có lợi thế
nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủy

Nguyên sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
Với vị thế trọng điểm phát triển mới của thành phố,

Thủy Nguyên mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp
trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu và hợp tác đầu tư.
Tin tưởng rằng cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp,
ngành cùng với ý chí, sự đồng thuận của người dân, Thủy
Nguyên sẽ sớm trở thành thành phố xanh, hiện đại, thông
minh trong thời gian sớm nhất.n

Theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây
dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên
được xác định là một trong ba hướng đột phá về
không gian đô thị, là trung tâm hành chính,
chính trị thành phố, trung tâm thương mại, tài
chính, ngân hàng, đô thị. Giai đoạn 2022 - 2025,
huyện Thủy Nguyên sẽ là tâm điểm phát triển,
thu hút đầu tư để sẵn sàng chuyển mình lên
thành phố vào năm 2025.

Cầu Hoàng Văn Thụ nhìn từ phía huyện Thủy Nguyên, đây là tuyến
giao thông giúp tăng cường kết nối huyện với trung tâm TP.Hải Phòng

Hiệu quả từ mô hình tự chủ
Bệnh viện Trẻ em hải Phòng được thành lập từ năm

1977, hiện có quy mô 600 giường bệnh kế hoạch, hơn 1000
giường bệnh thực kê; 36 khoa, phòng; đội ngũ nhân lực
chất lượng với gần 600 cán bộ, viên chức, người lao động.
Trong những năm qua, đặc biệt từ khi thực hiện cơ

chế tự chủ tài chính nhóm II (chi hoạt động thường
xuyên) theo Quyết định số 2193/QĐ-uBND ngày
23/8/2017 và Quyết định số 480/QĐ-uBND ngày
9/02/2021 của uBND TP.hải Phòng, Bệnh viện đã có
nhiều đột phá trong hoạt động. 
Trong đó, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện không ngừng

được xây mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo như khu
Khám bệnh đa khoa; Khoa hồi sức tích cực và chống
độc; khu nhà 3 tầng khối ngoại; nâng cấp tầng 2 khu vật
tư thiết bị y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn thành Khoa Điều
trị tự nguyện B; cải tạo một số phòng điều trị thành
phòng VIP. Bệnh viện đã cải tạo khu nhà 2 tầng khoa
Truyền nhiễm cũ thành Đơn nguyên Điều trị Quốc tế
với các phòng bệnh tiện nghi và khu sân vườn xanh mát

Bệnh viện trẻ em hải Phòng

nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh
45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh
viện Trẻ em hải Phòng đã không ngừng
đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang
thiết bị y tế, đồng thời đẩy mạnh ứng
dụng các kỹ thuật mới và hiện đại trong
chẩn đoán, điều trị bệnh. Thông qua đó,
góp phần nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh (KcB), thực hiện tốt nhiệm
vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ
em thành phố và các tỉnh lân cận.

F
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tạo nên điểm nhấn vô cùng ấn tượng.
Song song với đó, trang thiết bị y tế được đầu tư mua sắm,

nâng cấp hiện đại, đáp ứng tốt công tác chẩn đoán và điều trị.
có thể kể đến như: máy chụp cộng hưởng từ mrI, hệ thống
máy can thiệp tim mạch, hệ thống máy thở, phòng mổ tim
hiện đại, hệ thống máy chụp cT, XQ, máy xét nghiệm sinh
hóa, huyết học, vi sinh, Pcr,…
cùng với việc tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất,

đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện cũng thường xuyên được cử đi
học tập tại các bệnh viện tuyến trên cũng như tranh thủ sự hỗ
trợ của các chuyên gia y tế trong và ngoài nước để nâng cao
trình độ chuyên môn, tiếp cận và triển khai các kỹ thuật
chuyên sâu. hiện nay, Bệnh viện Trẻ em hải Phòng là bệnh
viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bệnh viện đã và đang triển khai được nhiều dịch vụ, kỹ

thuật cao, hiện đại, chuyên sâu như: Phẫu thuật dị tật tim bẩm
sinh, sứt môi, hở vòm ếch; phẫu thuật nội soi; nội soi thanh
quản ống mềm, tiến tới triển khai kỹ thuật can thiệp tim
mạch; phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn; phẫu thuật bóc ổ cặn
màng phổi; phẫu thuật nối mạch máu vi phẫu; phẫu thuật
nâng xương ức nội soi, rút thanh nâng ngực; phẫu thuật teo
thực quản bẩm sinh; kỹ thuật lọc máu, kỹ thuật xét nghiệm
mới, các xét nghiệm realtime Pcr,…

vì sự hài lòng của
người bệnh
Nhằm nâng cao chất

lượng dịch vụ, Bệnh viện
Trẻ em hải Phòng luôn
đề cao việc đảm bảo các
tiêu chí xanh - sạch - đẹp.
các phòng bệnh được
trang trí theo phong cách
hiện đại, phù hợp với lứa
tuổi của trẻ em. 
Bệnh viện cũng triển

khai nhiều giải pháp phát
triển, ứng dụng công
nghệ thông tin để phục vụ
tốt hơn nhu cầu bệnh
nhân và người nhà như:
Bao phủ mạng internet,
Wifi toàn bệnh viện, hệ
thống báo gọi điều dưỡng,
hệ thống hội chẩn, họp
trực tuyến, quét mã
Barcode trong đăng ký
khám bệnh, thanh toán
viện phí qua tài khoản
ngân hàng,…Bệnh viện
Trẻ em hải Phòng là một
trong những đơn vị đầu

tiên của ngành Y tế hải Phòng áp dụng công nghệ thông tin
trong việc quản lý bệnh viện. Phần mềm quản lý của Bệnh
viện được trang bị đầy đủ các module: hIS, rIS/PacS, LIS
đáp ứng đầy đủ nhu cầu số hóa công tác KcB, qua đó giúp
giảm thiểu thời gian chờ đợi của bệnh nhân.
PgS.TS Bùi Văn chiến - giám đốc Bệnh viện Trẻ em hải

Phòng cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy
mạnh ứng dụng bệnh án điện tử, chữ ký số, sử dụng thẻ căn
cước công dân gắn chíp điện tử trong toàn bộ công tác KcB
tại Bệnh viện. 
Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y

tế, đặc biệt là thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội
soi,… đảm bảo cho công tác KcB cũng như nâng cao chất
lượng chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, Bệnh viện sẽ tiếp tục
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường vấn đề y
đức, thái độ phục vụ của nhân viên y tế nhằm tạo nên môi
trường bệnh viện thân thiện, coi đó là nhiệm vụ quan trọng,
thường xuyên để khẳng định vị thế.
“Đó chính là những giải pháp giúp Bệnh viện thực hiện

hiệu quả, bền vững hơn nữa việc tự chủ nhóm II, tiến tới tự
chủ thành công nhóm I trong thời gian tới. Quan trọng hơn,
sẽ đem lại sự hài lòng cho bệnh nhân, gia đình và toàn xã
hội” - PgS.TS, giám đốc Bệnh viện Trẻ em hải Phòng Bùi
Văn chiến khẳng định.n

Bệnh viện trẻ em hải Phòng

nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng luôn nỗ lực đem lại sự hài lòng cho người bệnh và toàn xã hội



Quỹ Đầu tư phát triển hải Phòng tiền thân là
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất hải Phòng.
Ngày 16/11/2021, uBND thành phố đã ban
hành Quyết định 3315/QĐ-uBND đổi tên
thành Quỹ Đầu tư phát triển hải Phòng. 

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự
chủ tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo
đảm bù đắp được chi phí, bảo toàn và phát triển nguồn
vốn. Quỹ thực hiện chức năng cho vay, đầu tư theo quy
định pháp luật; ứng vốn cho các đơn vị thực hiện bồi
thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy
hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, Quỹ còn thực hiện
nhiệm vụ mua sắm tập trung tài sản nhà nước theo Quyết
định của uBND thành phố.
Tính đến cuối năm 2021, nguồn vốn hoạt động của

Quỹ là 821,484 tỷ đồng (nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ
trọng 100%); tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-
2021 là 31,85%/năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước
cấp tăng 49,08%/năm, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
tăng 11,54%/năm. 
Thời gian tới, phát triển hoạt động tín dụng sẽ là

nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ nhằm tạo kênh huy động
vốn, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố. hiện Quỹ đã dự thảo tờ trình đề nghị thông
qua mức lãi suất cho vay ưu đãi và danh mục lĩnh vực đầu
tư, cho vay ưu tiên giai đoạn 2022-2025. 
Song song với hoạt động đầu tư phát triển, Quỹ đã

thực hiện tốt vai trò ứng vốn giải phóng mặt bằng, phát
triển quỹ đất. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân
vốn đầu tư công của TP.hải Phòng với nhiều công trình
quan trọng đạt và vượt tiến độ.
Quỹ đã thực hiện ứng vốn cho các Ban Quản lý dự án

và Trung tâm phát triển quỹ đất các quận huyện để thực
hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch
cho các dự án của thành phố với 172 lượt ứng vốn cho 26
đơn vị. 
Đặc biệt, với sự nỗ lực và tinh thần đồng hành cùng

doanh nghiệp, nhà đầu tư, Quỹ đã tăng cường các giải
pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm giải ngân, ứng vốn đối
với các dự án quan trọng, có tính khả thi cao, triển khai
tốt. Nhờ đó, nhiều dự án sau khi được thẩm định, đã kịp
thời giải quyết khó khăn về vốn, triển khai hiệu quả đầu tư. 
Để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn, Quỹ thường xuyên

kiểm tra và quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng vốn ứng
của các dự án, tích cực đôn đốc thu hồi vốn ứng của các
hợp đồng đến hạn. 
Bà Trần Thị mai hương, Phó giám đốc Quỹ Đầu tư

phát triển hải Phòng cho biết, những năm gần đây, tốc
độ tăng trưởng kinh tế của hải Phòng năm sau luôn cao
hơn năm trước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh thu hút
đầu tư, với nhiều dự án quan trọng sẽ được triển khai
trong thời gian tới, kéo theo nhu cầu nguồn vốn cho đầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày
càng lớn.  
Bám sát định hướng phát triển của thành phố, thời

gian tới, Quỹ sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả sử dụng
nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển với vai trò là công cụ
tài chính, cho vay, đầu tư trên các lĩnh vực gồm: giáo
dục, y tế; công nghiệp; nông nghiệp và phát triển nông
thôn; môi trường, năng lượng, công nghệ thông tin; nhà
ở; văn hóa, du lịch, thương mại và giao thông,… 
“Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ

chức, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng
nhiệm vụ mới, bảo đảm sẽ là tổ chức tài chính vững
mạnh, chuyên nghiệp, góp phần chung tay đẩy mạnh thu
hút đầu tư và kiến tạo diện mạo mới cho thành phố”, bà
Trần Thị mai hương nhấn mạnh. n
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Quỹ đầu tư Phát triển hải Phòng

Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước
ngoài ngân sách, thực hiện chức năng
đầu tư phát triển và đầu tư tài chính,
những năm qua, Quỹ Đầu tư phát triển
hải Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, phát huy hiệu quả nguồn
vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội địa phương.

Phương Vy

Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng đã thực hiện tốt vai trò ứng
vốn giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án giao thông quan
trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 

của TP.Hải Phòng
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hai Phong DeveloPment investment funD

IMPROVING EFFICIENCY OF
INVESTMENT PROJECTS
as an off-budget state financial institution, performing the function of development
investment and financial investment, over the years, hai Phong Development
Investment fund. has well completed its assigned tasks and promoted capital
efficiency, contributing to promoting local socio-economic development.

Phuong Vy 

hai Phong Development Investment fund was
formerly known as hai Phong Land
Development and Investment fund. on
November 16, 2021, the city People's
committee issued Decision 3315/QD-uBND

renaming it to hai Phong Investment and Development fund.
The fund is an off-budget state financial institution, self-

financed, operating for non-profit purposes, ensuring to cover
costs, preserving and developing capital sources. The fund
performs the function of lending and investing in accordance
with the law; advance capital to units performing
compensation, site clearance and land fund creation according
to the approved planning. In addition, the fund also performs
the task of centralized procurement of state assets according to
the Decision of the city People's committee.
By the end of 2021, the fund's operating capital was VND

821,484 billion (owner's equity accounted for 100%); the
average annual increase in the period 2016-2021 was
31.85%/year. In which, the state budget allocated capital
increased by 49.08%/year, other funds belonging to equity
increased by 11.54%/year.
In the coming time, developing credit activities will be the

key task of the fund in order to create a capital mobilization
channel to meet the city's socio-economic development goals.
currently, the fund has drafted a proposal to approve the
preferential lending interest rate and the list of priority
investment and lending sectors for the period 2022-2025.
In parallel with development investment activities, the

fund has well performed the role of advance capital for site
clearance and land fund development, thereby contributing
to improving the disbursement rate of public investment
capital of hai Phong city. many important projects in the
city have reached and exceeded the schedule.
The fund has advanced capital for the Project

management Boards and Land fund Development centers
of districts to carry out compensation, site clearance, and
create a clean land fund for the city's projects with 172 times
of capital advance for 26 units.
Especially, with the efforts and spirit of accompanying

businesses and investors, the fund has strengthened solutions
to remove difficulties, determined to disburse and advance
capital for important and feasible projects. as a result, many

projects, after being appraised, have promptly solved capital
difficulties and effectively implemented investment.
In addition, in order to ensure capital efficiency, the fund

regularly inspects and strictly manages the use of advance
capital of projects, and actively urges the recovery of advanced
capital from due contracts.
ms. Tran Thi mai huong, Deputy Director of hai Phong

Development Investment fund, said that in recent years the
economic growth rate of hai Phong in the following year was
always higher than the previous year. The city is also
promoting investment attraction, with many important
projects to be implemented in the near future, leading to an
increasing demand for capital for investment in developing
technical and social infrastructure.
following the development orientation of the city, in the

coming time, the fund will further promote the effective use
of capital of the development investment fund as a financial
instrument in various fields, including: education, health,
industry, agriculture and rural development, environment,
energy, information technology, housing, culture, tourism,
commerce and traffic.
“In addition, the fund continues to improve its

organizational structure, build and train staff to meet new
tasks, ensuring it will be a strong and professional financial
institution, contributing to the promote investment
attraction and create a new face for the city," emphasized
ms. Tran Thi mai huong.n

Hai Phong Development Investment Fund has performed well the
role of advance capital for ground clearance for many important

traffic projects of the city, contributing to improving the
disbursement rate of public investment capital of Hai Phong city



hiện nay trên địa bàn TP.hải Phòng có 01 khu
kinh tế Đình Vũ - cát hải (diện tích 22.540ha)
và 25 KcN được quy hoạch (tổng diện tích
12.702ha); hiện đã có 14 KcN đang triển khai
hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở

hạ tầng với tổng diện tích 6.080,21ha (09 KcN nằm trong
KKT Đình Vũ - cát hải và 05 KcN nằm ngoài KKT). Đến hết
năm 2021, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các KcN xấp xỉ 65%
(nếu không tính phần diện tích các KcN đang triển khai, chưa
thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 94%).
Lũy kế đến tháng 7 năm 2022, các KcN, KKT của TP.hải

Phòng đã thu hút được 442 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
(fDI) với tổng vốn đầu tư 19.971,05 triệu uSD, 02 lượt góp vốn
mua cổ phần với số vốn 2.193,65 triệu uSD và 194 dự án đầu tư
trong nước với tổng vốn đầu tư 290.489 tỷ đồng. Doanh thu 7
tháng đầu năm ước đạt 367.499 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 12.699
triệu uSD, nộp ngân sách 10.373 tỷ đồng. các KcN, KKT đã tạo
việc làm cho 189.861 lao động, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, các doanh
nghiệp trong KcN,
KKT bước đầu đã hình
thành các chuỗi liên
kết đa dạng. Thu hút
đầu tư đã chuyển

mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung thu hút các dự
án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi
trường, sản phẩm tạo ra có giá trị gia tăng cao. Điển hình
như: Tập đoàn Lg hàn Quốc với 4 dự án lớn (Lg Display, Lg
Electronics, Lg Innotek, Lg chem) tổng vốn đầu tư đạt gần
7,3 tỷ uSD; Tập đoàn Brigestone (Nhật Bản) vốn đầu tư 1,224
tỷ uSD; regina miracle (hong Kong) 0,9 tỷ uSD; flat (hong
Kong) 225 triệu uSD; uSI (hong Kong) 200 triệu uSD;
Pegatron (hong Kong),…
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý KKT hải Phòng

cho biết, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP.hải Phòng xác
định, 3 trụ cột phát triển về kinh tế bao gồm: công nghiệp công
nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại. Trong đó
ngành công nghiệp sẽ được cơ cấu lại theo hướng tập trung phát
triển công nghiệp mũi nhọn như: công nghiệp ô tô, chế tạo máy,
điện tử - tin học và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao,...
giai đoạn 2020-2025 TP.hải Phòng sẽ triển khai xây dựng

thêm 15 KcN mới với tổng diện tích trên 6.200ha. Trước mắt,
thành phố tập trung triển khai thủ tục hành chính thành lập 6
KcN mới với tổng diện tích 2.758ha bao gồm: KcN Xuân cầu,
KcN Nam Tràng cát, KcN Thuỷ Nguyên, KcN Tiên Thanh,
KcN Tràng Duệ mở rộng và KcN giang Biên 2. 
Ngoài 2 dự án KcN Xuân cầu và KcN Tiên Thanh được

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các dự án còn lại đã nộp hồ
sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, hải
Phòng còn 7 dự án đang hoàn thiện các quy trình, thủ tục triển
khai, với tổng diện tích hơn 3.100ha. 
Với mục tiêu thu hút khoảng 15 tỷ uSD vốn fDI, thành phố

đang khẩn trương triển khai các phần việc cần thiết để đẩy
nhanh tiến độ các KcN mới, trong đó trọng tâm là KcN Tiên
Thanh với quy mô 410,46ha. Theo dự kiến, KcN Tiên Thanh sẽ
phấn đấu khởi công ngay trong năm 2022, sớm tạo mặt bằng để
thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển các loại hình
công nghiệp, dịch vụ của địa phương.
Thời gian tới, Ban Quản lý KKT hải Phòng sẽ tiếp tục đổi

mới, cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa tập
trung”, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện; áp dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hỗ trợ doanh
nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề về lao
động, điện, nước và các dịch vụ thiết yếu. 
Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc

tiến đầu tư tại chỗ, đầu tư trực tuyến; thu hút các dự án lớn, công
nghệ cao có vai trò dẫn dắt, trong đó, thu hút vốn fDI theo 4
định hướng lớn là: chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, có
sự cam kết chuyển giao công nghệ.
Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy lợi thế của thành phố, tăng

cường vai trò cửa ngõ, Ban Quản lý KKT cũng mong muốn
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố, chính phủ, các
bộ, ngành Trung ương nhằm đẩy nhanh phê duyệt việc xây
dựng các KcN và hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư. Đồng thời sớm
xem xét trình Quốc hội thông qua Luật quản lý các KcN, KKT
để đảm bảo môi trường pháp lý ổn định và nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KcN, KKT.

“Qua đó, “tạo ổ đón đại bàng” và góp phần đắc lực hiện thực
hóa khát vọng phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết
45 của Bộ chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành
phố”, ông Lê Trung Kiên khẳng định.n
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Tập trung phát triển mạnh các khu công nghiệp

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

TP.hải Phòng xác định đẩy mạnh thu hút
đầu tư, đặc biệt trong các khu kinh tế
(KKT), khu công nghiệp (KcN) là động
lực, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy,
những năm qua hoạt động xúc tiến thu hút
đầu tư, phát triển các KKT, KcN luôn được
thành phố đặc biệt quan tâm và thu được
những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy
sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao
động và tạo nguồn thu ngân sách.

Mạnh dũng



currently, in hai Phong city, there are 01 Dinh Vu -
cat hai EZ (with an area of 22,540 ha) and 25
planned IPs (with a total area of 12,702 ha);
currently, there are 14 IPs that are implementing
investment, construction and infrastructure

business activities with a total area of 6,080.21 ha (09 IPs located
in Dinh Vu - cat hai EZ and 05 IPs outside the EZ). By the end
of 2021, the average occupancy rate of IPs were approximately
65% (when excluding the area of IPs being deployed, which had
not attracted investment, the occupancy rate reached 94%).
accumulated to July 2022, hai Phong's IPs and EZs attracted

442 foreign direct investment (fDI) projects with a total investment
capital of uS$19,971.05 million, 02 times of capital contribution to
buy shares with a capital of uS$2,193.65 million and 194 domestic
investment projects with a total capital of VND290,489 billion. The
revenue in the first 7 months of the year was estimated at
VND367,499 billion, the export reached uS$12,699 million,
contributing VND10,373 billion to the state budget. IPs and EZs
created jobs for 189,861 workers, up 18.5% over the same period.
In particular, enterprises in IPs and EZs have initially formed

diverse linkage chains. Investment attraction has shifted sharply
from breadth to depth, focusing on attracting large-scale projects,
using high technology, being environmentally friendly, and creating
products with high added value. The typical examples include South
Korea’s Lg group with 4 big projects (Lg Display, Lg Electronics,
Lg Innotek, Lg chem) with a total investment capital of nearly
uS$7.3 billion; Bridgestone corporation (Japan) with an investment
capital of uS$1.224 billion; regina miracle (hong Kong) uS$0.9
billion; flat (hong Kong) uS$225 million; uSI (hong Kong)
uS$200 million; and Pegatron (hong Kong). 
mr. Le Trung Kien, head of hai Phong EZ authority, said

that the resolution of the 16th Party congress of hai Phong city
had identified 3 pillars of economic development including:
high-tech industry, seaport - logistics and tourism - trade. In

particular, the industry will be restructured in the direction of
focusing on developing key industries such as: automobile
industry, machine manufacturing, electronics-informatics and
high-tech industrial products.
In the period of 2020-2025, hai Phong city will build 15 new

IPs with a total area of over 6,200ha, in the immediate future, the
city will focus on implementing administrative procedures to
establish 6 new IPs with a total area of 2,758 ha including: Xuan
cau IP, Nam Trang cat IP, Thuy Nguyen IP, Tien Thanh IP,
extended Trang Due IP, and giang Bien 2 IP.
In addition to 2 projects of Xuan cau and Tien Thanh IPs

which were granted investment registration certificates, the
remaining projects have submitted dossiers of application for
approval of investment policies. Besides, hai Phong has 7 projects
that are completing the implementation processes and
procedures, with a total area of more than 3,100 ha.
With the goal of attracting about uS$15 billion of fDI, the

city is urgently implementing the necessary work to accelerate
the progress of new IPs, of which the focus is Tien Thanh IP
with a scale of 410.46ha. It is expected that Tien Thanh IP will
strive to start construction right in 2022, soon create a ground
to attract secondary investors, and promote the development of
local industries and services.
In the coming time, hai Phong EZ authority will continue

to innovate and reform administrative procedures in the
direction of "centralized one-stop shop", simplifying and
shortening implementation time; strongly applying information
technology, digital transformation; supporting businesses to
solve difficulties and problems, especially labor, electricity,
water and essential services.
additionally, it will enhance investment promotion, focusing

on on-the-spot investment promotion, online investment;
attracting large projects with high technology, in which, attracting
fDI in four major directions: quality, efficiency, sustainable
development, and commitment to technology transfer.
In addition, in order to continue to promote the city's

advantages and strengthen its role as a gateway, the EZ authority
also wishes to receive the attention and support of the city, the
government, ministries and central sectors in order to speed up
the approval of the construction of IPs and support investment
attraction promotion. at the same time, it is important to soon
consider and submit to the National assembly for approving the
Law on management of IPs and EZs to ensure a stable legal
environment and improve the effectiveness and efficiency of state
management of IPs and EZs.
"Thus, these would ‘create a nest to welcome eagles’ and

effectively contribute to realizing the city's development
aspirations in the spirit of the resolution 45 of the Politburo; the
resolution of the 16th Party congress of the city Party
committee", said mr. Le Trung Kien.n
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Focusing on 
Strongly Developing
Industrial Parks
Determined to promote investment
attraction, especially in economic zones
(EZs), industrial parks (IPs) as the driving
force and lever for economic growth, in
recent years, investment attraction
activities, the development of EZs and IPs
have always been paid special attention by
hai Phong city and obtained positive
results. These have contributed to
promoting production, creating jobs for
laborers and generating budget revenue.

Manh dung

The VinFast automobile manufacturing factory of Vingroup  in Dinh
Vu-Cat Hai Economic Zone, Hai Phong
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thúc đẩy hạ tầng công nghiệp
Ngày 20/5/2019, uBND TP.hải Phòng ban hành Quyết

định số 1134/QĐ-uBND về việc hợp nhất Ban QLDa xây
dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp hải Phòng và
Ban QLDa đầu tư hạ tầng khu kinh tế hải Phòng thành Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh
tế, khu công nghiệp.
Ban QLDa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc uBND thành

phố, với bộ máy tổ chức gồm: 01 giám đốc, 02 Phó giám
đốc, 04 phòng chức năng (Phòng Dự án, Phòng Bảo trì -
Vận hành, Phòng Kế hoạch - Thẩm định và Văn phòng);
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2019. 
Trước thời điểm hợp nhất, Ban QLDa đã được giao thực

hiện nhiều dự án quan trọng về phát triển hạ tầng công
nghiệp, phục vụ thu hút đầu tư như: các công trình giao
thông trong KKT Đình Vũ - cát hải; tuyến đường trục Tây
Nam KcN Đình Vũ; đường gom KcN Tràng Duệ,... Ngoài ra,
đơn vị cũng được giao đầu tư hạ tầng kỹ thuật và thực hiện
quản lý, vận hành, bảo trì hạ tầng (đường nội bộ, cây xanh,
chiếu sáng, nước thải,...) của ccN Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo)
và ccN thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng).
Theo đó, ccN Tân Liên có diện tích 67,6ha; tổng mức

đầu tư 100.903 triệu đồng, hoàn thành năm 2013. Đến nay,
ccN đã thu hút được 15 doanh nghiệp đang hoạt động sản
xuất, kinh doanh; tập trung vào các ngành nghề như gia

công hàng may mặc; sản xuất đồ chơi trẻ em; sản xuất bao
bì giấy, găng tay y tế, văn phòng phẩm.
ccN thị trấn Tiên Lãng có quy mô 50ha; tổng mức đầu

tư 311.149 triệu đồng, được triển khai đầu tư xây dựng hạ
tầng từ năm 2016 đến năm 2020. hiện nay có 08 doanh
nghiệp được uBND thành phố cấp chủ trương đầu tư (tỷ lệ
lấp đầy đạt 100%) và đang làm các thủ tục để tiến hành xây
dựng nhà máy.
các công trình hạ tầng cơ sở, kỹ thuật do Ban QLDa

thực hiện đều phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho các
doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án và hoạt động sản
xuất kinh doanh.

Góp phần tăng sức hút đầu tư 
hiện nay, Ban QLDa đang thực hiện các thủ tục để khởi

công 02 dự án quan trọng của TP.hải Phòng là: Dự án đê biển
Nam Đình Vũ và Dự án Xây dựng Trường cao đẳng công
nghiệp hải Phòng giai đoạn 1.
Trong đó, Dự án đê biển Nam Đình Vũ có quy mô tuyến

đê biển nhóm a cấp IV, chiều dài 12.769m; tổng mức đầu tư
2.284.038 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn ngân sách Trung
ương là 113.156 triệu đồng, ngân sách thành phố là 1.257.267
triệu đồng, tương đương 60% tổng mức đầu tư, vốn đóng góp
của các doanh nghiệp là 913.615 triệu đồng, tương đương 40%
tổng mức đầu tư). Dự án khởi công vào tháng 10/2022, dự

Phát triển hạ tầng cơ sở, 
tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng
Thời gian qua, Ban Quản lý dự án
Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và
khu kinh tế, khu công nghiệp hải
Phòng (viết tắt là Ban QLDa) đã
nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm
vụ được giao, chủ động thực hiện
các giải pháp đẩy nhanh tiến độ,
nâng cao chất lượng các dự án
phát triển hạ tầng. Qua đó, phát
huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư
xây dựng cơ bản, góp phần tăng
sức hút với các nhà đầu tư.

Thành long

CCN Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) thu hút được 15 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả,
tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm

Công ty TNHH Thương mại Sao Mai tại CCN Tân Liên (tháng 7/2022)
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kiến hoàn thành vào năm 2025, là công trình quan trọng
nhằm bảo vệ khu lấn biển với 02 KcN là KcN Nam Đình Vũ
và KcN DEEP-c2, đồng thời bảo vệ toàn bộ bờ biển phía
Nam bán đảo Đình Vũ.
Dự án đầu tư xây dựng Trường cao đẳng công nghiệp

hải Phòng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 375.685 triệu
đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến khởi công
trong năm 2023; các hạng mục chính gồm: Khu học lý
thuyết; khu thực hành – lao động, thư viện, hội trường,
phòng truyền thống, khu hành chính, ký túc xá, bếp ăn,
phòng y tế, trạm biến áp, xử lý nước thải...; quy mô đào tạo
khoảng 2.000 học sinh, sinh viên/năm.
mục tiêu dự án nhằm hoàn trả mặt bằng thu hồi để phục

vụ xây dựng đường giao thông và hình thành Trường cao
đẳng Kỹ thuật hải Phòng (trên cơ sở sáp nhập Trường cao
đẳng cộng đồng hải Phòng, Trường Trung cấp Xây dựng
vào Trường cao đẳng công nghiệp hải Phòng), là cơ sở
giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực, đào tạo chất lượng cao,
đáp ứng chiến lược phát triển nhân lực của thành phố và
nhu cầu lao động qua đào tạo của doanh nghiệp.
Ngoài ra, thời gian tới, Ban QLDa cũng sẽ thực hiện một

số dự án khác như: Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu
quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc môi
trường tự động giai đoạn 1; cải tạo nâng cao năng lực cơ sở
trợ giúp xã hội thành phố,...
Ông Nguyễn mạnh hà - giám đốc Ban QLDa cho biết:

Ban sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của uBND
thành phố; sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ngành, địa phương.
Thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, phối hợp các ngành

chức năng, đơn vị thụ hưởng và địa phương để giải quyết
vướng mắc nhằm triển khai các dự án đúng kế hoạch. 
mặt khác, chú trọng nâng cao hiệu quả dự án, đảm bảo

tiến độ, chất lượng và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. cụ thể, tập
trung khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, lựa chọn tư vấn, thiết kế,
nhà thầu thi công, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch khởi
công. Đặc biệt, tăng cường quản lý và nâng cao tinh thần
trách nhiệm, minh bạch của đội ngũ cán bộ, nhân viên; sắp
xếp, bố trí công việc phù hợp để phát huy năng lực của cán
bộ chuyên môn. 
“Song song với đó, phối hợp tốt với các nhà thầu tư vấn,

thiết kế tập trung hoàn thiện, bàn giao hồ sơ để thẩm tra, trình
thẩm định. Sát sao đôn đốc nhà thầu; phân công rõ trách
nhiệm lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách từng dự án cụ thể.
Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trên địa
bàn thành phố”, ông hà nhấn mạnh.n

Để nâng cao tiến độ, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư,
Ban QLDA chủ động báo cáo UBND thành phố bố trí
giao vốn để thanh toán khối lượng xây dựng đã hoàn
thành và đủ điều kiện giải ngân; quản lý tốt nguồn vốn để
tạm ứng, thanh, quyết toán đầy đủ, kịp thời đúng mục
đích và thời gian quy định, không để nợ đọng. Công tác
nghiệm thu đảm bảo chính xác, chặt chẽ và nhanh chóng;
lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, giải ngân sớm nhất có thể
nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, góp phần cải
thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 1



Những dấu ấn phát triển
KcN Tràng Duệ nằm trên QL.10 - tuyến giao thông

huyết mạch trong vận chuyển hàng hóa khu vực phía Bắc,
đặc biệt nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm hà Nội –
hải Phòng – Quảng Ninh nên có vị trí đắc địa, thuận lợi
cho phát triển công nghiệp.
Năm 2007, sau khi được uBND TP.hải Phòng giao làm

chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng
KcN Tràng Duệ, công ty ShP đã bắt tay triển khai xây dựng
hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp.
Khó khăn nhất của công ty ShP là triển khai dự án trong

giai đoạn khủng hoảng kinh tế, các tập đoàn lớn hầu như
không mở rộng đầu tư. Do đó, để đứng vững và phát triển,
công ty ShP đã thực hiện trọng tâm thu hút nhà đầu tư nhỏ
và cho thuê nhà xưởng. Đến cuối năm 2012, KcN Tràng Duệ
thu hút được gần 20 nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó
có 05 nhà đầu tư thuê/mua 08 nhà xưởng, cho thấy tầm nhìn
và hướng đi đúng đắn của chủ đầu tư.
giai đoạn từ năm 2013, Việt Nam đã qua cơn bão khủng

hoảng, kinh tế dần đi vào ổn định. Tận dụng cơ hội này, công
ty ShP đã thu hút thành công Tập đoàn Lg (hàn Quốc), tạo
được tiếng vang lớn. Dự án với tổng số vốn đăng ký 1,5 tỷ
uSD, không chỉ nâng tầm vị thế, là điểm đến hấp dẫn của
KcN Tràng Duệ mà còn tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài (fDI) của TP.hải Phòng. 
Tiếp theo đó, tháng 8/2013, KcN Tràng Duệ được Thủ

tướng chính phủ phê duyệt là một bộ phận của Khu kinh tế

Đình Vũ – cát hải mở rộng, mang đến cho các nhà đầu tư
thứ cấp nhiều lợi ích, đặc biệt các chính sách ưu đãi. Nhờ
đó, chỉ trong thời gian ngắn, công ty ShP đã thu hút được
trên 20 công ty vệ tinh của Tập đoàn Lg, nhanh chóng lấp
đầy giai đoạn 1. 
Tháng 9/2014, công ty ShP tiếp tục được uBND TP.hải

Phòng giao triển khai giai đoạn 2 của KcN Tràng Duệ với quy
mô 214ha. Đến năm 2016, công ty đã thu hút thành công hai
dự án đầu tư Lg: Lg Display và Lg Innotek.
Đến nay, KcN Tràng Duệ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (tổng

diện tích 389,77ha) đã lấp đầy 100% diện tích đất, tổng vốn
đầu tư đăng ký đạt hơn 8,5 tỷ uSD với 113 dự án (90 dự án
fDI, 23 dự án DDI). các nhà đầu tư thứ cấp tập trung chủ yếu
vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao như: Linh kiện điện tử,
linh kiện các thiết bị gia dụng.
Năm 2021, các công ty trong KcN Tràng Duệ đăng ký

tăng vốn và đăng ký mới đạt gần 2,2 tỷ uSD (chiếm hơn 41%
fDI thu hút được của toàn TP.hải Phòng). Tính riêng số vốn
đầu tư của các dự án thuộc Tổ hợp Lg đạt 7,24 tỷ uSD (chiếm
37,13% tổng vốn đầu tư fDI của hải Phòng trong năm 2021).

Hướng tới phát triển bền vững
Ngay từ khi quy hoạch, công ty ShP đã định hướng dành

nhiều quỹ đất cây xanh và phát triển cảnh quan KcN Tràng
Duệ với tổng diện tích lên đến 67,9ha. Đặc biệt, KcN có hệ
thống xử lý nước thải đồng bộ, công suất 12.000m3/ngày đêm,
đảm bảo xử lý nước thải theo tiêu chuẩn a, quy chuẩn 40:2011

của Bộ Tài nguyên và môi trường về nước
thải. Bên cạnh đó, công ty ShP chủ trương
chọn lựa các dự án có hàm lượng xả thải
thấp, ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao với dây
chuyền sản xuất hiện đại, không gây ô nhiễm
môi trường. 
Ngày 25/3/2021, Thủ tướng chính phủ

đã chính thức chấp thuận đề nghị của
uBND TP.hải Phòng về việc bổ sung 687 ha
quỹ đất huyện an Lão vào ranh giới Khu
kinh tế Đình Vũ -  cát hải. Đồng thời,
uBND TP.hải Phòng có văn bản chấp
thuận cho công ty ShP nghiên cứu, lập quy
hoạch và đề xuất dự án đầu tư KcN Tràng
Duệ giai đoạn 3, quy mô 687ha. 
công ty ShP đang tập trung hoàn thiện
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Sau 15 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài gòn – hải
Phòng (ShP) đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó thành công lớn nhất là đưa
khu công nghiệp (KcN) Tràng Duệ trở thành KcN có quy mô lớn và phát triển mạnh
nhất tại “Thành phố cảng”.

ngọc Tùng

KCN Tràng Duệ là KCN tiêu biểu về quy mô và hiệu quả thu hút đầu tư tại Hải Phòng



hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai dự án; đồng thời, chuẩn
bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Trong đó, tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây
dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tạo các điều kiện tốt nhất để
thu hút các nhà đầu tư mới.
Song song với đó, nhằm hướng tới phát triển hệ sinh thái

KcN bền vững, công ty ShP đã triển khai Dự án đầu tư xây
dựng Khu đô thị Dịch vụ - Thương mại và Nhà ở công nhân
Tràng Duệ với quy mô 42,08ha (Khu đô thị Seoul Eco homes
hải Phòng). Dự án nằm tại mặt đường QL.10, đối diện KcN
Tràng Duệ, bao gồm các hạng mục như: Nhà ở xã hội, trường
học, bệnh viện, trung tâm thương mại,... phục vụ nhu cầu
nhà ở và an sinh thiết yếu của người lao động. Dự án đang
trong quá trình chuẩn bị triển khai xây dựng 10 tòa nhà ở xã
hội (15 tầng/tòa), đáp ứng cung cấp nhà ở cho khoảng 10.000
người lao động trong và ngoài KcN Tràng Duệ.
Những định hướng trên sẽ củng cố thêm nỗ lực phát

triển bền vững của công ty ShP cũng như KcN Tràng
Duệ. Đồng thời là nền tảng, động lực quan trọng để
doanh nghiệp phát huy hơn nữa vị thế, là điểm đến lý
tưởng có sức hút mạnh mẽ tại hải Phòng; tiếp tục đóng
góp cho công tác thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế của
thành phố nói riêng và cả nước nói chung.n
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Với những thành tựu quan trọng về
phát triển KCN, Công ty SHP vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ,
ban, ngành Trung ương, TP.Hải Phòng
biểu dương, ghi nhận và trao tặng
nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt,
Công ty được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
(năm 2017) và hạng Nhì (năm 2021).

Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống nước sạch
luôn được SHP quan tâm đầu tư cho KCN Tràng Duệ

development marks
Trang Due Industrial Park is located on National

highway 10, the northern arterial traffic route for freight
transportation, especially in the key economic triangle of
hanoi - hai Phong - Quang Ninh. Thus, the park is well
positioned for industrial development.
In 2007, after being assigned by hai Phong city People's

committee to invest in infrastructure construction in Trang
Due Industrial Park, ShP company embarked on
infrastructure construction and attracted secondary investors.
The difficulty for ShP company to carry out projects

during the economic crisis was that large corporations hardly
expanded their investment. Therefore, to have a firm standing
and solid development, ShP company focused on attracting
small investors to lease factories. By the end of 2012, Trang
Due Industrial Park attracted nearly 20 domestic and foreign
investors, with five renting/purchasing eight factories. This
demonstrated the right vision and direction of the investor.
Since 2013, Vietnam has lived through crisis to stabilize

economic growth. grasping this opportunity, ShP company
successfully attracted Lg group of South Korea, a really
amazing achievement. The uS$1.5 billion project not only
elevated the position of Trang Due Industrial Park, but also
created a major breakthrough in foreign direct investment
(fDI) attraction of hai Phong city.
Later, in august 2013, Trang Due Industrial Park was

approved by the Prime minister as a part of the expanded
Dinh Vu - cat hai Economic Zone. This move brought a lot
of benefits to secondary investors, especially preferential
policies. hence, in a short time, ShP has attracted over 20
satellite companies of Lg group, enabling the park to quickly

trang Due inDustrial Park

Asserting Position as
Attractive Investment
Destination
after 15 years of construction and
development, Saigon - hai Phong
Industrial Park Joint Stock company
(ShP) has left remarkable impressions in
the industry, with the biggest success being
the transformation of Trang Due
Industrial Park into the most powerful of
its kind in the port city of hai Phong.
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fill up the first-phase space.
In September 2014, ShP

company continued to be
assigned by hai Phong city
People's committee to launch
the second phase of Trang Due
Industrial Park with 214ha of
land. In 2016, the company
successfully enticed two Lg
investment projects, Lg Display
and Lg Innotek.
all the rentable area of the

two phases (389.77ha) has to
date been fully leased to 113
projects which registered to
invest more than uS$8.5
billion, including 90 fDI
projects and 23 DDI projects).
Tenants are mainly involved in
high-tech manufacturing such
as electronics and electric home
appliances.
In 2021, tenants in Trang

Due Industrial Park registered to
invest nearly uS$2.2 billion (accounting for more than 41% of
the city's total fDI value). The Lg complex alone reported to
invest uS$7.24 billion (accounting for 37.13% of the city's total
fDI value in 2021).

towards sustainable development
right from the planning stage, ShP company spares 67.9ha

of land for green space land and landscaping in Trang Due
Industrial Park. In particular, the industrial park has a
synchronous wastewater treatment system with a daily
capacity of 12,000 cubic meters to ensure
wastewater treatment under Wastewater
Standard a, 40:2011 of the ministry of
Natural resources and Environment.
moreover, ShP company carefully
picks up low-emission projects
and prioritizes environment-
friendly high-tech projects
with modern production
lines.
on march 25, 2021, the

Prime minister officially
approved the proposal of
hai Phong city People's
committee on giving 687
ha of land in an Lao district
to Dinh Vu - cat hai
Economic Zone. at the same
time, the committee licensed
ShP company to research, plan
and propose the third phase
investment project of Trang Due
Industrial Park, covering 687ha.
ShP company is focusing on

completing legal documents and procedures to embark on the
project, and preparing all resources to ensure the highest
efficiency. In particular, the company is speeding up site
clearance and building synchronous technical infrastructure to
create the best conditions to attract new investors.
furthermore, to have a sustainable industrial park

ecosystem, ShP company invested to build Trang Due
Service - commercial urban area and Worker housing
area, covering 42.08ha of land (Seoul Eco homes hai Phong
urban area). The project is located on National highway 10,

opposite Trang Due Industrial Park. It has social
houses, schools, hospitals and commercial

centers to provide the essential housing
and security needs of workers. The
project is preparing to build ten 15-
story social housing buildings to
provide housing for about
10,000 workers inside and
outside Trang Due Industrial
Park.

The above activities and
plans will reinforce
sustainable development
efforts of ShP company as
well as Trang Due
Industrial Park. at the same
time, it is an important
foundation and motivation
for the company to further
upgrade its position and
become an ideal investment

destination in hai Phong city. It
will further help investment

attraction and economic growth of hai
Phong city and Vietnam as a whole.n
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LG Complex in Trang Due Industrial Park has US$7.24 billion of investment capital

F

With its important
achievements in industrial

zone development, SHP Company
was awarded many certificates of

appreciation in recognition of its efforts
by the Prime Minister, central agencies
and Hai Phong City. In particular, the
Company was bestowed the Third-class

Labor Order (in 2017) and Second-
class Labor Order (in 2021) by

the Vietnamese President.
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Khẳng định chất lượng đào tạo và huấn luyện
Thành lập ngày 04/5/1972, là đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc cục hàng hải Việt Nam - Bộ giao thông Vận tải,
Trường cao đẳng hàng hải I xếp hạng I và được Tổ chức
hàng hải quốc tế (Imo) xếp hạng trong danh sách các cơ sở
đào tạo huấn luyện hàng hải được công nhận trên thế giới.
Trường đang đào tạo theo nhiều hình thức: chính quy,

vừa học vừa làm, liên thông với lưu lượng bình quân khoảng
2.300 học sinh, sinh viên trên nhiều cấp độ: cao đẳng, trung
cấp, sơ cấp ở 19 ngành nghề, trong đó: 03 nghề trọng điểm
quốc tế, 03 nghề trọng điểm aSEaN và 01 nghề trọng điểm
quốc gia. Ngoài ra, trong lĩnh vực hàng hải, Trường còn được
phép tổ chức trên 60 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, thi và
cấp chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện nâng cao.
một trong những lợi thế của Trường là hệ thống cơ sở hạ

tầng, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được đầu tư theo
hướng công nghệ mới và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chất
lượng. học sinh, sinh viên ngoài học lý thuyết còn được thực
hành tại các xưởng, thiết bị mô phỏng trực quan nhằm nắm
vững kiến thức và thuần thục kỹ năng nghề. 
cùng với đó, chương trình đào tạo cũng được thường

xuyên cập nhật, đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực người
học phù hợp với vị trí việc làm. Đây là phương pháp đang
được áp dụng tại nhiều nước phát triển và trong khu vực
aSEaN. Người học sau khi tốt nghiệp, có thể làm chủ kiến
thức, kỹ năng, hình thành được tác phong công nghiệp, đáp
ứng yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.
Bên cạnh đó, điểm sáng có ý nghĩa nâng cao tầm vóc của

Trường chính là việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế. có thể kể đến
như: chương trình đào tạo giảng viên tại chLB Đức cho nghề

Điều khiển tàu biển và Khai thác máy tàu; đào tạo, bồi dưỡng
lãnh đạo nhà trường, giảng viên tại Úc, Bỉ; chuyển giao đào
tạo thí điểm các mô đun cốt lõi Nhận và lưu trữ hàng hoá,
Khai báo hải quan,… từ Dự án au4skills; ký kết cung cấp
nhân lực thuyền viên cho hàn Quốc,...
Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường

có việc làm với mức thu nhập ổn định rất cao. mỗi năm,
hàng ngàn nhân lực được đào tạo tham gia phục vụ trực
tiếp nền kinh tế biển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của
thị trường lao động. 

Bám sát nhu cầu xã hội
TP.hải Phòng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với 03 trụ

cột phát triển, trong đó có cảng biển, hàng hải; đồng thời
khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động tại chỗ,
tay nghề cao.
Bám sát định hướng này, Trường cao đẳng hàng hải I

đã tập trung đào tạo các ngành nghề phục vụ hàng hải,
logistics như: Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thuỷ,
logistics,… Ngoài ra, tập trung vào nghề công nghệ ô tô để
đáp ứng nhu cầu nhân lực của Nhà máy Vinfast và các
doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Không chỉ bám sát nhu cầu của xã hội, công tác hỗ trợ sinh

viên thực tập và định hướng nghề nghiệp cũng được nhà
trường đặc biệt quan tâm. Trường đã đẩy mạnh hợp tác với
nhiều doanh nghiệp: Lĩnh vực vận tải biển (Vosco, Inlaco
Saigon, Liên minh, Tân Bình, an Thái…); dịch vụ cảng, khai
thác kho bãi, hãng tàu nước ngoài, logistics (Liên Việt
Logistics, macS, Tasa Duyên hải, Viconship, goldenLink…);
Điện (Lg, Daikin…); công nghệ ôtô (Toyota, mazda, honda,

trường Cao đẳng hàng hải i

50 năm vươn tầm quốc tế
50 năm xây dựng và phát triển,
Trường cao đẳng hàng hải I đã chắp
cánh ước mơ “vượt gió, rẽ sóng, ra
khơi” cho hàng vạn thuyền viên trong
và ngoài nước. Tiếp bước bề dày
truyền thống, Trường đang không
ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là
"Trung tâm huấn luyện hàng hải quốc
tế”; đóng góp to lớn cho sự phát triển
kinh tế biển của TP.hải Phòng nói
riêng và cả nước nói chung.

ngọc Tùng

Trường Cao đẳng Hàng hải I đang khẳng định thương hiệu là một trong
những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

F



Vinfast…). các doanh nghiệp đều tham gia trong
suốt quá trình đào tạo từ xây dựng, thẩm định
chương trình, hỗ trợ thiết bị,… đến định hướng
nghề nghiệp, tiếp nhận thực tập, đánh giá và tiếp
nhận làm việc.
TS. Lưu Việt hùng, hiệu trưởng trường cao

đẳng hàng hải I cho biết, Trường phấn đấu đến năm
2025 là trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế
trong lĩnh vực hàng hải, dịch vụ cảng biển và
logistics và đến năm 2035, trở thành cơ sở đào tạo
chất lượng cao đa ngành nghề, có đẳng cấp và
thương hiệu trong khu vực và quốc tế.
Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới,

Trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyển sinh,
nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiếp cận
năng lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã
hội, đặc biệt tập trung vào các ngành nghề truyền
thống, thế mạnh. Đồng thời triển khai các chương
trình đào tạo chất lượng cao, chương trình chuyển
giao từ nước ngoài để dần đổi mới phù hợp với xu
thế hiện đại của ngành và trên thế giới. n
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Với những thành tích đã đạt được trong
công tác giáo dục, đào tạo và huấn
luyện, trong năm vừa qua, Trường Cao
đẳng Hàng hải I đã nhận được bằng
khen của Chủ tịch UBND TP.Hải
Phòng; Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ; Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao
động và Giấy chứng nhận của rất nhiều
tổ chức quốc tế khác…

Sinh viên trong giờ học thực hành

trường Cao đẳng Du lịCh 
hải Phòng

Lan tỏa mô hình
“đào tạo kép” 
Với thế mạnh về “đào tạo kép”, thực hành
chuyên sâu, Trường cao đẳng Du lịch hải
Phòng (hcT) đã trở thành địa chỉ đào tạo tin
cậy, uy tín trong ngành du lịch - dịch vụ. môi
trường học tập kích thích khởi nghiệp, sáng
tạo đã giúp sinh viên sẵn sàng thích nghi,
thành công trong mọi môi trường làm việc
trong nước cũng như quốc tế.

hà ThànhF

ThS.Phạm Văn Long - hiệu trưởng Trường cao đẳng
Du lịch hải Phòng cho biết, Trường đang đào tạo 06
chuyên ngành chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch:
Quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, quản trị lễ tân,
quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến

món ăn. các chương trình được thiết kế theo hướng chuẩn kiểm
định và chuẩn nghề nghiệp quốc tế với phương châm gắn kết học
tập với thực tiễn, đáp ứng tối đa yêu cầu của nhà tuyển dụng. 
Trường được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, giúp

sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất; gồm các trung tâm thực
hành nghề với các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn châu Âu, khu
giảng đường hiện đại, khu thể thao đa năng, ký túc xá, không
gian xanh mát trên khuôn viên hơn 10ha. Đặc biệt, trường đã
dành từ 30% - 50% thời gian thực tập và tham gia trực tiếp vào
các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2022, hơn 300
sinh viên của Trường tham gia phục vụ khách du lịch tại các
khách sạn, khu nghỉ dưỡng của các tập đoàn lớn như: Sun
group, Vingroup ở cát Bà, hạ Long, Tuần châu, Đồ Sơn,... sau
khi dịch covid -19 được kiểm soát đã đóng góp to lớn cho sự
phục hồi của ngành Du lịch Việt Nam.
Tháng 7/2022, Trường được trao Quyết định và cấp giấy

chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ cao
đẳng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tự kiểm định theo tiến độ đối
với nghề Quản trị khách sạn và tiếp theo là các nghề Quản trị nhà
hàng, Quản trị lễ tân, Quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch.
Năm học 2020-2023, Trường đang thực hiện chương trình

đặc biệt song song chương trình đào tạo quốc gia, chương
trình đào tạo chuyển giao của chLB Đức với 02 nghề trọng
điểm cấp độ quốc tế “Kỹ thuật chế biến món ăn và Quản trị
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khách sạn”. chương trình đào tạo
được giám sát và hướng dẫn bởi
các chuyên gia của Tập đoàn
avestos- Đức đã triển khai trong
bối cảnh vừa đào tạo, vừa phòng
chống dịch covid-19. Qua khảo
sát, toàn bộ sinh viên tốt nghiệp
ra trường đều có việc làm ngay
với mức lương cao, các điều kiện
làm việc thuận lợi, ổn định.
hiệu trưởng Phạm Văn Long

cho biết thêm, ngay từ những ngày
đầu thành lập, Trường đã xác định
một trong những đổi mới là phải
tăng cường ứng dụng cNTT và
tiến tới chuyển đổi số thành công. 
hiện toàn bộ học liệu của

hSSV cùng các bài giảng mô
phỏng quá trình đào tạo đã được
số hóa để giúp hSSV thuận tiện
trong việc nghiên cứu tài liệu
chuyên môn ở mọi nơi và tự chủ
thực hành tại nhà, hoặc xem trước
khi đến lớp.
Song song thư viện sách truyền

thống, trường đã xây dựng thư
viện điện tử. hằng năm, thư viện
điện tử được nâng cấp với các đầu mục sách đa dạng phong
phú, dễ tìm kiếm. mỗi sinh viên đều có một mã riêng để tra
cứu điểm, mượn sách thư viện. Toàn bộ hồ sơ, sổ sách của
giảng viên cũng được số hóa, thuận lợi cho việc quản lý và
kiểm tra.
Đặc biệt, mỗi chuyên ngành đào tạo đều có phần mềm

chuyên môn riêng, ứng dụng công nghệ hiện đại; hSSV được
hướng dẫn sử dụng, vận hành trong các buổi học; được làm
độc lập và tự chủ với năng lực đã học. 
hiệu trưởng Phạm Văn Long khẳng định: chiến lược

phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2030

với mục tiêu đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch
chất lượng cao, cấp độ quốc tế; đánh giá kỹ năng nghề quốc
gia cho lao động du lịch Vùng Đồng bằng sông hồng và cả
nước, góp phần phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi
nhọn. hcT phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và cung ứng
nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong nước và quốc
tế, gắn hoạt động đào tạo với thực nghiệm, tiên phong thực
hiện hiệu quả mô hình “đào tạo kép”; giảng dạy bằng tiếng
Việt và tiếng anh; thực hiện chức năng trung tâm vùng đào
tạo và thực hành nghề chất lượng cao vùng Đồng bằng sông
hồng, tiếp cận trình độ các nước aSEaN…n

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng trong Hội nghị công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đào tạo

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Khách sạn trong chương trình “đào tạo kép” 
tại Khách sạn Vinpearl Imperial Hotel



Bà có thể chia sẻ cảm nhận của
mình khi đến làm việc tại thành phố
Hải Phòng và việt Nam?
Năm 2020, tôi được giao nhiệm

vụ quản lý Trường quốc tế QSI hải
Phòng. Đây là ngôi trường thứ ba tôi
quản lý trong hệ thống các trường
chất lượng quốc tế của QSI. Tôi đã
từng làm việc tại các trường QSI ở
Trung Quốc và Đức. Khi tôi đến hải
Phòng, cả Việt Nam và thế giới đang
đối mặt với đại dịch covid-19.
Tiếp đó, năm 2021 và đầu năm

2022, các đợt dịch diễn biến phức tạp
đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc
sống của tôi nói riêng và hoạt động
của QSI nói chung. 
Tuy nhiên với sự quan tâm, hỗ

trợ của mọi người xung quanh, tôi rất
tin tưởng về an toàn sức khỏe bản
thân và việc điều hành hoạt động của
Nhà trường. chính phủ Việt Nam và
chính quyền hải Phòng đã có những
chiến lược, giải pháp hiệu quả trong
phòng, chống dịch và khôi phục kinh
tế. Nhờ vậy, QSI có thể sớm trở lại
“trạng thái bình thường mới”.
Sau giờ làm việc, tôi thích khám

phá thành phố bằng xe máy. hải
Phòng là một thành phố nhỏ nên di
chuyển khá dễ dàng. Với Đồ Sơn, cát

Bà và vịnh hạ Long có rất nhiều khu
vực thú vị để khám phá. hải Phòng
có tầm nhìn về tương lai và thành
phố hiện đang đầu tư vào cơ sở hạ
tầng để đảm bảo thích ứng với sự
phát triển trong tương lai. 
con người hải Phòng cũng rất

mến khách, thân thiện. Ẩm thực ở
đây khá phong phú với rất nhiều
món ăn ngon, hấp dẫn.
Tôi cũng đã đến thăm một số

thành phố khác của Việt Nam như
hà Nội, TP.hồ chí minh, Nha Trang
và hội an. Với tôi, hải Phòng là nơi
rất tuyệt vời để sống và làm việc.

trường quốc tế Qsi Hải Phòng
đã khẳng định vị trí là cơ sở giáo
dục chất lượng hàng đầu của
thành phố. Xin bà giới thiệu đôi
nét về Nhà trường?
QSI là một tổ chức giáo dục tư

thục, phi lợi nhuận, thành lập vào
tháng 9/2005. Trường cung cấp 100%
chương trình giảng dạy và học tập
bằng Tiếng anh cho con em các
doanh nhân quốc tế ở hải Phòng,
Quảng Ninh, hải Dương,...
Trường đào tạo 4 cấp học: mầm

non, tiểu học, trung học cơ sở và trung
học phổ thông. Để tạo thuận lợi cho sự
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“Ở qSi Hải PHòng, Mọi HọC SinH
đều Có THể THànH Công”

POTENTIAL - HAI PHONG CITY

Với phương châm “Thành
công cho tất cả”, Trường
quốc tế QSI hải Phòng đã
trở thành địa chỉ đào tạo
hàng đầu của thành phố,
góp phần hoàn thiện mô
hình giáo dục chất lượng
cao và tạo sự hấp dẫn với
các doanh nghiệp, tập
đoàn quốc tế đầu tư tại
hải Phòng. Phóng viên
Vietnam Business forum
đã có cuộc trao đổi với bà
Cathleen Hannifin - hiệu

trưởng Nhà trường.



tương tác giữa giáo viên và học sinh, sĩ số lớp học của chúng tôi
giữ ở mức thấp. Ở khối tiểu học, mỗi lớp có tối đa 21 học sinh,
trong khi mức trung bình là 13 học sinh mỗi lớp .
QSI có đội ngũ giáo viên giỏi người bản ngữ và người Việt

Nam, được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các
phòng học, phòng chức năng như: Thư viện; phòng thí
nghiệm khoa học; phòng âm nhạc; phòng đa năng; căng tin,...
cùng các trang thiết bị giảng dạy hiện đại.
Ngay từ khi bắt đầu xây dựng, QSI luôn cố gắng mang lại

hiệu quả cao nhất từ quy hoạch chung đến từng bộ phận kiến
trúc, hệ thống phòng cho đến không gian thiên nhiên, sân
ngoài trời,… để tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho các em
học tập cũng như vui chơi.
Phương châm giáo dục của chúng tôi được xây dựng trên

nền tảng: “mọi học sinh đều có thể thành công”. Thành công
nuôi dưỡng thành công và trách nhiệm của Nhà trường là tạo
ra những điều kiện để thành công.

Những thế mạnh và sự khác biệt về mô hình giáo dục
mà Qsi mang đến là gì, thưa bà? theo bà, đâu là thành
công lớn nhất của Nhà trường?
chương trình học của QSI dựa trên các tiêu chuẩn của

hoa Kỳ, được công nhận trên phạm vi quốc tế thông qua
hiệp hội các trường cao đẳng và trung học hoa Kỳ (mSa).
Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ đã được
công nhận rộng rãi trên thế giới và có thể theo học bậc đại
học ở bất kỳ quốc gia nào. 
Bên cạnh đó, QSI thường xuyên có các bài đánh giá dựa

trên thành tích để đảm bảo tất cả học sinh
được dạy ở một trình độ phù hợp, vừa khó
nhưng vừa có thể đạt được. chương trình
trung học của Trường tự hào cung cấp cả các
khóa học nâng cao (aP), tú tài quốc tế (IB) và
các khóa giáo dục chính khóa.
Đặc biệt, mục tiêu của QSI là đưa những

tiện ích giáo dục của hoa Kỳ, cập nhật những
tri thức mới nhất trên thế giới cho học sinh.
chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học
sinh phát huy tối đa khả năng, sức sáng tạo
của mình. QSI có các chuyên gia luôn quan
tâm và sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ học sinh các
vấn đề về học tập, cuộc sống, tình cảm cho
đến ước mơ sau này. Đây cũng là cơ sở để Nhà
trường đưa ra những phương pháp đào tạo
riêng, tối ưu nhất cho từng học sinh.

Từ chỗ chỉ có vài giáo viên, nhân viên và không nhiều học
sinh khi mới thành lập, đến nay QSI hải Phòng đã quy tụ
hàng chục giáo viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, gần 220
học sinh với khoảng 20 quốc tịch khác nhau. Tại hải Phòng,
chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của những gia đình muốn
con em mình phát triển trong môi trường nói tiếng anh.
Theo tôi, đây chính là thành công lớn nhất của QSI sau 17

năm thành lập.

tP.Hải Phòng đang thu hút nhiều doanh nghiệp, tập
đoàn nước ngoài đến đầu tư, đồng nghĩa với nhu cầu giáo
dục theo chuẩn quốc tế cũng sẽ tăng cao. Bà nhận định ra
sao về sự đáp ứng của Qsi Hải Phòng những năm tới?
Đối tượng QSI hướng đến và phục vụ là các học sinh nước

ngoài chuyển đến hải Phòng cùng với phụ huynh đang làm
việc tại đây. chúng tôi cũng đón nhận những học sinh Việt
Nam năng động, những người đang tìm kiếm một nền nền
giáo dục nghiêm túc, sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ nền tảng.
Thời gian tới, trong bối cảnh TP.hải Phòng đang thu hút

nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài lớn, QSI hải
Phòng hoàn toàn có thể đáp ứng được các nhu cầu giáo dục
theo tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao.
chúng tôi cũng xác định, việc học tập, giải trí của học

sinh phải được đặt trong không gian thuận lợi và là yêu cầu
quan trọng nên đã có kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng quy
mô, nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nâng cao chất
lượng đào tạo để đáp ứng cho mục tiêu này. hiện nay, QSI
đang làm việc với các cơ quan liên quan của TP.hải Phòng để
xúc tiến mở rộng đầu tư.

Bà đánh giá ra sao về sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp
chính quyền tP.Hải Phòng đối với hoạt động của trường?
Như tôi đã đề cập ở phần đầu, sự hỗ trợ nhiệt tình của

chính quyền, các cấp ban ngành thành phố đã giúp QSI phát
triển như hôm nay.
Thông qua các hoạt động của mình, QSI cũng muốn góp

phần giúp hải Phòng tiếp
cận, đáp ứng các yêu cầu
giáo dục đào tạo theo
chuẩn quốc tế, qua đó tạo
sức hấp dẫn trong thu hút
đầu tư của thành phố.

trân trọng cảm ơn bà!

www.vccinews.com  63



Could you please tell us how you feel about working
in Hai Phong City and in vietnam?
In 2020, I was assigned to manage the QSI International

School of hai Phong. This is the third school I have been
with in the QSI (Quality Schools International) family. I have
also worked at QSI schools in both china and germany.
When I moved to hai Phong, both Vietnam and the world
were confronting the coVID-19 pandemic.
Throughout 2021 and early 2022, pandemic

developments affected life in hai Phong as well as QSI's
operations. 
however, with the care and support of the community, I

was always confident about the health and safety of the
students and staff of QSI as well as our ability to provide a
rigorous education despite the lockdowns and bouts of online
learning. The government of Vietnam and hai Phong adopted
effective strategies and solutions for covid prevention and
control. as a result, QSI quickly returned to the “new normal.”
after work, I enjoy exploring the city by motorbike. hai

Phong is a smaller city which makes it easy to navigate. With
Doson, cat Ba, and ha Long Bay nearby, there are plenty of
interesting areas to explore. The city clearly has an eye on the
future and is investing in infrastructure that will ensure the
city remains accessible even as it grows. 
I find the people of hai Phong to be hospitable and

friendly, the cuisine diverse and delicious, and the
atmosphere comfortable and engaging.
I have visited many other cities of Vietnam such as hanoi,

ho chi minh city, Nha Trang, and hoi an. all are unique and
enjoyable. for me, hai Phong is a great place to live and work.

Qsi Haiphong international school has affirmed its
position as a top-quality school in the city. Would you
be kind enough to briefly introduce the school to us?
QSI is a private, non-profit educational facility,

established in September 2005. The school provides 100% of
teaching and learning programs in English for children of
foreign businesspeople in hai Phong, Quang Ninh, hai
Duong, and other localities. 
The school provides education at four levels: preschool,

elementary, middle-school, and high-school. To facilitate
teacher-student interaction, we keep our class sizes small. In
elementary school, each class has a maximum of 21 students,
though we average class sizes of 13 students. 
QSI is staffed by excellent, native-English teachers and

has spacious facilities with bright, modern classrooms,
multiple libraries, a science laboratory, music rooms, a black
box theatre, multipurpose rooms, and a canteen. It also has
up-to-date curriculum material and technology available in
all classrooms for students and teachers.
as we have expanded in both size and population, QSI

hai Phong has made a conscious effort to put purposeful
thought into each building. from the openness of each
classroom to the natural space and outdoor yard, we strive to
create a comfortable, relaxing feeling for children to study
and have fun as well.
our educational motto, “Success for all” is built on the

belief that every student can be successful. We believe that
success breeds success and it is our responsibility, as
educators, to provide conditions for success to our students.
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With the motto "Success for all," QSI International School of haiphong (QSI haiphong) has
become a leading school in hai Phong city that offers a high-quality education model which
appeals to international corporations seeking to invest in the city.  Vietnam Business forum’s
reporter had an interview with ms.Cathleen Hannifin, the Director of QSI haiphong.



What are the strengths and differences of the Qsi
educational model? For you, what is the greatest success
of the school?
QSI's curricula are based on american standards, which

are accredited through the middle States association of
colleges and Schools (mSa). upon graduation, students
will be awarded a diploma that is recognized throughout
the world and can attend university in any country.
In addition, QSI regularly conducts performance-based

assessments to make sure that all students are taught at an
appropriate level that is both difficult and achievable. The QSI
hai Phong secondary school program prides itself on offering
advanced Placement (aP) courses, International Baccalaureate
(IB) courses, and mainstream education courses.
The goal of QSI is to deliver a tailored education to

each student. We believe in the educational philosophy of
mastery learning, that each student can succeed. In order
to make that belief a reality, we provide scaffolds to help
students reach their greatest potential. QSI hires expert
teachers who love education and  are always ready to
advise and support students with issues with academics,
social/emotional needs, and life in general. 
QSI hai Phong started with only a few staff members

and students. We now have dozens of excellent teachers
from around the world and enroll nearly 220 students
from over 20 different nationalities. In hai Phong, we are
the first choice of families who want their children to
thrive in an English-speaking environment.
In my opinion, this is the biggest success of QSI 17 years

after establishment.

Hai Phong City is attracting investment capital from
many foreign corporations, and this means the demand
for education of international standards will also
increase as a result. What do you think about the

response of Qsi
Haiphong in the
coming years?
QSI hai Phong was

established to serve
international students
who move to hai
Phong with their
parents. We also have
seats available for
motivated Vietnamese students who seek a rigorous, English-
language based education.
as hai Phong city is attracting many large foreign

businesses and investors, QSI hai Phong can completely
meet increasing educational needs of international standards.
With the help of QSI International, we continue to

attract high quality teaching staff from around the world.
as we look with an eye to the future, we have plans to
continue to expand and upgrade our facilities. currently,
QSI is working with relevant agencies of hai Phong city
make this expansion a reality.

How do you assess the support and facilitation of Hai
Phong authorities for Qsi operations?
as I mentioned, the enthusiastic support of the hai Phong

government has helped QSI develop into what it is today.
Through its programs and activities, QSI hai Phong

wants to help the city
provide a world-class
education, making the
city more attractive to
families, companies, and
investment flows.

thank you very much!
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Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp là bệnh viện đa
khoa hạng I, gồm 02 cơ sở với 1.400 giường kế
hoạch và 2.375 giường thực kê; 61
Khoa/Phòng/Trung tâm; nhân lực 1.800 người;
năng lực khám, chữa bệnh 1.200 người

bệnh/ngày. Ngoài ra, Bệnh viện còn là cơ sở thực hành
chính của Trường Đại học Y hải Phòng, Đại học Kỹ thuật
Y tế hải Dương, cao đẳng Y hải Phòng,… 
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh của

ngành Y tế, Bệnh viện hiện đang là vệ tinh của Bệnh viện
hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E hà Nội.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao

của người dân, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp đã tăng
cường đầu tư cơ sở vật chất với các loại máy móc đồng bộ,
hiện đại như: máy xạ trị gia tốc; cộng hưởng từ tesla 3.0;
máy cT 768 lát,… Bệnh viện đã triển khai thành công
nhiều kỹ thuật mới, phức tạp như: can thiệp mạch máu,
đỉnh cao là mạch máu não; phẫu thuật tim hở; xạ trị gia
tốc; đặt Stent graft trong bệnh lý động mạch chủ… 
Ngoài ra, nhiều phương pháp điều trị ung thư hiện đại

như: Đốt u gan bằng sóng cao tần phẫu thuật nội soi cắt u
thực quản, phẫu thuật nội soi ung thư đường tiêu hóa;
phẫu thuật thay khớp gối, xạ trị gia tốc đa lát; can thiệp
mạch, vi sóng điều trị ung thư,... cũng đã mang lại kết quả
thiết thực cho người bệnh.
Với mục tiêu “chất lượng, kỷ cương, niềm tin, hiệu quả”,

Bệnh viện không ngừng nỗ lực đổi mới, học hỏi tiếp cận
những phương pháp y học tiên tiến nhất. Đơn vị thường

xuyên mở các lớp đào tạo theo hình thức tập trung, ngắn hạn,
đồng thời đẩy mạnh liên kết, trao đổi kinh nghiệm với các
bệnh viện, các trường đại học nước ngoài (anh, mỹ, Pháp).
Qua đó giúp cán bộ nhân viên cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ
thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng khám, điều trị,

Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp còn luôn quan tâm đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người
bệnh. các khâu đón tiếp, hướng dẫn làm thủ tục,… được đơn
giản hóa, giúp giảm thời gian chờ đợi. Bệnh viện cũng thực
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Không chỉ nâng cao chất lượng khám,
điều trị, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp
còn chú trọng đổi mới phong cách, thái
độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của
người bệnh. Qua đó, khẳng định vị thế là
bệnh viện tuyến cuối của hải Phòng, địa
chỉ tin cậy của người dân thành phố nói
riêng và các tỉnh lân cận nói chung.

hương giang

Mọi hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp luôn
hướng tới mục tiêu “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”

Khuôn viên xanh - sạch của Bệnh viện



hiện công khai bảng giá viện phí, số điện
thoại đường dây nóng, thành lập Tổng
đài chăm sóc khách hàng để tiếp nhận
phản ánh và  hỗ trợ người dân kịp thời,
chu đáo.
Đặc biệt, để tạo cảm giác thoải mái

và thân thiện, Bệnh viện luôn chú trọng
xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp,
bài trí các chậu hoa, cây cảnh nhằm tạo
cảm giác thư giãn, thoải mái. 100%
người bệnh và người nhà được sử dụng
cây nước nóng/lạnh trang bị tại các
khoa. Khu vệ sinh sạch sẽ, thông
thoáng, có đầy đủ quy trình hướng dẫn
sử dụng, bố trí dung dịch vệ sinh tay,…
Với mục tiêu “Tất cả vì sự hài lòng

của người bệnh” và đáp ứng nhu cầu
khám, chữa bệnh ngày càng cao, không
còn tình trạng ghép giường, Bệnh viện
đã xây dựng cơ sở 2 đồng thời bổ sung
cơ sở vật chất phục vụ người bệnh,
người nhà chu đáo, bố trí khu chờ có đủ ghế ngồi, quạt
mát,… Bệnh viện cũng đã triển khai hệ thống trạm xét
nghiệm lưu động phục vụ lấy mẫu và trả kết quả cho các
đối tượng ở nội viện và ngoại viện.
Bên cạnh đó, Bệnh viện hữu nghị Việt -Tiệp cũng đã

đưa vào sử dụng và không ngừng hoàn
thiện, nâng cấp phần mềm khám, chữa
bệnh, giúp nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quản lý, thúc đẩy phát
triển toàn diện. Đồng thời, đẩy mạnh
ứng dụng chữ ký số, lưu trữ và liên
thông điện tử,… Qua đó không chỉ góp
phần tạo môi trường làm việc điện tử
chuyên nghiệp, hiện đại mà còn thúc
đẩy chuyển đổi số ngành y tế, đáp ứng
yêu cầu khám chữa bệnh theo các quy
định hiện hành.
TS.BS Nguyễn Thị Thu huyền, Phó

giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp
cho biết, phát huy kết quả đạt được, thời
gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục xác định
nhiệm vụ lấy người bệnh làm trung tâm,
hướng tới sự hài lòng của người bệnh; rèn
luyện kỹ năng, phong cách phục vụ, tổ
chức làm việc khoa học, hiệu quả.
“cùng với đó, đầu tư cơ sở vật chất,

trang bị thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu
phục vụ người bệnh tại cơ sở 1 với 1.800 giường bệnh và cơ sở
2 với 500 giường bệnh. Phấn đấu đưa Bệnh viện hữu nghị
Việt - Tiệp trở thành bệnh viện chuyên sâu của Vùng duyên
hải Bắc bộ”, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu huyền nhấn mạnh.n
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Bệnh viện Hữu nghị
Việt - Tiệp đang ngày
càng trở nên gần gũi,
thân thiết hơn đối với

mỗi người dân “Thành
phố Cảng”, cũng như
các tỉnh lân cận: Hải
Dương, Thái Bình,
Quảng Ninh… góp

phần không nhỏ vào sự
nghiệp chăm sóc và bảo
vệ sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bệnh viện cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại để đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của hoạt động khám, chữa bệnh. Trong ảnh là máy xạ trị gia tốc



Khẳng định hiệu quả sau 5
năm tự chủ
Bệnh viện Phụ sản hải Phòng

được thành lập theo Quyết định số
105/QĐ-VX, ngày 31/01/1978 của
uBND TP.hải Phòng, tiền thân là
khoa Sản - Bệnh viện hữu nghị Việt
Tiệp và Trạm Sinh đẻ kế hoạch
thành phố. Trải qua gần 45 năm, từ
chỗ cơ sở vật chất thiếu thốn những
ngày thành lập, đến nay BVPS hải
Phòng đã có quy mô 450 giường
bệnh theo kế hoạch; 31 khoa phòng;
tổng số nhân lực là 612 người. mỗi
năm đơn vị ước tính phục vụ khám
cho khoảng 200.000 lượt; điều trị
cho hàng chục ngàn bệnh nhân
ngoại trú, bệnh nhân sinh và phẫu
thuật sản khoa,...
Để có thành tựu ngày hôm

nay, Bệnh viện phải trải qua
nhiều giai đoạn khó khăn, thách
thức. Đặc biệt là giai đoạn năm
2008 - 2018, khi các nguồn kinh
phí của Bệnh viện hầu như không
được cấp, mọi hoạt động đều

phải tự trang trải. hoạt động khám chữa
bệnh đối mặt với áp lực lớn; đời sống nhân viên gặp nhiều khó khăn,
tình trạng nhận phong bì, tiền lót tay,… làm ảnh hưởng xấu đến hình
ảnh trong mắt người dân. 
Áp lực hơn cả là từ năm 2015 trở lại đây, TP.hải Phòng phát triển

mạnh hệ thống y tế tư nhân, từ phòng khám đến bệnh viện đa khoa,
chuyên khoa. Do đó các bệnh viện công như BVPS hải Phòng gặp
nhiều cạnh tranh, càng khó khăn hơn, số bệnh nhân giảm sút, có giai
đoạn thậm chí các quỹ của Bệnh viện cạn kiệt. 
Để khắc phục tình trạng này, PgS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Bí thư

Đảng ủy, giám đốc bệnh viện (được bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện
vào tháng 3/2015) đã cùng ban lãnh đạo Bệnh viện họp bàn, đề ra chủ
trương “Đổi mới để tồn tại và phát triển”. Bệnh viện quyết tâm đổi
mới cả về tư duy, mô hình quản lý đến cơ sở vật chất và con người.
Theo đó, mỗi cán bộ y, bác sĩ tập trung nâng cao hiệu quả công

việc, đề cao tinh thần trách nhiệm. Bệnh viện xây dựng mối quan hệ
công tác giữa các khoa, phòng để  có sự kết hợp chặt chẽ và tương trợ
nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong mọi công việc. Đồng thời
phát huy đúng năng lực, sở trường của từng cá nhân.
Bên cạnh đó, vượt qua những hạn chế của bệnh viện công, chủ

động trong đầu tư, Bệnh viện đã nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm
trang thiết bị, máy móc hiện đại. Năm 2017, BVPS hải Phòng chính
thức hoạt động tự chủ nhóm II. Từ một đơn vị theo cơ chế bao cấp,
Bệnh viện đã tự chủ, đảm bảo chi thường xuyên. Đây là thách thức,
nhưng cũng là cơ hội để tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện khẳng định
bản lĩnh, xây dựng và phát triển hơn nữa. 
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gần 45 năm xây dựng và phát
triển, Bệnh viện Phụ sản
(BVPS) hải Phòng ngày càng
khẳng định vị thế là một trong
những bệnh viện chuyên sản
khoa chất lượng hàng đầu tại
vùng duyên hải Bắc bộ. Đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới,
Bệnh viện xác định không
ngừng nâng cao chất lượng và
uy tín, hướng tới mô hình bệnh
viện thông minh với trang thiết
bị hiện đại, trình độ kỹ thuật
cao, chuyên sâu đột phá, ngang
tầm khu vực và quốc tế.

Quốc anh

PGS.TS.BS. Vũ Văn Tâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện (thứ 2 từ trái sang) nhận
quyết định sáp nhập Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, thành lập Cơ sở 2



Với những “cú hích” từ việc đổi mới
tổ chức, quản lý và con người, Bệnh
viện đã mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng
những kỹ thuật mới nhất trên các lĩnh
vực: hỗ trợ sinh sản, bệnh lý sản, phụ
khoa, sơ sinh,… Đơn vị đã tiên phong
thực hiện nhiều kỹ thuật mới như: Điều
trị thiếu ối; can thiệp mạch điều trị u xơ
tử cung, chửa vết mổ đẻ cũ,… biến
“điều không thể trở thành có thể”, giúp
cho nhiều gia đình có được nhiềm vui
trọn vẹn. 
Nhờ vậy, sau 05 năm tự chủ, Bệnh

viện không chỉ duy trì ổn định mà còn
bứt phá phát triển, đời sống cán bộ
nhân viên ngày càng nâng cao. Những
năm gần đây, đặc biệt từ năm 2015 trở
lại đây, Bệnh viện mà “đầu tàu” là
Khoa hỗ trợ sinh sản và Khoa Quản lý
thai nghén & chẩn đoán trước sinh đã thu hút rất đông người
bệnh đến thăm khám, điều trị. các bệnh nhân không chỉ ở
hải Phòng mà còn từ các tỉnh phía Bắc, thậm chí phía Nam
và nhiều người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.
BVPS hải Phòng còn thường xuyên được bệnh viện các

tỉnh và khu vực đến thăm quan, học hỏi mô hình, kinh
nghiệm. Qua đó, không chỉ giúp giảm áp lực lên các tuyến
trên mà còn minh chứng cho chủ trương, phương thức điều
hành, quản lý đúng đắn của Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh
viện, đứng đầu là PgS.TS.BS Vũ Văn Tâm.

Khẳng định vị thế trung tâm sản phụ khoa vùng
duyên hải Bắc Bộ
Không chỉ được đánh giá cao ở trình độ chuyên môn,

những năm gần đây BVPS hải Phòng còn nỗ lực đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ, mang lại sự hài lòng cho người
bệnh. Bệnh viện đã tổ chức đón tiếp, hướng dẫn người dân đến
khám chữa bệnh ngay từ cổng Bệnh viện. Tất cả các khâu đón
tiếp, lấy số thứ tự,… đều được nhân viên y tế hướng dẫn tận
tình. Bệnh viện cũng đã bố trí các quầy nước miễn phí tại các
khoa, mang đến sự tiện nghi, thoải mái tới người bệnh. 
Bên cạnh đó, với nỗ lực lập lại kỷ cương, nề nếp, tại BVPS

hải Phòng, vấn nạn “phong bì, lót tay” đã không còn tồn tại.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, Bệnh viện cũng đang khiển khai
bệnh án điện tử giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và cung cấp
thông tin, dữ liệu lâm sàng nhanh chóng, kịp thời.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, năm

2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, Trung
tâm Sơ sinh của BVPS hải Phòng đã chính thức đưa vào
hoạt động. công trình hiện đại, khang trang đã làm thay

đổi bộ mặt của Bệnh viện. Tại đây,
bệnh nhân được trải nghiệm cảm
giác “bệnh viện khách sạn” vốn chỉ
có ở những đơn vị tư nhân tiềm lực
tài chính mạnh.
hiện nay, Bệnh viện đang tiếp tục

xây dựng tòa nhà 9 tầng Trung tâm
khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao.
Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng
7/2023 (dịp kỷ niệm 45 năm ngày
thành lập BVPS hải Phòng), sẽ là nơi
thực hiện các kỹ thuật tiên tiến, hiện
đại, nhất là về hỗ trợ sinh sản. 
Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ của

uBND thành phố và Sở Y tế hải Phòng
giao, BVPS hải Phòng đã tiếp nhận và
sáp nhập Bệnh viện giao thông Vận tải
hải Phòng. Qua đó không chỉ khẳng
định năng lực, định hướng bền vững của

đơn vị mà còn tạo thêm ‘thế và lực” mới để Bệnh viện tiếp tục
phát triển và bứt phá.
chia sẻ về định hướng thời gian tới, PgS.TS.BS Vũ

Văn Tâm, giám đốc BVPS hải Phòng cho biết, Bệnh viện
sẽ tập trung đầu tư, cải tạo Bệnh viện giao thông Vận tải
để xây dựng cơ sở 2; giữ nguyên các kỹ thuật thế mạnh của
đơn vị cũ; đồng thời từng bước triển khai các kỹ thuật
chuyên ngành của BVPS hải Phòng. 
“Việc sáp nhập sẽ giúp Bệnh viện nâng quy mô diện

tích, số giường bệnh, đội ngũ y bác sĩ,…  đảm bảo tiêu chí
để trở thành trung tâm sản phụ khoa vùng duyên hải Bắc
bộ, là bệnh viện chuyên ngành tuyến cuối”, PgS.TS.BS Vũ
Văn Tâm khẳng định.n
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Với những thành tích đạt được trong
những năm qua, BVPS Hải Phòng đã
được tặng thưởng Huân chương Độc lập
Hạng Ba, nhiều cá nhân được phong tặng
danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú", bằng lao
động sáng tạo, giải thưởng Khoa học công
nghệ Hải Phòng; nhiều tập thể, cá nhân
khác được Thành ủy, UBND Thành phố,
Bộ Y tế, Sở Y tế tặng bằng khen,…

Bệnh viện đầu tư Hệ thống chụp cộng hưởng từ MAGNETOM
Sempra 1.5T thế hệ mới hỗ trợ chẩn đoán điều trị

Khu khám bệnh dịch vụ yêu cầu của Bệnh viện 

Trung tâm Khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật
cao của Bệnh viện dự kiến tháng 7/2023 được

đưa vào hoạt động



70 viEtNam BUsiNEss ForUm NoV 1 – 14, 2022

ENTERPRISE

vững vàng trước thách thức
Sơn hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Sơn dầu, được thành

lập năm 1960 với sản phẩm chính là sơn gốc dầu. Sau hơn 60
năm xây dựng và phát triển, biểu tượng “con cá voi” đã trở nên
quen thuộc, gắn liền với sự đổi mới, phát triển không ngừng
của thành phố cảng nói riêng và cả nước nói chung. 
Từ một xí nghiệp nhỏ, Sơn hải Phòng đã là thành viên sáng

lập và nòng cốt của Tập đoàn VLc gồm 09 công ty. Thị trường
sản phẩm tiếp tục giữ vững, thương hiệu doanh nghiệp ngày
càng được khẳng định. công ty liên tục nằm trong ToP 500
doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; hàng Việt Nam chất
lượng cao; doanh nghiệp tiêu biểu TP.hải Phòng;… cùng nhiều
giải thưởng quốc tế khác. 
hiện sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều nhà máy

đóng tàu, công trình biển và các khu công nghiệp trọng điểm
quốc gia. Năm 2018, Sơn hải Phòng đưa ra thị trường 2 dòng
sản phẩm mới là dòng sơn Economy và dòng sơn thép mạ kẽm
hướng tới nhóm khách hàng công nghiệp và dân dụng.
Năm 2020 và năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó

khăn, thách thức do dịch bệnh và biến động thị trường nhưng
công ty vẫn hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra. hoạt động sản
xuất, kinh doanh không bị đình trệ; đảm bảo sản lượng theo kế
hoạch; doanh thu tăng trưởng 8%/năm. 
Đặc biệt, năm 2020, Sơn hải Phòng đạt kết quả cao nhất về

doanh thu và lợi nhuận, vượt kế hoạch, cao hơn từ 5 - 25%; sản
lượng tiêu thụ tăng 4,4%; thu nhập bình quân người lao động
tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết năm 2021,
thu nhập người lao động đạt trung bình 21,8 triệu
đồng/người/tháng. Ban lãnh đạo công ty phấn đấu duy trì hoặc
nâng cao hơn nữa mức thu nhập này trong năm 2022.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Sơn hải Phòng cho biết, có được kết quả này là do sự quyết liệt,
năng động của ban điều hành, sự đồng lòng của cán bộ, nhân
viên với nhiều giải pháp như: Tiết giảm chi phí; bố trí nhân lực
để vừa sản xuất, vừa đảm bảo chống dịch;… 
Trong thời gian dịch bệnh, công ty đã thực hiện tốt chế độ “3

tại chỗ”; bố trí điều kiện thể thao, không gian thoáng mát để công
nhân vừa đảm bảo sức khỏe, vừa tạo tâm lý yên tâm làm việc. Sơn
hải Phòng cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của
hải Phòng triển khai tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, sớm nhất. Đến
nay công ty đã tiêm phủ 4 mũi cho toàn bộ công nhân.
Ngoài ra, công ty cũng chủ động nghiên cứu thị trường, dự trữ

nguyên vật liệu đảm bảo sản xuất. Dù khó khăn, biến động nhưng
với đối tác, Sơn hải Phòng vẫn luôn giữ chữ Tín, không tăng giá
bất hợp lý. cùng với đó là mở rộng kênh phân phối, hệ thống
chăm sóc khách hàng; liên doanh, liên kết với các hãng sơn lớn;
đầu tư phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
Bên cạnh chú trọng sản xuất kinh doanh, các công tác an toàn,

vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ… cũng luôn được thực

Công ty Cổ Phần sơn hải Phòng

Tự hào thương hiệu quốc gia
mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn
do dịch bệnh và biến động của thị
trường nhưng công ty cổ phần Sơn hải
Phòng vẫn luôn ổn định sản xuất, duy trì
tốc độ tăng trưởng, khẳng định vị thế là
nhà cung cấp sơn và chất bảo vệ bề mặt
hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực cạnh
tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng
là những giá trị cốt lõi giúp Sơn hải
Phòng đạt “Thương hiệu quốc gia” và là
nền tảng quan trọng để hiện thực hóa
mục tiêu chinh phục thị trường nội địa.

ngọc Tùng

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Sơn Hải Phòng



www.vccinews.com  71

hiện nghiêm túc; chế độ lương, thưởng, BhYT, BhXh,... cho
người lao động được thực hiện đầy đủ. công ty luôn tích cực tham
gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện như: Xây nhà tình nghĩa,
quỹ Xóa đói giảm nghèo, Đền ơn đáp nghĩa,…

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, vươn tầm quốc tế
Tiên phong thực hiện đổi mới, sáng tạo, hàng năm, công

ty đều dành hàng chục tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị hiện
đại, tiên tiến cho phân xưởng sản xuất và trung tâm kỹ thuật
thử nghiệm. Nhiều năm liền, Sơn hải Phòng là doanh nghiệp
khoa học - công nghệ với tỷ lệ sản phẩm khoa học - công nghệ
đạt trên 70% tổng doanh thu.
giai đoạn năm 2021- 2022, Sơn hải Phòng đặt mục tiêu sản

xuất các sản phẩm sạch, có hàm lượng công nghệ cao chiếm tỷ
trọng 70% tổng sản phẩm và năm 2025 là 85%. công ty đang nỗ
lực phấn đấu trở thành “Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật,
công nghệ sơn tầm cỡ của Việt Nam, khu vực và thế giới”.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, công ty đã tăng cường

ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ErP trên tất cả các
khâu. các sản phẩm khi đưa ra thị trường đều được gắn mã giúp
truy xuất nguồn gốc, tránh hàng giả, hàng nhái. Đây chính là yêu
cầu quan trọng trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Thời gian tới, Sơn hải Phòng đặt mục tiêu mỗi năm sẽ khởi

công đầu tư mới 01 nhà máy, đến năm 2030 sẽ có thêm ít nhất 05
nhà máy. hiện, công ty đang xây dựng nhà máy ở KcN Nam
Đình Vũ (10ha); chuẩn bị khởi công nhà máy tại Bình Dương.
cùng với đó, xây dựng các điểm bán hàng, hệ thống phân phối, đại
lý trên toàn quốc với khoảng 3000 điểm bán hàng. 
Trong đó, Sơn hải Phòng ưu tiên đẩy mạnh sản xuất để nội địa

hóa nguyên liệu, vừa tạo tính ổn định, tăng cạnh tranh; vừa cung
cấp cho các doanh nghiệp khác trong nước. Qua đó góp phần cụ
thể hóa chiến lược mở rộng lĩnh vực, sản phẩm, chinh phục thị
trường nội địa, với việc “phủ sóng” lĩnh vực sơn phục vụ dân dụng. 
Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp Sơn hải Phòng

đáp ứng các tiêu chí khắt khe về “chất lượng - Đổi mới, sáng tạo
- Năng lực tiên phong” để được công nhận đạt Thương hiệu
quốc gia Việt Nam năm 2022 (tại quyết định số 1977/QĐ-BcT
ngày 29/9/2022 của Bộ công Thương). 
“giá trị Thương hiệu quốc gia sẽ là đòn bẩy để Sơn hải

Phòng thực hiện những mục tiêu xa hơn, đó là vươn tầm quốc
tế” - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng khẳng định.
Nhận định về môi trường kinh doanh tại hải Phòng, ông

Dũng đánh giá cao sự chuyển biến theo hướng thông thoáng, cởi
mở. Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng

giao thông; viễn thông, công nghệ thông tin,... để đáp ứng yêu cầu
chuyển đổi số của chính quyền, doanh nghiệp và xã hội.
“Ngoài ra, TP.hải Phòng cũng cần đẩy mạnh cải cách hành

chính; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,…
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư
và tăng trưởng kinh tế”, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.n

Sơn Hải Phòng hiện có hơn 300
sản phẩm các loại chất lượng cao,
trong đó sơn tàu biển, công trình
biển chiếm 50-60% thị trường Việt
Nam; sơn giao thông nhiệt dẻo
phản quang chiếm trên 70% thị
phần trong nước và thay thế nhập
khẩu, đồng thời còn xuất khẩu
sang Lào, Myanmar,…

Đáp ứng tốt các tiêu chí về “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo -
Năng lực tiên phong”, đã giúp Sơn Hải Phòng được công nhận

Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022

Luôn xây dựng môi trường lao động an toàn và chú trọng
đảm bảo đời sống người lao động là hướng đi bền vững của

Sơn Hải Phòng suốt những năm qua

Sơn Hải Phòng - Tự hào “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”



hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, với nỗ
lực khơi thông nguồn điện góp phần dựng xây
đất nước, Nhiệt điện hải Phòng đang từng
bước khẳng định vị thế vững chắc trong bản
đồ ngành điện Việt Nam. 

Cung ứng kịp thời nguồn điện
công ty cP Nhiệt điện hải Phòng được thành lập ngày

17/9/2002, là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2
(EVNgENco2). Thực hiện Quy hoạch Điện V, với mục đích
bù đắp sự thiếu hụt công suất của hệ thống điện khu vực phía
Bắc, công ty được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt
điện hải Phòng và Nhà máy Nhiệt điện hải Phòng 2 (theo
Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 13/12/2002 và Quyết định số
1195/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng chính phủ).
chia sẻ về những ngày đầu xây dựng nhà máy, Tổng giám

đốc công ty - ông Dương Sơn Bá cho biết, đơn vị phải đối mặt
với rất nhiều khó khăn như: Diện tích đền bù nhà máy lớn (hơn
220ha với gần 1000 hộ dân được đền bù, bồi thường), nằm trên
nhiều xã, địa hình chủ yếu là bãi sình lầy; việc mở rộng Nhà
máy Nhiệt điện hải Phòng 2 chưa có quy hoạch từ đầu, có một
số hạng mục dùng chung phải điều chỉnh thiết kế; ảnh hưởng
bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2008,…
Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức, với

quyết tâm đảm bảo tiến độ, các tổ máy đã lần lượt được đi
vào vận hành thương mại. cụ thể, năm 2011 tổ máy 1 và 2
của Nhà máy Nhiệt điện hải Phòng 1 vận hành thương mại;
năm 2014, tổ máy 3 và 4 của Nhà máy Nhiệt điện hải Phòng
2 vận hành thương mại.
Đến nay, Nhà máy Nhiệt điện hải Phòng 1 và 2 với tổng

công suất 1.200 mW, mỗi năm sản xuất ra 7,2 tỷ KWh. chất
lượng điện năng liên tục được nâng lên, đáp ứng nhu cầu cấp
bách và ổn định cho hệ thống điện khu vực tam giác kinh tế hà
Nội - hải Phòng - Quảng Ninh; giải quyết tốt việc thiếu điện tại

các khu công nghiệp, giúp sản xuất ổn định và hiệu quả.
Tính riêng giai đoạn 2012-2021, sản lượng điện phát lên

lưới của Nhiệt điện hải Phòng đạt 57,7 tỷ kWh. Tổng doanh
thu từ khi tham gia thị trường điện đến hết năm 2021 đạt
81.600 tỷ đồng, bình quân đạt hơn 8.000 tỷ đồng/năm. Đến
nay, hai nhà máy đã sản xuất và cung cấp lên lưới điện quốc
gia trên 70 tỷ kWh; góp phần quan trọng trong đảm bảo an
ninh năng lượng và phát triển kinh tế. 
hàng năm, Nhiệt điện hải Phòng đóng góp cho ngân sách

địa phương trung bình trên 400 tỷ đồng/năm, năm 2020 nộp
ngân sách trên 580 tỷ đồng. Luỹ kế từ khi vận hành thương mại
đến năm 2021, doanh nghiệp đã đóng góp cho ngân sách
TP.hải Phòng hơn 4.300 tỷ đồng, luôn nằm trong nhóm các
doanh nghiệp đứng đầu nộp ngân sách cao của thành phố.

Hướng đến phát triển bền vững
Theo ông Dương Sơn Bá - Tổng giám đốc công ty,

thành tựu phát triển của công ty 20 năm qua luôn dựa trên
sự ổn định, hiệu quả với 3 trụ cột: công nghệ - Quy trình -
Nguồn nhân lực. 
Về công nghệ, phải thường xuyên cải tạo nâng cấp thiết

bị, máy móc. Về quy trình, cần xem xét những tồn tại để
thay đổi cho phù hợp. Về nguồn nhân lực, phải thường
xuyên quan tâm đổi mới công tác đào tạo tay nghề, nghiệp
vụ cho các phòng ban.
Bên cạnh đó, đơn vị luôn gắn nhiệm vụ sản xuất - kinh

doanh với bảo vệ môi trường. công ty đã triển khai lắp đặt hệ
thống quan trắc môi trường tự động, kết nối trực tuyến về Sở
Tài Nguyên & môi trường thành phố để theo dõi. Tro xỉ của
nhà máy được tiêu thụ 100% khối lượng; chất thải nguy hại
được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. hằng năm, công ty
đều trồng bổ sung nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà máy
và khu vực đập bao hồ thải xỉ.
Đặc biệt, Nhiệt điện hải Phòng đang thực hiện nâng cấp hệ
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ENTERPRISE

Đến công ty cP Nhiệt điện hải Phòng
(Nhiệt điện hải Phòng) những ngày này,
không khó để cảm nhận được không khí lao
động hăng say, sôi nổi của mỗi cán bộ, nhân
viên, người lao động, hòa chung niềm phấn
khởi khi doanh nghiệp bước sang tuổi 20.

Thanh loan

Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN trao Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch

HĐQT Công ty (ngoài cùng bên phải) và ông Dương Sơn Bá -
Tổng Giám đốc Công ty (ngoài cùng bên trái)
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20 năm qua, Công ty Nhiệt điện Hải Phòng luôn bền bỉ với sứ mệnh “Chung tay thắp sáng”

thống xử lý khí thải nhằm đáp ứng các yêu cầu về môi trường
theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ chính
trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, công ty

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh
vực như: Kỹ thuật, sản xuất, đấu thầu, đầu tư xây dựng, quản
trị. các dịch vụ trực tuyến, phần mềm quản lý kỹ thuật
(PmIS), quản lý đầu tư xây dựng, D-office,… đã phát huy tối
đa hiệu quả, được ghi nhận, đánh giá cao. 
Thời gian tới, Nhiệt điện hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy các

kết quả đạt được trên cơ sở vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu
huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; đẩy
mạnh chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2025, Nhà máy Nhiệt
điện hải Phòng 1 và 2 trở thành nhà máy số. 
Song song với đó, tập trung nghiên cứu các dự án mới theo

quy hoạch nhằm mở rộng công suất, sản xuất sạch hơn. Qua đó
không chỉ khẳng định định hướng phát triển bền vững mà còn
góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị thượng
đỉnh về biến đổi khí hậu Liên hợp Quốc lần thứ 26 (coP26).
cùng với sản xuất kinh doanh, Nhiệt điện hải Phòng

cũng đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tạo
môi trường làm việc thân thiện; phát huy tính năng động,
sáng tạo,... công ty đã xây dựng khu nhà ở diện tích 10,8ha
để tạo điều kiện cho 194 hộ gia đình có chỗ ở ổn định; đầu tư
các công trình phúc lợi đồng bộ như: Nhà trẻ mẫu giáo; thư
viện; sân bóng đá; sân bóng chuyền; sân quần vợt; nhà rèn
luyện thể chất đa năng,..
cùng với đó là tham gia các hoạt động an sinh xã hội,

phúc lợi; công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,... với tổng số
tiền đến nay là trên 30 tỷ đồng.

“Phát huy những thành quả 20 năm qua, mỗi cán bộ,
nhân viên Nhiệt điện hải Phòng sẽ nỗ lực trong giai đoạn
mới, tạo thêm những dấu ấn trên hành trình “chung tay
thắp sáng”, đưa dòng điện tới mọi miền Tổ quốc. Qua đó,
phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng
đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực”,
ông Dương Sơn Bá khẳng định.n

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt
được trong 20 năm qua, Nhiệt điện Hải
Phòng đã vinh dự được Thủ tướng
Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà
nước tại doanh nghiệp, Bộ Công
Thương, UBND TP.Hải Phòng, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam,... trao tặng
nhiều Bằng khen, cờ thi đua; đặc biệt là
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân
chương Lao động Hạng Nhì, Ba.

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, vận hành đã
giúp Nhiệt điện Hải Phòng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh



Không ngừng mở rộng
Năm 2008, sau 12 năm làm việc tại doanh nghiệp liên

doanh hàng đầu Việt Nam về chế tạo thiết bị công nghiệp
nặng, ông Đào Đăng Kiển quyết định thành lập công ty
TNhh Kỹ thuật Việt hàn (VhE), hoạt động chính về thiết kế
hạng mục cho các nhà máy điện. Từ chỗ chỉ có 06 kỹ sư, đến
nay, đội ngũ cBcNV đã lên đến gần 150 người, quy mô và
lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. 
Với phương châm “Khách hàng là người trả lương cho

chúng ta”, VhE luôn cố gắng mang lại những trải nghiệm tốt
nhất cho khách hàng. các thiết kế luôn đáp ứng tốt về ý tưởng
cũng như yêu cầu, khi đưa sang hàn Quốc gia công, chế tạo
hầu như không gặp phải lỗi, sai sót hoặc phải điều chỉnh.
Không dừng lại ở đó, với thị trường và đối tác ngày càng

rộng mở, VhE đã mở rộng sang dịch vụ tư vấn, giám sát kỹ
thuật và được khách hàng đánh giá cao. Từ năm 2016, công
ty thực hiện thêm các lĩnh vực có yêu cầu cao hơn, đòi hỏi
đầu tư lớn như: gia công, chế tạo, xây dựng, lắp đặt, vận
hành bảo trì chi tiết, hệ thống thiết bị. VhE đã đầu tư thêm
nhà xưởng và thiết bị; bổ sung đội ngũ nhân sự, bộ máy
quản lý theo các phòng ban chuyên môn và áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng tiên tiến nhất. 
Đặc biệt, năm 2017, VhE đưa vào hoạt động Nhà máy

gia công chế tạo thiết bị cơ khí tại KcN Đình Vũ (TP.hải
Phòng). Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực,
trình độ, quy mô, tầm vóc của công ty. Với lợi thế nằm gần
các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, Nhà máy
nhanh chóng phát huy hiệu quả sản xuất, góp phần cụ thể
hóa mục tiêu “vươn ra biển lớn” của doanh nghiệp. Từ đây,
VhE có thể sản xuất các thiết bị, kết cấu lớn đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của đối tác trong và ngoài nước.
hiện VhE đã cung cấp thiết bị cơ khí (bình bồn áp lực, kết

cấu thép, hệ thống áp lực, hệ thống xả) và thực hiện lắp đặt
cho rất nhiều nhà máy với các tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tiêu
biểu như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án thiết kế tổng
thể (mô hình 3D) cho nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1,...
Ông Đào Đăng Kiển - Tổng giám đốc VhE cho biết: Với

định hướng phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực,
chúng tôi không ngừng đổi mới, kiến tạo hệ sinh thái các sản
phẩm dịch vụ cao cấp, chuyên nghiệp, gắn kết và hỗ trợ lẫn
nhau. Không chỉ khẳng định vị thế trong các lĩnh vực tư vấn -
thiết kế, chế tạo, lắp dựng, hỗ trợ kỹ thuật; những năm gần
đây, VhE còn tập trung sản xuất, cung cấp cho các đối tác
nước ngoài, các tập đoàn lớn trên thế giới, chủ yếu của hàn
Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Thông qua đó, không chỉ khẳng
định hướng đi đúng đắn, mang lại những giá trị tối ưu cho
khách hàng mà còn góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu
Việt trên trường quốc tế.

Hướng đến phát triển bền vững
hiểu được rằng, tại mỗi dự án, đối tác không chỉ chịu áp

lực về chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình mà còn phải
tối ưu hóa chi phí, do vậy VhE không chỉ chú trọng nâng
cao chất lượng sản phẩm mà còn chủ động nghiên cứu, cung
cấp những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, chi phí cho
khách hàng. 
hướng tới sự hợp tác lâu dài, bền vững, công ty theo đuổi

chính sách cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt và có trách nhiệm
tới cùng với sản phẩm, dịch vụ của mình. Đó là trách nhiệm
và cũng là con đường dẫn đến thành công của VhE. 
Bên cạnh đó, xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi

số, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử
dụng các phần mềm phân tích để đưa ra các kế hoạch điều
hành giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động,
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gần 15 năm xây dựng và phát triển, công ty TNhh
Kỹ thuật Việt hàn ngày càng khẳng định thương
hiệu, vị thế trong lĩnh vực thiết kế, gia công chế tạo,
tư vấn, lắp đặt các sản phẩm, thiết bị cơ khí phục vụ
ngành công nghiệp nặng trong nước và xuất khẩu.
Đây là kết quả từ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công
nhân viên (cBcNV) công ty với mục tiêu đem lại sự
tin tưởng cho khách hàng, đối tác cũng như cụ thể
hóa cam kết phát triển bền vững.

ngọc Tùng

Ông Đào Đăng Kiển, Tổng Giám đốc VHE



lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp. 
VhE đã được Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ

và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và công nghệ TP.hải
Phòng) tư vấn, triển khai, đánh giá nghiệm thu Đề án “Ứng
dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp” theo 04 trụ cột: Quản lý doanh nghiệp; quản lý
năng suất; nền tảng cơ sở vật chất; sản xuất thông minh. Đề án
đã giúp công ty xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể trong 03
năm, từ năm 2022 đến năm 2024 từ đầu tư cơ sở vật chất, đào
tạo nguồn nhân lực đến sử dụng các giải pháp ứng dụng để
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Không chỉ vậy, hoạt động trong lĩnh vực chế tạo cơ khí

nhưng không phải sản xuất hàng loạt, VhE xác định con
người là yếu tố tiên quyết. công ty luôn chú trọng đào tạo,
phát triển đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng động và nhiệt
huyết. Việc đánh giá, bố trí nhân lực được thực hiện linh hoạt
căn cứ vào hiệu quả công việc. 
hướng đến phát triển bền vững, ngay từ khi thành lập,

VhE đã định hình xây dựng bản sắc văn hóa riêng. Để tạo
thành một khối thống nhất, doanh nghiệp đề ra nguyên tắc
quản lý, phối hợp dựa trên sự minh bạch, công khai, dân chủ,
hợp tác và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu chung.
Không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh,

VhE luôn chấp hành tốt các nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội,
quan tâm tới người lao động. Với tôn chỉ “an toàn - chuyên
nghiệp - Phát triển”, VhE hướng tới một môi trường làm việc
tốt nhất, chú trọng các bữa ăn, xe đưa đón, đảm bảo sức khỏe,
tinh thần làm việc cho người lao động. hàng năm, công ty

đều tổ chức đi du lịch cho cán bộ, công nhân viên, tạo tinh
thần phấn khởi, hăng say làm việc.
“Đó chính là nét văn hóa doanh nghiệp, cũng là thước đo

hiệu quả cho các bộ phận, cá nhân vận hành tốt hơn”, Tổng
giám đốc Đào Đăng Kiển khẳng định.
Đánh giá về môi trường đầu tư của TP.hải Phòng, ông

Kiển cho biết, ngoài lợi thế về hạ tầng, thành phố cũng làm
tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Lãnh đạo thành
phố thường xuyên quan tâm, nắm bắt những khó khăn,
vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt,
ngành Thuế và hải quan ngày càng linh hoạt trong quản lý
về thuế nhập khẩu, thẩm định giá và kiểm tra hàng hóa, góp
phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng,
thuận lợi cho nhà đầu tư.n
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Từ những hợp đồng có giá trị vài nghìn
USD, đến nay, VHE đã được khách hàng
đặt những gói thầu, dự án thiết kế, chế tạo
và thi công lắp đặt lên tới hàng triệu USD.
Sản phẩm của VHE đã “hiện diện” trên
các công trình trọng điểm của quốc gia,
góp phần nâng cao vị thế và năng lực
ngành cơ khí chế tạo Việt Nam. 

Sản phẩm của VHE đã “hiện diện” trên các công trình trọng
điểm của quốc gia, góp phần nâng cao vị thế và năng lực

ngành cơ khí chế tạo Việt Nam

Sau 15 năm thành lập, tài sản lớn nhất của VHE là gây
dựng được một tập thể trẻ, nhiệt huyết với trình độ,

kinh nghiệm chuyên môn cao
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Nhiều công trình trọng điểm
công ty TNhh Thương mại và Xây dựng Trung chính

được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ
đồng. Đến nay, sau 15 năm xây dựng và trưởng thành,
công ty đã tăng vốn điều lệ lên đến 200 tỷ đồng, đồng thời
mở rộng quy mô và lĩnh vực đầu tư: Đầu tư sản xuất viên
gỗ nén từ rừng trồng thay thế cho than đá trong lĩnh vực
nhiệt điện với hệ thống chuỗi nhà máy tại trung tâm các
vùng nguyên liệu trồng keo - phát triển rừng bền vững
cho chủ rừng; lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và
công nghiệp; lĩnh vực bất động sản và gia công cơ khí.
Với mục tiêu góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội

tốt hơn, những dự án của Trung chính tập trung vào các
công trình quy mô lớn trên khắp đất nước và đang từng
bước tiến ra thị trường nước ngoài. Những dự án trong
lĩnh vực cầu; đường cao tốc; xử lý môi trường và sản xuất,
chế tạo,… của công ty đã và đang góp phần phát triển cơ
sở hạ tầng, nâng cao sức thu hút đầu tư cho các tỉnh,
thành. có thể kể đến các dự án
như: cầu Bách Lẫm kết nối
QL37 với cao tốc Nội Bài - Lào
cai; cầu hưng hà; cầu Việt Trì -
Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ
32c, cầu cổ Lũy - Quảng Ngãi,
cầu cửa hội nối Nghệ an - hà
Tĩnh; cầu cửa Lục 1 - Quảng
Ninh,... Ở bất kỳ công trình nào,
Trung chính đều đảm bảo 03
tiêu chí “an toàn - chất lượng -
Tiến độ”, tạo dựng niềm tin với
các chủ đầu tư.
Tại hải Phòng, Trung chính

ghi dấu ấn với nhiều công trình
như: cầu Bạch Đằng, cầu
hoàng Văn Thụ, gói thầu EXIa
thuộc dự án đường cao tốc hà
Nội - hải Phòng,... Trong đó,
dự án cầu Bạch Đằng với tổng
chiều dài gần 5km, quy mô 4 làn
xe, vận tốc di chuyển đạt
100km/h là điểm chốt kết nối
trục hà Nội - hải Phòng -
Quảng Ninh. Dự án sau khi
hoàn thành sẽ đóng vai trò quan
trọng trong hệ thống giao thông

liên vùng, phát huy lợi thế và tạo động lực thu hút đầu tư
cho các địa phương.
Ông Trần Quang Việt - Tổng giám đốc công ty

TNhh Thương mại và Xây dựng Trung chính cho biết,
với tiêu chí đặt "uy tín - chất lượng - Thẩm mỹ - Tiến
độ" lên hàng đầu, công ty luôn khắt khe và cẩn trọng
trong quá trình triển khai từng dự án nhằm mang đến các
sản phẩm với chất lượng tốt nhất, tính thẩm mỹ cao nhất,
tiến độ nhanh nhất và bảo đảm an toàn, hiệu quả trên
mỗi công trình. 
Theo đó, công ty đã không ngừng đầu tư trang bị máy

móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến. hiện Trung chính có hệ
thống xưởng sản xuất vật tư thi công; năng lực máy móc
thiết bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu của các dự án. cùng với
đó là đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, linh hoạt và
chủ động, sáng tạo trong công việc. 
Song song với phát triển sản xuất kinh doanh, công ty

cũng đặc biệt chú trọng xây dựng và duy trì văn hóa

Công ty tnhh thương mại và xây Dựng trung Chính

Đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố cảng
công ty TNhh Thương mại và Xây dựng Trung chính là một trong những đơn vị
hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, đặc biệt là cầu.
Những công trình của công ty đã làm thay đổi diện mạo cũng như góp phần xây
dựng đất nước nói chung, thành phố cảng nói riêng ngày càng giàu đẹp. 

Dự án cầu Bạch Đằng do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thi công xây dựng
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doanh nghiệp trở thành một trong những yếu tố cốt lõi.
Qua đó, xây dựng Trung chính thành thương hiệu mạnh,
công ty trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi mỗi cán bộ, nhân
viên yên tâm cống hiến vì sự phát triển bền vững chung.

Lớn mạnh cùng thành phố cảng
TP. hải Phòng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm

Bắc bộ. Là một trong những thành phố lớn nhất cả nước,
chỉ sau Thủ đô hà Nội và TP.hồ chí minh, hải Phòng
được xác định là một cực tăng trưởng của tam giác kinh
tế trọng điểm, là trung tâm vùng Duyên hải Bắc Bộ, cửa
ngõ ra biển của miền Bắc và có vị trí quan trọng về mặt
an ninh quốc phòng.
Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị đã đưa ra

mục tiêu xây dựng và phát triển hải Phòng trở thành
thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ,
hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng
cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không;
trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo
dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa
học - công nghệ, kinh tế biển,…
Bám sát mục tiêu này, công ty TNhh Thương mại và

xây dựng Trung chính đã tập trung thực hiện các công
trình có quy mô lớn, đặc biệt là các dự án giao thông liên
vùng, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã
hội địa phương.
Tháng 5/2022, Trung chính là một trong những đơn

vị được lựa chọn thi công dự án cầu Bến rừng bắc qua
sông Đá Bạch nối huyện Thủy Nguyên của TP.hải Phòng
với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án
có ý nghĩa quan trọng, giúp rút ngắn khoảng cách giữa
các đô thị như Quảng Yên, uông Bí, Thủy Nguyên,...
Trục giao thông này cùng với hệ thống đường thủy nội
địa, đường biển sẽ tạo thành một hệ thống giao thông
liên hoàn, tạo lực đẩy cho phát triển cộng sinh từ giao
thương hàng hóa, dịch vụ du lịch đến cung ứng nguồn
nhân lực. Ngay từ khi nhận dự án, công ty đã cùng với
các nhà thầu khác chuẩn bị đầy đủ nhân, vật lực để đảm
bảo chất lượng, tiến độ đề ra, đưa dự án sớm đi vào hoạt
động mang lại lợi ích cho phát triển kinh tế - xã hội địa
phương nói riêng và Vùng nói chung.
Nhận định về môi trường đầu tư tại hải Phòng, ông

Trần Quang Việt cho biết, môi trường đầu tư, kinh
doanh tại hải Phòng đang ngày càng thay đổi theo hướng
thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.
Thành phố có cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện huy
động nhân công, vật tư máy móc thiết bị dễ dàng, thuận
lợi. Lãnh đạo uBND thành phố và các sở, ban, ngành
thường xuyên tổ chức đối thoại, chú trọng cải cách thủ
tục hành chính, giải quyết thủ tục nhanh chóng, hiệu quả
với phương châm đồng hành, phục vụ doanh nghiệp.
“Thế mạnh của Trung chính tại hải Phòng là lĩnh

vực thi công xây dựng. công ty tiếp tục nỗ lực để thực
hiện thành công các dự án trong thời gian tới, qua đó
không chỉ xây dựng những giá trị cộng đồng, tạo môi
trường làm việc nhân văn và rộng mở mà còn góp phần
đồng hành cùng sự lớn mạnh của thành phố cảng”, ông
Trần Quang Việt khẳng định.n

Key projects
Trung chinh Trading and construction co., Ltd was

established in 2007 with an initial registered capital of
VND60 billion. after 15 years of construction and
development, the company has to date increased its
registered capital to VND200 billion and expanded its
investment scale and fields: manufacturing wood pellets
from planted forests as an alternative to coal used to fuel
thermal power plants with a chain of factories in the center
of acacia growing areas - and sustainable forest
development approach for forest owners; collecting and
treating municipal solid waste and industrial waste; real
estate; and mechanical processing.
In a bid to build a better community and society, the

company has focused on large-scale projects across the
country and is gradually moving to foreign markets. Its
bridge, freeway, environmental treatment and
manufacturing projects have helped develop
infrastructure and attract more investors to provinces and
cities. Typical projects include Bach Lam Bridge that links
National highway 37 with Noi Bai - Lao cai Expressway,
hung ha Bridge, Viet Tri - Ba Vi Bridge that connects
National highway 32 with National highway 32c, co
Luy Bridge in Quang Ngai province, cua hoi Bridge that
interlinks Nghe an and ha Tinh provinces, and cua Luc
1 Bridge in Quang Ninh province. any project is
guaranteed with three criteria of "Safety - Quality -
Progress" to build up the trust of investors.
In hai Phong city, Trung chinh is part of many

projects like Bach Dang Bridge, hoang Van Thu Bridge and
EXIa bid package for hanoi - hai Phong highway. Bach
Dang Bridge, which has a total length of nearly 5km and has
four traffic lanes for vehicles to run at a speed of 100 kmph,
is a key connector on hanoi - hai Phong - Quang Ninh

trung Chinh traDing anD
ConstruCtion Co., ltD

Significant
Contribution to
Local Development
Trung chinh Trading and construction
co., Ltd is a leading constructor of
traffic projects, especially bridges. Its
projects have changed the face and
enriched the country in general, and
hai Phong city in particular.
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traffic route. once completed, the
project will play an important role
in the inter-regional transport
system that will help promote its
advantages and create a driving
force to magnetize investment
flows for localities along the route.
mr. Tran Quang Viet, general

Director of Trung chinh Trading
and construction co., Ltd, said,
led by the working principle of
"Prestige - Quality - aesthetics -
Progress", the company is always
strict and meticulous in every
implementation process in order to
bring products of best quality,
highest aesthetics, fastest progress,
highest safety and highest
efficiency for each project.
accordingly, the company has

constantly invested in modern and
advanced machinery and
equipment. currently, Trung
chinh has a system of workshops
to manufacture construction
materials, with the capacity of
machinery and equipment being
enough to meet project
requirements. Besides, the company is staffed by experienced,
active and creative employees.
In addition to business development, Trung chinh

Trading and construction co., Ltd pays special attention to
building and maintaining corporate culture as one of core
corporate factors. The company has become a second
common roof for all employees who always feel assured to be
devoted to the sustainable development of the company. 

Growing up with the port city
hai Phong city is located in the northern key economic

region. as one of the largest cities in Vietnam, only after
hanoi and ho chi minh city, hai Phong is known as a
growth pole of the key economic triangle, a center of the
Northern coast, a gateway to the sea for the north and an
important position in national security. 
resolution 45-NQ/Tu of the Politburo assigns hai

Phong city the goal of building and developing hai Phong
into a leading city in the country in the cause of
industrialization and modernization; modern and
synchronous transport infrastructure, which is
conveniently connected to domestic and international
markets by road, rail, sea and air; key logistics services; an
international center for education, training, research, sci-
tech application and development, and marine economy.
Sticking to this goal, Trung chinh Trading and

construction co., Ltd has focused on carrying out large-
scale projects, especially inter-regional traffic projects,
which play an important role in local socioeconomic
development.

In may 2022, Trung chinh was selected to construct
Ben rung Bridge over Da Bach river to link Thuy Nguyen
District of hai Phong city with Quang Yen Town of Quang
Ninh Province. This important project helps reduce the
distance across urban areas such as Quang Yen, uong Bi
and Thuy Nguyen. This traffic axis along with inland
waterways and seaways will form a continuous
transportation system that creates a driving force for
symbiotic development, from merchandise trade, tourism
services to human resource supply. Immediately after
obtaining the project, the company together with
contractors fully prepared human and material resources to
ensure project quality and schedule and quickly put the
project into operation to support local and regional
socioeconomic development.
remarking on the hai Phong investment environment,

general Director Tran Quang Viet said that the local
investment and business environment is increasingly open
and more favorable for investors. The city has a
synchronous and favorable infrastructure for mobilizing
workers, materials, machinery and equipment. Leaders of
the city People's committee and relevant agencies regularly
hold dialogues with investors, with focus placed on
reforming administrative procedures for quicker and more
effective settlement to better serve businesses.
“The strength of Trung chinh in hai Phong is

construction. The company continues to make every effort
to successfully implement more projects in the coming
time, thus not only building community values and creating
a humane and open working environment, but also
supporting the growth of the port city," he affirmed.n

Bach Dang Bridge is constructed by Trung Chinh Trading and Construction Co., Ltd
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một trong những yếu tố tạo nên thành công của thương hiệu
“Áo mưa Sơn Thủy” là mẫu mã sản phẩm luôn được chú
trọng. giám đốc Nguyễn Thành Sơn thường xuyên trao đổi
với đội ngũ thiết kế để đưa ra thị trường nhiều mẫu mã mới.
chiếc áo đi mưa không đơn giản chỉ cần đủ kín khi trời

mưa mà còn phải phù hợp với nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Với trẻ
em thì như thế nào?; công nhân lao động thì sao?; công chức, viên chức cần
những sản phẩm áo mưa dạng gì cho phù hợp?;... Từ những trăn trở đó, ông
Sơn đã cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo, hữu ích đối với đời sống.
Bốn bằng sáng chế độc quyền do cục Sở hữu trí tuệ cấp mang tên: Áo

mưa có nẹp kiểu máng nước (không ngấm nước qua răng khóa); áo mưa có
bao tay dấu được trong tay áo (giữ tay ấm và gấp gọn trong tay áo); bộ quần
áo mưa trẻ em có lưng che cặp sách; áo mưa có thoát nước mặt trước (không
đọng nước khi áo trùm lên tay lái)… là minh chứng cho đam mê sự hoàn hảo
của doanh nhân Nguyễn Thành Sơn.  các sản phẩm áo mưa của Sơn Thủy
luôn có sự kết hợp hài hòa và bắt kịp xu hướng màu sắc thịnh hành trong
năm. cùng với đó, các sản phẩm thường ưu tiên sử dụng nguyên liệu thân
thiện với môi trường nên được người tiêu dùng ưa chuộng. 
Năm 2021 và đầu năm 2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19,

nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì ổn định, đảm
bảo việc làm cho người lao động. “Áo mưa Sơn Thủy” đã từng bước chinh
phục khu vực thị trường phía Nam, nơi có nhu cầu cao. Năm 2022, công ty
dự kiến đạt mức tăng trưởng từ 15 -20% cả doanh thu và lợi nhuận. Đây là kết

Doanh nhân nguyễn thành sơn

Đam mê sự hoàn hảo
30 năm hình thành và phát
triển, công ty cP Sản xuất và
Thương mại Sơn Thủy dưới
sự chèo lái của doanh nhân
Nguyễn Thành Sơn đã trở
thành thương hiệu hàng đầu
tại Việt Nam trong lĩnh vực
sản xuất áo mưa. Với mong
muốn tối ưu hóa tiện ích cho
người tiêu dùng, doanh nhân
Nguyễn Thành Sơn chưa khi
nào dừng suy nghĩ, tìm tòi,
sáng tạo để cho ra thị trường
những sản phẩm tốt nhất.

Mạnh dũng
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quả ghi nhận những nỗ
lực của doanh nhân
Nguyễn Thành Sơn
cùng ban lãnh đạo, cán
bộ, công nhân viên
công ty trong việc chủ
động linh hoạt, thích
nghi kịp thời trước ảnh
hưởng của dịch bệnh.
Với những định hướng
chiến lược rõ ràng,
cùng sự chuẩn bị kỹ về
con người và tài chính,
thương hiệu “Áo mưa
Sơn Thủy” sẽ ngày
càng lớn mạnh.
Ông Nguyễn

Thành Sơn cho biết
thêm: “mặc dù đã đạt
được những kết quả ấn tượng với tệp khách hàng thân
thiết, tuy nhiên ban lãnh đạo công ty luôn xác định,
phải đánh giá thị trường một cách chính xác, đồng thời
tập trung phát triển bằng chính nội lực của công ty,
tránh nóng vội trong đầu tư, đi chậm nhưng chắc chắn
để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.
Thời gian tới, cùng với chiến lược sản xuất, kinh

doanh bài bản, đặc biệt khi dịch covid-19 đã cơ bản
được kiểm soát, hoạt động sản xuất, xuất khẩu có nhiều
thuận lợi, doanh thu và lợi nhuận của công ty sẽ tăng
trưởng so với cùng kỳ. Điều đó giúp Sơn Thủy vững tin
về đầu ra bền vững với những sản phẩm ngày càng hoàn
thiện hơn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. n
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Không ngừng hiện đại hóa
công ty cổ phần cấp nước hải Phòng tiền thân là nhà

máy nước được người Pháp xây dựng vào năm 1905, với
công suất 5.000 m3/ngày. Không ngừng đổi mới và phát
triển, đến nay, công ty là một trong những doanh nghiệp
đứng đầu toàn quốc trong lĩnh vực cấp nước với 09 nhà máy,
tổng công suất thiết kế là 390.000m3/ngày đêm. Nhờ đó, đáp
ứng nhu cầu cho toàn bộ khu vực đô thị và nhiều xã vùng
nông thôn của hải Phòng, cùng hàng nghìn cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ.

Công ty Cổ Phần CấP nướC
hải Phòng

Song hành phát triển
cùng thành phố

Với việc đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị
hiện đại; đổi mới công nghệ, kỹ thuật,
công ty cổ phần cấp nước hải Phòng đã
không ngừng mở rộng quy mô, năng lực
hệ thống và địa bàn cung ứng, nhất là tại
các khu công nghiệp, vùng xa, huyện
đảo,... của thành phố. Qua đó không chỉ
đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người
dân, doanh nghiệp mà còn góp phần tích
cực vào công cuộc xây dựng, phát triển
bền vững của thành phố.

giang dương

Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ đã được đáp ứng nhu cầu về
nước sạch, giúp nâng cao điều kiện sống, sức khỏe và thúc đẩy

phát triển kinh tế xã hội
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Những năm gần đây, nhất là sau khi cổ phần hóa, công ty
đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. cơ sở vật chất, hạ tầng cấp
nước, công nghệ,... ngày càng được quan tâm đầu tư. hiện
đơn vị đã làm chủ các công nghệ tiên tiến của thế giới trong
xử lý và xây dựng các công trình cấp nước như: Bể lọc sinh
học u-Bcf của Nhật Bản; công nghệ lọc nước biển, nước
nhiễm mặn thành nước ngọt của Israel, hà Lan,…
Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, công ty đã

triển khai, áp dụng nhiều phần mềm như: Đọc số, thu tiền;
thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng tiện ích Zalo oa
(Zalo official acount); hệ thống hỗ trợ khách hàng
callcenter,… cùng với đó là các ứng dụng quản lý và điều
hành mạng lưới như: hệ thống Scada  (quản lý vận hành hệ
thống cấp nước); gIS (quản lý mạng lưới cấp nước và khách
hàng); Barman (quản lý thông tin khách hàng sử dụng);
phần mềm quan trắc online,…
chất lượng nước ngày càng được nâng cao, không chỉ đáp

ứng nhu cầu mà còn đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Năm
2021, sản lượng nước tiêu thụ đạt 83.03 triệu m3; tỷ lệ thất
thoát nước giảm còn 10,01%; phát triển thêm 1.251 khách
hàng, nâng tổng số khách hàng lên 29.640 khách hàng. 
Không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh,

công ty cổ phần cấp nước hải Phòng cũng thực hiện tốt
công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ công
nhân viên, công tác từ thiện xã hội và xây dựng văn hóa doanh
nghiệp, tạo tiền đề phát triển bền vững. 

Đồng hành phát triển cùng thành phố
Những năm gần đây, TP.hải Phòng đã có bước phát triển

đột phá về kinh tế - xã hội. Không gian đô thị mở rộng nhanh
với sự xuất hiện ngày càng nhiều khu đô thị hiện đại, khu
công nghiệp và tổ hợp sản xuất lớn. Nhu cầu sử dụng nước
sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân
cũng ngày càng tăng cao.
Đáp ứng yêu cầu này, công ty đã chủ động xây dựng các

kế hoạch phát triển hệ thống. một số công trình tiêu biểu có
thể kể đến như: cấp nước qua biển cho đảo hòn Dấu bằng
phương pháp đánh chìm xi-
phông qua biển - phương pháp
được thực hiện lần đầu tại Việt
Nam; cấp nước cho đảo Vũ Yên
bằng phương pháp khoan ngầm
có định hướng qua sông cấm -
lần đầu được thực hiện tại miền
Bắc; cấp nước cho nhà máy Lg
Display, Tổ hợp sản xuất ô tô
Vinfast, KcN Deep c,...  
Bên cạnh phát triển sản xuất

kinh doanh, công ty cũng thực
hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
tại địa phương về đáp ứng nhu
cầu dân sinh, nhất là vùng nông
thôn, hải đảo, trong đó có nhiều
nơi địa hình khó khăn như: Đảo
cát Bà, Vũ Yên, hòn Dấu,
huyện đảo Bạch Long Vĩ,...
Điển hình là Trạm cấp nước

đảo Bạch Long Vĩ, công suất
300m³/ngày, được công ty đầu
tư với nguồn vốn 11 tỷ đồng.

công trình chính thức đi vào hoạt động vào ngày 15/4/2022,
với việc xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh bao gồm trạm
khai thác nước thô, trạm xử lý nước sạch, mạng lưới tuyến ống
cấp nước đến các hộ dân và đơn vị đóng trên địa bàn cũng như
cho dịch vụ hậu cần nghề cá tại đảo. Thông qua đó, đáp ứng
nhu cầu cấp thiết về nước sạch; nâng cao điều kiện vệ sinh môi
trường, điều kiện sống, sức khỏe cho quân, dân, thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Trong thời gian qua, công ty cũng liên tục đầu tư nâng

công suất Nhà máy nước cái giá và xây dựng các trạm xử lý
nước phân tán: Xuân Đám, hiền hào, Phù Long, Thuồng
Luồng, hải Sơn, Việt hải tại huyện đảo cát hải, phục vụ nhu
cầu của nhân dân và các cơ quan, tổ chức trên đảo; đồng thời,
phục vụ du khách và yêu cầu phát triển du lịch tại cát Bà,...
Ông Trịnh anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty cổ

phần cấp nước hải Phòng cho biết, thời gian tới, công ty sẽ
tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ứng dụng
công nghệ mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong
đó tập trung nâng cao chất lượng nước, các dịch vụ khách
hàng: Lắp đặt trong vòng 24h, trung tâm chăm sóc khách
hàng, nâng cấp hệ thống gIS theo dõi vận hành trực tuyến,
đa dạng hình thức thanh toán,… 
Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội,

mở rộng, hiện đại hóa đô thị của thành phố cảng, công ty sẽ
tập trung phát triển với những định hướng cụ thể: Xây dựng
hệ thống cấp nước cho các khu vực đô thị, công nghiệp dọc
theo các tuyến giao thông đô thị nội vùng và liên vùng như
thành phố Thủy Nguyên tương lai, các khu vực hai bên
đường Bùi Viện (World Bank), đường ven biển hải Phòng -
Thái Bình...; tích cực tham gia vào chương trình xây dựng
nông thôn mới để người dân được cung cấp nước sạch đủ
tiêu chuẩn như đô thị.
“Qua đó, góp phần vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu

hút đầu tư, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ chính
trị về xây dựng và phát triển TP. hải Phòng đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trịnh anh Tuấn nhấn mạnh.n

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã chú trọng 
hiện đại hóa, số hóa quy trình vận hành hệ thống
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                Delivering Quality Education

“QSI Haiphong is confident in its ability to enable comprehensive and 
successful development. We know that Success Orientation is an 
important factor of success in the future, at work in particular and in 
life in general.
“As soon as you step into QSI Haiphong, you will feel comfortable and 
connected. With a friendly atmosphere and a warm, cheerful welcome 
in a safe environment. QSI Haiphong is like merging into one and 
becoming one big family.”
“QSI Haiphong teachers are always full of passion 
and enthusiasm for their classes. In their effort for 
lifelong learning, they set an example for 
students on how to become 21st Century 
learners.”

QSI SUCCESS ORIENTATIONS:
     Trustworthiness
     Responsibility
     Aesthetic appreciation
     Concern for others
     Kindness and politeness
     Independent endeavor
     Group Interaction


