
THE VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - VOL. 03, NO. 11 (1361), JUNE 1 - 14, 2022 

B U S I N E S S   F O R U M   M A G A Z I N E

VĨNH LONG
Nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh

ONGOING EFFORTS FOR BETTER BUSINESS ENVIRONMENT
BILINGUAL







2 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 1 - 14, 2022

VCCI

04 “Thắp lửa và giữ lửa” cho những người khởi nghiệp

05 “Light the fire and keep the fire” for Entrepreneurship

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

06 Vĩnh Long: Nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh

08 Vinh Long: ongoing Efforts for Better Business Environment

10 Tạo xung lực mới thu hút nguồn lực đầu tư phát triển 

12 creating momentum for fresh Investment Inflows

15 Đổi mới nền hành chính công, góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh

16 Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại  và hỗ trợ doanh nghiệp

18 Innovating Trade Promotion activities and Supporting
Businesses

20 Thúc đẩy nông nghiệp số, nâng tầm giá trị nông sản

21 Promoting Digital agriculture, raising the Value of 
agricultural Products

22 Ngành Tài nguyên môi trường: Nỗ lực cải cách vì người dân
và doanh nghiệp

ViEtNam BUsiNEss ForUm
Published by VCCi

Licence No.58/GP-BTTTT dated February 18, 2020
Printed by the Trade Union Printing Company
PRICE: VND25,000

available on 

Pham Ngoc TuaN
Editor-iN-CHiEF

Pham ThE Nam
dEPUtY Editor-iN-CHiEF
in Charge of ViEtNam BUsiNEss ForUm 

Board oF adVisors
Pham TaN coNg
VCCI President & Chairman

NguYEN QuaNg VINh
VCCI Vice President 

NguYEN ThI Nga
Chairwoman of Board of Directors, BRG Group

Designer: hoaNg aNh
Sub-editor: STEVEN groff

HEad oFFiCE
4th floor, 9 Dao Duy anh St., hanoi 
Tel: (84-24) 35743985/35743063
fax: (84-24) 35743985
Email: vbfhanoi@gmail.com; vbf@vcci.com.vn
Website: www.vccinews.com

soUtHErN rEP. oFFiCE
171 Vo Thi Sau St., Dist.3, hcm city
Tel: (84-28) 39321099/39321700
fax: (84-28) 39321701 

NortHErN rEP. oFFiCE
4th floor, 208 De La Thanh St., 
Dong Da Dist., hanoi
Tel:  (84-24) 6275 4809
fax:  (84-24) 6275 4835
Chief representative
Ngo DoaN khuYEN

JaPaN
2nd floor, hirkawacho-koizumi Bldg., 
1-9-5, hirakawacho, chiyoda - ku, 
Tokyo 102-0093
Tel: 81-3-5215-7040 
fax: 81-3-5215-1716
Chief representative
akI kojIma



www.vccinews.com  3

56 hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long: 
chủ động đổi mới, thúc đẩy phát triển

57Vinh Long Young Entrepreneurs association: 
actively reforming, Boosting Development

58 Trường Đại học Sư Phạm kỹ Thuật Vĩnh Long: 
Định hướng phát triển tiệm cận với các trường

đại học lớn trên thế giới 

60 Trường ThcS Nguyễn Trường Tộ: chú trọng
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

61Trường cao đẳng Vĩnh Long: hướng đến đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao

62 Trường cao đẳng nghề Vĩnh Long: Tạo nhiều cơ
hội việc làm cho sinh viên

ENTERPRISE

63 Bước tiến mới của TNI holdings Vietnam 
tại khu vực phía Nam

64 De heus Việt Nam: Nỗ lực phát triển bền vững, 
khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam

66 De heus Vietnam: Effort for Sustainable 
Development, asserting Leadership in Vietnam

68 Vietcombank Vĩnh Long: hỗ trợ cùng khách
hàng đẩy mạnh  sản xuất - kinh doanh

70công ty TNhh New hope Vĩnh Long: Điểm sáng
đầu tư fDI tại Vĩnh Long

71 Bún Ba khánh: Đổi mới để bắt nhịp cuộc sống

72 Ba khanh rice Vermicelli: New change for Life

74 ching Luh Việt Nam: Đề cao trách nhiệm xã hội 

75 Bưu điện tỉnh Vĩnh Long: Tăng cường đổi mới,
nâng cao chất lượng phục vụ

76 công ty Điện lực Vĩnh Long: Đảm bảo nguồn điện
ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

78công ty TNhh Tuấn hiền: chất lượng mở lối
thành công

TOURISM

80 Sông nước Vĩnh Long - say lòng du khách

81 Vinh Long river and Water - Enchanting
Tourists

24 Lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm
động lực thúc đẩy tăng trưởng

25 Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao năm 2022 

26 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh
thu hút đầu tư

28 Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

29 Đổi mới công tác thanh, kiểm tra, góp phần cải
thiện môi trường kinh doanh

30 cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long: 
Nỗ lực vì môi trường kinh doanh lành mạnh

32 Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng, góp phần
phục hồi và phát triển kinh tế

33 Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người
nộp thuế

34 Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long: Phát huy vai trò trụ
cột đảm bảo an sinh xã hội

36 hải quan cửa khẩu Vĩnh Long: cải cách thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

36 huyện Trà Ôn: Phát huy lợi thế ngành nông nghiệp

38 Thị xã Bình minh: khẳng định vị thế vùng kinh tế
động lực của tỉnh

39 Binh minh Town: asserting Position of Provincial
Dynamic Economic region

41 huyện Long hồ: Vùng đất nhiều tiềm năng thu
hút đầu tư

42 huyện mang Thít: Tạo bứt phá toàn diện

44 khai thác tiềm năng, lợi thế,  đưa Vũng Liêm ngày
càng phát triển

46 chuẩn bị điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư 

48 Preparing the Best  for Investors

50 Nâng cao hiệu lực quản lý dự án giao thông

52 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long: 
Luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án

54 Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long: 
không ngừng nỗ lực đổi mới và sáng tạo



4 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 1 - 14, 2022

VCCI

Đ ó là những chia sẻ của chủ tịch VccI Phạm
Tấn công tại Diễn đàn khởi nghiệp cấp cao
về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa
phương diễn ra tại Quảng Ninh vừa qua.

khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo là động lực để
kinh tế đất nước phát triển bền vững. Đặc biệt khởi nghiệp
sáng tạo (hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm cả làm những
việc cũ một cách sáng tạo hơn) là yêu cầu và cơ hội của kỷ
nguyên số. gần đây, khái niệm “đổi mới sáng tạo mở”
cũng được nhắc đến nhiều như một mô hình kinh tế chia
sẻ của nền kinh tế tri thức, công nghệ.

Theo chủ tịch VccI, với chương trình khởi nghiệp Quốc
gia và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,
VccI tự hào đã đi tiên phong trong hành trình thắp lửa khởi
nghiệp ở Việt Nam từ năm 2002. hàng vạn thanh niên đã
tham gia và hàng nghìn dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng
tạo cũng như hàng nghìn nhà khởi nghiệp đã trưởng thành từ
chiếc nôi này. “chiếc nôi khởi nghiệp quốc gia của VccI
không chỉ là nơi trình diễn các dự án mà quan trọng hơn là
chúng ta đã thiết lập được một hệ sinh thái và mạng lưới hỗ
trợ khởi nghiệp ở Việt Nam kết nối các bộ ngành, các vườn
ươm và tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp, mà nòng cốt là các
trường đại học, các địa phương”, ông công nói.

cũng theo ông công, chương trình khởi nghiệp Quốc
gia của VccI đang phát huy được thể mạnh của một tổ
chức hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút sự quan tâm, vào
cuộc của cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước và một số tổ
chức quốc tế. VccI đã trở thành viên của mạng lưới khởi
nghiệp toàn cầu gEN. Từ năm 2019, Ban tổ chức chương
trình khởi nghiệp Quốc gia là đơn vị đề cử và tổ chức cuộc
thi cúp khởi nghiệp toàn cầu.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, chương trình khởi nghiệp
Quốc gia của VccI đang phối hợp với chương trình Phát
triển Liên hiệp quốc uNDP cùng triển khai một số nội dung

mới cho khởi nghiệp, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng bộ
tiêu chí về kinh doanh liêm chính cho nhà đầu tư và doanh
nghiệp khởi nghiệp, đào tạo khởi nghiệp liêm chính, khởi
nghiệp tạo tác động xã hội cho các giảng viên, cố vấn khởi
nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp... chương trình cũng
đang quy tụ được đội ngũ các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam để triển khai các hoạt
động khởi nghiệp chuyên sâu và cao cấp.

Theo Thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Trần Văn
Tùng, muốn hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ ý
tưởng của mình thì người khởi nghiệp phải được cung cấp
các kiến thức có liên quan. Và nguồn kiến thức đó chính là
những chia sẻ quý báu của những người đi trước đã trải
qua nhiều kinh nghiệm và đạt được thành tích trong quá
trình khởi nghiệp. Đặc biệt, nguồn vốn cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp là vô cùng quan trọng. Ở một số nước
phát triển, phần lớn nguồn vốn cho khởi nghiệp đến từ
doanh nghiệp, các quỹ đầu tư thiên thần. Nhà nước sẽ hỗ
trợ, tạo hành lang pháp lý và kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước
được hiểu như “vốn mồi”, phần còn lại huy động từ các
nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm…

Ông Tùng cho biết thêm, để tạo lập “văn hóa khởi
nghiệp” thì công tác thông tin, tuyên truyền là vô cùng
quan trọng. Tỷ lệ thành công ở khởi nghiệp tại Việt Nam
tuy thấp nhưng cần phải biết “chấp nhận thất bại”, bởi trải
qua thất bại mới đến thành công. Tư duy đó cần đưa vào
lớp trẻ, vào những người mới khởi nghiệp. Những người
đó tuy thất bại nhưng họ đang học tập và rút ra nhiều kinh
nghiệm quý báu cho lần sau.

Ngoài ra, để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thành
công, theo ông Tùng, các địa phương và các ban, ngành liên
quan cần có đủ kiến thức, kỹ năng tạo lập hệ sinh thái khởi
nghiệp tương thích với các quốc gia khác đang triển khai; đặc
biệt là cần xây dựng văn hóa “chấp nhận thất bại”, dám đứng
lên làm lại cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.n

“Thắp lửa và giữ lửa” 
cho những người khởi nghiệp
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - covid-
19 như một lần “thử lửa” đối với doanh
nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi
nghiệp nói riêng. Và giờ là thời điểm cho
thế hệ khởi nghiệp sáng tạo bừng dậy với
nhiều khát vọng được trải nghiệm, cống
hiến của các bạn trẻ cho đất nước.

Anh MAi

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Diễn đàn
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T hese viewpoints are expressed by VccI
President Pham Tan cong at the high-Level
Policy Dialogue for building a local startup
ecosystem that recently took place in Quang
Ninh province.

Entrepreneurship and innovative startups are the driving
force for the country's sustainable economic development.
Especially, innovative startups (in a broad sense, including
doing old things more creatively) are requirements and
opportunities of the digital age. recently, the concept of
"open innovation" has also been mentioned a lot as a sharing
economy model of knowledge economy and technology.

With the National Startup Program and support
programs for small and medium-sized enterprises, the
Vietnam chamber of commerce and Industry (VccI) has
been a pioneer in the startup journey in Vietnam since
2002, said VccI President cong. Tens of thousands of
young people have joined and thousands of startups,
innovative startups and entrepreneurs have grown up from
this cradle. “VccI's national startup is not
only a place to showcase projects, but more
importantly, we have established an
ecosystem and a startup support network
in Vietnam connecting ministries, sectors,
incubators and startup promotion
organizations, with the core being
universities and localities," he added.

VccI's National Startup Program is
promoting the strength of an organization
that supports startups and engages the
domestic startup community and several
international organizations, he added. VccI
has become a member of the global
Entrepreneurship Network (gEN). Since
2019, the organizing committee of the
National Startup Program has been the
nominator and organizer of the global
Startup cup competition.

Especially, since 2009, VccI's National

Startup Program has coordinated with the united Nations
Development Program (uNDP) to jointly carry out some
new content for startups, including a strong focus on
developing a set of standards for business integrity for
investors and startups, and training integrity startups, social
impact startups for trainers, mentors and investors. The
program has also brought together top-notch innovative
startup experts and advisors in Vietnam to deploy intensive
and high-end startups.

according to Deputy minister of Science and Technology
Tran Van Tung, to start a business from their own ideas,
entrepreneurs must be provided with related knowledge. and
that source of knowledge is valuable expertise from those who
have experienced and achieved success in starting a business.
Particularly, capital for startups is extremely important. In
some developed countries, most of the funds for startups
come from companies and angel investors. The government
will create legal corridors and provide seed funding, while the
rest is raised from angel investors and venture funds.

To build a "startup culture", information and
communication is extremely important, he said. The success
rate of startups in Vietnam is low but it is necessary to know
how to "accept failures" because failure is the mother of
success. That mindset needs to be brought into the youth
class and into the people who are just starting a business.
Indeed, after suffering failures, they learn and draw valuable
experiences for the next trials.

In addition, to build a successful startup ecosystem,
according to mr. Tung, localities and related bodies need to
have enough knowledge and skills to create a startup
ecosystem workable in other countries where they are active.
It is especially necessary to build a culture of "accepting
failure" and starting over startups.n

“Light the Fire and Keep the Fire”
for Entrepreneurship

There is a saying: "fire proves gold,
adversity proves men." coVID-19 is like a
"testing fire" for businesses, including
startups. and now is the time for
innovative startups to advance with
burning aspirations for experience and
dedication of young people to the nation.

Anh MAi
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POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai các nhiệm
vụ, giải pháp nào nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu
đề ra năm 2022 và các năm tiếp theo; qua đó tiếp tục
hiện thực khát vọng về một Vĩnh Long phát triển năng
động, xứng danh xưng Vĩnh Long - “luôn thịnh vượng”
190 năm qua, thưa ông?

Năm 2022, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn
tỉnh dần thích ứng linh hoạt với dịch covid-19 song dự báo
còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, ngay từ các tháng
cuối năm 2021, uBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phục
hồi kinh tế trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh covid-
19 trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Sang
năm 2022, Ban chỉ đạo đã thành lập các Tổ công tác tập
trung triển khai các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế,
đồng thời ban hành kế hoạch số 13/kh-uBND thực hiện
Nghị quyết số 11/NQ-cP của chính phủ về chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

hiện tỉnh đang tập trung nguồn lực nỗ lực thực hiện
đồng bộ các giải pháp giai đoạn 2, giai đoạn then chốt của lộ
trình phục hồi kinh tế. cho đến nay đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội trong
thời gian tới. cụ thể: 

(1) Nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh:
Tỉnh đã công bố kịp thời cấp độ dịch trên địa bàn cho người
dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và chủ động trong tổ chức
hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn; tổ
chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt,
hiệu quả. Tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng dịch covid-19 đến
nay đạt khá cao và tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm
vắc-xin tăng cường cho người dân…

(2) hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh: Tỉnh đã triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí,
lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế; cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng
bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Tỉnh cũng hỗ trợ doanh
nghiệp tuyển dụng, đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu phục hồi,
mở rộng sản xuất. uBND tỉnh còn thường xuyên tổ chức gặp
gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt và có hướng giải quyết khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

(3) Đầu tư phát triển: Tỉnh xác định việc đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị
trọng tâm, lấy đầu tư công là yếu tố dẫn dắt và lan tỏa, đóng
góp tích cực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế. Ngay từ
đầu năm, chủ tịch uBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 07/cT-
uBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công năm 2022, trong đó xác định rõ lộ trình và
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và uBND cấp huyện
tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực
hiện và giải ngân các dự án đầu tư,… đặc biệt là các dự án đầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính lan toả trên
địa bàn tỉnh để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh
doanh và thúc đẩy đầu tư. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt
động xúc tiến đầu tư, tập trung triển khai phát triển các khu,
cụm công nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn
nhân lực,... để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh
doanh, đồng thời hoàn thành quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn sau. 

Nhằm khơi thông tiềm năng, nguồn lực “xây dựng
tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững”, tỉnh đang tập trung

Vĩnh Long

Nỗ lực không ngừng 
cải thiện môi trường kinh doanh
Tỉnh Vĩnh Long xác định cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh
tranh là nhiệm vụ xuyên suốt nên không ngừng rà
soát các “điểm nghẽn” để khắc phục và cải thiện.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch covid-19 tác động
tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh,
chính quyền tỉnh đã vào cuộc sát sao, triển khai
nhiều giải pháp tháo gỡ, đồng hành trước khó
khăn của doanh nghiệp. Ông Lữ Quang Ngời,
chủ tịch uBND tỉnh Vĩnh Long đã trao đổi với
phóng viên về vấn đề này. Ngô Khuyến thực hiện.
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thực hiện ba đột phá chiến
lược về nguồn nhân lực, kết
cấu hạ tầng và đẩy mạnh thu
hút đầu tư. Ông nhìn nhận
thế nào về các “điểm nghẽn”
này và nỗ lực tháo gỡ trong
thời gian tới?

Nhằm khơi thông tiềm
năng, nguồn lực để xây dựng
tỉnh Vĩnh Long phát triển bền
vững, tỉnh đang tích cực tháo
gỡ các "điểm nghẽn" về kết cấu
hạ tầng, nhân lực và cơ chế
chính sách như sau:

một là, ưu tiên nguồn lực
đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội, trọng tâm là phát triển
kết cấu hạ tầng đô thị, giao
thông phục vụ sản xuất và phát
triển du lịch. Đến năm 2025,
xây dựng mới và cải tạo 465km
cầu, đường giao thông; 95%
diện tích đất nông nghiệp được
khép kín thủy lợi, chủ động tưới tiêu; 95% hộ dân nông thôn
sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; tỷ lệ hộ
dân có điện đạt 99,5%;…

hai là, phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô
hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tập trung
nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao.
mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%;
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp bậc cao
cho 300 lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và 700 lượt cấp quản
lý bậc trung; đào tạo sau đại học 20 cán bộ làm việc trực tiếp
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học
kết hợp hỗ trợ đào tạo 10 tiến sĩ, 10 thạc sĩ.

Ba là về cơ chế chính sách: Trước tiên phải cụ thể hoá,
thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của
Trung ương về thuế, tín dụng,… đã ban hành để hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh.
Đẩy mạnh rà soát hệ thống văn bản, bãi bỏ, bổ sung các văn
bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo,
chưa đầy đủ hoặc vướng mắc. kịp thời ban hành các cơ chế
chính sách hỗ trợ, tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư vào
tỉnh; phấn đấu huy động vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn
2021-2025 đạt 83.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 23% grDP.

Bên cạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn nêu trên, tỉnh tiếp tục
tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được tập trung chỉ đạo lập
theo phương pháp tích hợp, dự kiến hoàn chỉnh và trình Thủ
tướng chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2022. các quy hoạch
sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng cũng được tích cực
triển khai đồng bộ với quy hoạch tỉnh tạo điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội.

Về chuyển đổi số: Tỉnh đã và đang tập trung phát triển hạ
tầng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử,
chính quyền số; cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối 1.061
dịch vụ con̂g trực tuyến với cổng dịch công quốc gia, triển khai
hạ tầng kết nối, giám sát mạng Truyền số liệu chuyên dùng 4
cấp hành chính. khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ
thông tin mở rộng đầu tư nội dung số; hỗ trợ, thúc đẩy chuyển

đổi số, phấn đấu đến năm 2025 có 15% doanh nghiệp nhỏ và
vừa ứng dụng các hình thức thương mại điện tử.

Ông có thể cho biết công tác cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh được tỉnh
Vĩnh Long quan tâm ra sao; đâu là điểm hạn chế cần khắc
phục trong thời gian tới?

Trong thời gian qua, tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện
đồng bộ nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, các
chính sách hỗ trợ và xúc tiến đầu tư, đổi mới và nâng cao chất
lượng công tác quy hoạch để tạo môi trường pháp lý ổn định...
hàng năm, sau lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PcI), tỉnh Vĩnh Long đều tổ chức hội nghị phân tích, đánh
giá kết quả đạt được, các điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra giải
pháp khắc phục, cải thiện điểm số và thứ hạng; đồng thời,
uBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương
rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu
liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Theo kết quả PcI do VccI công bố, trong 5 năm 2016-
2020, Vĩnh Long luôn nằm trong nhóm “tốt” và “rất tốt” (hai
năm 2016 và 2017 hạng 6; năm 2018 hạng 8; năm 2019 hạng 3;
năm 2020 hạng 6) và năm 2021 xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố
với số điểm 65,43 và thuộc nhóm điều hành khá. kết quả khảo
sát điều tra cho thấy doanh nghiệp đánh giá về chất lượng điều
hành kinh tế còn một số mặt chưa tốt, thể hiện ở các lĩnh vực có
chỉ số thành phần tụt giảm điểm số hoặc thứ hạng. 

Do đó, tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn để tạo môi trường kinh
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư;
phải quyết liệt hơn trong việc khắc phục hạn chế như: công tác
cải cách thủ tục hành chính; mức độ thân thiện của cán bộ công
chức; về tiếp cận đất đai, chất lượng lao động, đăng ký doanh
nghiệp hay tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý…

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và
nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ thường xuyên,
các cấp chính quyền đang tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ,
đồng bộ, tin tưởng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và
hiệu quả trong thời gian tới.

trân trọng cảm ơn ông!

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Long vì đã có thành tích nổi bật trong thực hiện

chính sách đối với người lao động, người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn vừa qua



What tasks and solutions is Vinh Long province
focusing to achieve its goals in 2022 and beyond, thus
continuing to realize the aspiration of a dynamically
developing Vinh Long, a place of prosperity, as dubbed
for 190 years now?

In 2022, the province’s socioeconomic activities will be
flexibly adapted to the coVID-19 epidemic in the context of
existing difficulties. faced with this reality, from the last
months of 2021, the Provincial People's committee
established a steering committee for economic recovery amid
the coVID-19 pandemic and launched a plan for PoST-
coVID-19 socioeconomic recovery and development. In
2022, the steering committee set up working groups in
charge of economic recovery and development tasks and at
the same time launched Plan 13/kh-uBND to carry out
resolution 11/NQ-cP on the Socioeconomic Development
and recovery Program.

currently, Vinh Long province is focusing its efforts on
consistently implementing second-phase solutions, a key
stage of economic recovery roadmap. So far, many important
achievements have provided momentum for socioeconomic
development in the coming time:

(1) Enhancing the capacity of healthcare, disease
prevention and control: The province promptly announced
local epidemic levels to people, organizations and
businesses for their prompt and active responses to
organize production and business associated with safety
assurance; and adopt flexible and effective epidemic

prevention measures. The coverage of coVID-19
vaccinations is high and the province keeps accelerating
the rollout of booster vaccination for people.

(2) Business recovery support: The province launched
policies on tax and fee exemption and reduction and tax
payment rescheduling; on repayment term rescheduling,
interest rate exemption and reduction and debt restructuring
for customers affected by the coVID-19 epidemic. Vinh
Long also supported businesses in recruiting and training
workers to meet their business recovery and expansion
needs. The Provincial People's committee also regularly
organized meetings and dialogues to seek prompt solutions
to business difficulties and problems.

(3) Development investment: The province determined
that promoting public investment disbursement is a key
political task. Public investment is a leading and pervasive
factor that positively helps economic recovery and
development. right from the beginning of the year, the
chairman of the Provincial People's committee issued
Directive 07/cT-uBND on speeding up public investment and
disbursement plan in 2022, clearly defined the action roadmap
and assigning specific tasks to each provincial agency and
district-level government to solve difficulties and obstacles
emerging in investment project implementation and
disbursement, particularly key infrastructure construction
investment projects to open up resources for production,
business and investment development. Vinh Long continues
to speed up investment promotion, building industrial zones,
completing infrastructure construction and training human
resources to facilitate production and business and complete
the provincial and district plans for land use as the foundation
for socioeconomic development in the coming time.

to unleash the potential and resources of
sustainable development of Vinh Long, the province is
focusing on carrying out three strategic breakthroughs
in human resources, infrastructure and investment
attraction. How do you see these bottlenecks and
efforts to remove them in the near future?

To unlock potential and resources for sustainable
development of Vinh Long province, the province is
actively removing bottlenecks in infrastructure, human
resources and policies as follows:

first, prioritizing investment resources for
socioeconomic infrastructure, with focus placed on urban
and traffic infrastructure development for production and
tourism development. By 2025, the province will build and
upgrade 465km of bridges and roads; actively irrigate 95%
of agricultural land; enable 95% of rural households with
access to clean water; and 99.5% of households with access
to electricity.

Second, developing human resources for new growth
models, meeting international integration requirements,

Vinh Long

ONGOING EFFORTS FOR BETTER     
Vinh Long province determines that
improving the business investment
environment and enhancing
competitiveness is a cross-cutting task. To
realize this task, the province has
constantly reviewed bottlenecks for
settlement and improvement. Especially
as the coVID-19 pandemic has caused a
negative impact on business operations,
the provincial government has closely
monitored and carried out many
solutions to deal with difficulties. mr. Lu
Quang Ngoi, chairman of Vinh Long
Provincial People's committee, granted
an interview to our reporters on this
issue. Ngo Khuyen reports.
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concentrating on training managerial
and skilled workers. By 2025, the rate of
trained workers will reach 65%. It will
train with high-level corporate
governance knowledge 300 business
leaders, 700 mid-level managers, and 20
science and technology postgraduates,
combined with training support for 10
doctors and 10 masters.

The third is mechanisms and
policies. first of all, it is necessary to
concretize, promptly and effectively
implement central mechanisms and
policies on taxes and credits issued to
support and remove difficulties in
investment, production and business;
speed up regulatory document review to
abolish and replace inappropriate,
overlapped, incomplete and obstructive
legal documents; timely promulgate
mechanisms and policies to support and
attract enterprises to invest in the province;
and mobilize investment funds of VND83 trillion for the
province in 2021-2025, equal to 23% of grDP.

In addition to clearing the above bottlenecks, the province
will continue to focus on the following key tasks:

on planning: The Vinh Long master plan in 2021-2030,
with a vision to 2050, is being focused on directing and
elaborating an integrated method, expected to be completed
and submitted to the Prime minister for approval by the end
of 2022. District-level land use planning and construction
planning are also actively implemented in line with the
provincial planning to facilitate socioeconomic development.

on digital transformation: The province has focused on
developing information technology infrastructure, e-
government and digital government. The provincial public
service portal has connected 1,061 online public services
with the National Public Service Portal, deployed
connection infrastructure, and monitored the data
transmission network at four administrative levels. It has
encouraged information technology firms to expand digital
investment; supported and promoted digital
transformation; and enabled 15% of small and medium-
sized enterprises to apply e-commerce forms by 2025.

Could you tell us how the province is concerned about
improving the investment and business environment and
enhancing competitiveness? What limitations need to be
addressed in the future?

In the past time, the province has actively carried out
many consistent solutions to improve the investment
environment, apply investment support and promotion

policies, and upgrade planning quality to create a favorable
stable legal environment. Every year, after the Provincial
competitiveness Index (PcI) is announced, Vinh Long
province opens a conference to analyze and evaluate its
results, strengths and weaknesses to provide solutions to
improve scores and rankings. at the same time, the
Provincial People's committee released a direction to
departments, agencies, branches and localities to review,
develop plans and carry out targets within their jurisdiction.

In the PcI results announced by VccI, Vinh Long
always ranked good and very good in 2016-2020 (ranked 6th
in 2016 and 2017, 8th in 2018, 3rd in 2019, and 6th 2020). In
2021. The ranking slid to No. 23 out of 63 provinces and
cities, scoring 65.43 points and standing among good
performers. The survey results show that enterprises did not
have good views on economic management quality in some
areas, reflected with low scores.

Therefore, the province needs to make more efforts to
create a favorable business environment for enterprises and
attract many investors; must be more drastic in overcoming
limitations like reforming administrative procedures,
enhancing the friendly attitude of public employees; and must
improve access to land, labor quality, business registration or
access to planning documents and legal documents.

Determining that improving the business investment
environment and enhancing competitiveness is a regular task,
authorities at all levels are taking strong and consistent actions
and believe that there will be positive and effective progress in
the coming time.

thank you very much!

       BUSINESS ENVIRONMENT

Prime Minister Pham Minh Chinh visited workers at Hoa Phu Industrial Zone during his
working visit to Vinh Long province in January 2022
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Ông có đánh giá thế nào về kết quả thu hút đầu tư,
phát triển doanh nghiệp của tỉnh những năm qua, xin
nhấn mạnh đến mặt “tích cực ” và “hạn chế” nổi bật?

công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long đang ngày
càng đổi mới theo hướng chủ động, tích cực và chuyên
nghiệp. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã tiếp xúc và làm
việc với 276 lượt nhà đầu tư; qua đó, đã cấp giấy chứng nhận
chủ trương, đăng ký đầu tư 137 dự án với tổng số vốn 11.512
tỷ đồng và 503,5 triệu uSD (44 dự án fDI). Tỉnh cũng đẩy
mạnh giới thiệu danh mục dự án mời gọi đầu tư và đã thu hút
24 dự án trong 5 năm 2015-2020 với tổng vốn 19.865 tỷ đồng;
hiện có 06 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn 2.593 tỷ
đồng và đang thực hiện các thủ tục có liên quan 12 dự án với
tổng vốn đầu tư 13.530 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2021, Vĩnh

Long có 3.335 đang hoạt động với vốn đầu tư 39.053 tỷ đồng;
1.140 chi nhánh, văn phòng đại diện và 1.074 địa điểm kinh
doanh của các doanh nghiệp, tạo 40.020 việc làm.

Về tổng thể, bên cạnh kết quả đạt được trên, việc thu hút
đầu tư vào Vĩnh Long còn chậm, chưa tương xứng với tiềm
năng; số dự án fDI chưa nhiều, chưa thu hút được nhiều nhà
đầu tư có uy tín, kinh nghiệm với dự án lớn và tính lan tỏa
cao. các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thủy sản số
lượng ít và quy mô vốn khiêm tốn nên chưa thúc đẩy phát
triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nguyên nhân của tình trạng này do hệ thống kết cấu hạ
tầng kỹ thuật của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát
triển, nhất là hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông và hạ tầng kỹ
thuật khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, công tác quản lý quy
hoạch còn bất cập, thiếu đồng bộ và tính dự báo chưa cao.
Trong khi tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư các cụm, tuyến
công nghiệp còn bị kéo dài nhưng việc kiểm tra, theo dõi tình
hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư chưa sát sao…
Những hạn chế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu
hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Để khắc phục hạn chế trên, tỉnh đang thực hiện những
giải pháp nào trong giai đoạn 2021-2025, thưa ông?

Để khắc phục các hạn chế trong công tác thu hút đầu tư,
các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung
thực hiện tốt những nội dung, giải pháp: 

(1) Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở,
ban, ngành và đơn vị được phân công chủ trì cải thiện chỉ số
PcI và từng chỉ số thành phần.
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Tạo xung lực mới thu hút nguồn lực 
đầu tư phát triển
Tỉnh Vĩnh Long đang vào cuộc mạnh mẽ
và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng
cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi
trường kinh doanh, đồng thời có nhiều nỗ
lực đổi mới trong công tác xúc tiến, thu hút
nhằm tạo xung lực mới cho việc thu hút
nguồn lực đầu tư phát triển. Đó là chia sẻ
của ông Võ Quốc thanh - giám đốc Sở kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vào tháng 4/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh cần tập trung
thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19



(2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút
ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính
liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh
của doanh nghiệp.

(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác
quản lý nhà nước trong giải quyết khó khăn, hỗ
trợ, phát triển doanh nghiệp.

(4)Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo.

(5) Tăng cường kiểm tra để thực hiện ngày
càng tốt hơn tính minh bạch, giảm chi phí
không chính thức, tạo cạnh tranh bình đẳng
cho doanh nghiệp. 

(6). Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, giải
quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh
nghiệp.

Ngày 10/12/2021, tỉnh ủy Vĩnh Long
ban hành Chương trình số 11-Ctr/tU thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ Xi về thu hút vốn đầu tư trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, đề ra
mục tiêu: Huy động vốn đầu tư thực hiện
giai đoạn 2021 - 2025 đạt 83.000 tỷ đồng,
trong đó vốn đầu tư ngoài Nhà nước là
48.900 tỷ đồng... Để thực hiện thành công mục tiêu trên,
sở đang tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp
nào?

Sở kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu uBND tỉnh ban hành
Quyết định số 247/QĐ-uBND, ngày 11/02/2022 về việc ban
hành kế hoạch thực hiện chương trình số 11-cTr/Tu ngày
10/12/2021 của Tỉnh ủy, đồng thời đang tiếp tục tham mưu,
thực hiện các nhiệm vụ giải pháp như:

(1) Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả,
đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm
định và trình phê duyệt theo quy định. 

(2) Phối hợp nghiên cứu, rà soát các văn bản Trung ương
để cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung các chính sách thu hút và
định hướng đầu tư trên từng lĩnh vực; tham mưu uBND tỉnh
sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự thủ tục đầu tư từ
khâu chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư…

(3) Xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn thu hút đầu
tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của từng
ngành, lĩnh vực của địa phương. Tham mưu uBND tỉnh xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các biện pháp cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh… 

(4) Tham mưu uBND tỉnh các giải pháp nhằm đa dạng
hóa và phát huy có hiệu quả mô hình hợp tác công - tư (PPP)
vào đầu tư cơ sở hạ tầng; quản lý chặt chẽ đầu tư, đặc biệt là
đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, hình thức
mua lại và sáp nhập (m&a) đối với các nhà đầu tư nước
ngoài. 

(5) rà soát, nghiên cứu, góp ý Trung ương hoàn thiện thể
chế, chính sách cho khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao và các mô hình tương tự khác theo
hướng xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế, chính sách
vượt trội phù hợp với đặc thù.

(6) kiểm soát hiện tượng “đầu tư chui”, “núp bóng”; khắc
phục tình trạng “vốn mỏng”; quản lý chặt chẽ đầu tư nước ngoài,
đặc biệt là đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần.

(7) Tham mưu uBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn để xây dựng
cơ sở dữ liệu về đất thực hiện cơ chế tạo quỹ đất; nâng cao
chất lượng thẩm định các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị
từ nguồn vốn ngoài ngân sách; yêu cầu nhà đầu tư ưu tiên
dành quỹ đất đã đầu tư cơ sở hạ tầng theo dự án để phục vụ
cho công tác tái định cư...

(8) cân đối, ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các công
trình hạ tầng kỹ thuật; triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ
lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.... 

(9) Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng,
minh bạch và bình đẳng, tích cực thực hiện các giải pháp cải
thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PcI),
triển khai hiệu quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương (DDcI); duy trì đối thoại thường xuyên
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Sau thời gian “chững lại” do tác động của đại dịch Covid-19,
Vĩnh Long đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua
việc ban hành, thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm
2022 (theo Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 02/12/2021). 

Theo Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022, tỉnh tiếp
tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; các hoạt
động xúc tiến đầu tư chú trọng đảm bảo tính liên kết vùng,
hình thành chuỗi cung ứng sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ
trong vùng; tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn
trải, xúc tiến đầu tư các đối tác chiến lược, địa bàn trọng
điểm, dự án có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường
và có tính lan tỏa lớn để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp,
nhà đầu tư có tiềm năng và năng lực thực hiện. 

Thông qua Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, tỉnh
Vĩnh Long xây dựng mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, góp
phần tạo công ăn việc làm, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy
xuất nhập khẩu và liên kết phát triển các ngành công nghiệp
sạch và xanh, đảm bảo an sinh xã hội…

F

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp, 
làm việc với lãnh đạo Tập đoàn De Heus vào ngày 11/5/2022



What do you think about the province’s results
of investment attraction and business development
in recent years? Would you mind telling us both
the good and unsatisfactory aspects?

Investment promotion of Vinh Long province has
been made more active, positive and professional. In 2015
- 2020, the province contacted and worked with 276
investors and granted investment licenses to 137 projects
with a total capital of VND11,512 billion and uS$503.5
million (from 44 fDI projects). Vinh Long introduced a
list of investment projects and attracted 24 projects with
VND19,865 billion in 2015-2020. currently, six projects
are in operation with a total registered capital of
VND2,593 billion and 12 projects with VND13,530
billion of investment capital are completing investment
procedures.

regarding business development, by the end of
2021, Vinh Long had 3,335 active companies with
combined registered capital of VND39,053 billion,
1,140 company branches and representative offices
and 1,074 business locations of companies. They
employed 40,020 workers.

however, investment attraction in Vinh Long
remained slow, incommensurate with local potential.
The province has not attracted many foreign direct
investment (fDI) projects and lacks large-scale
influential projects from well-reputed investors.
companies invested in small-scale agriculture and
fishery and they thus could not strongly boost
production and consumption development.

These weaknesses are attributed to a poor technical
infrastructure system that fails to match development
requirements, especially urban infrastructure, traffic
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Creating
Momentum for
Fresh Investment
Inflows
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Vinh Long province has taken strong,
consistent solutions to enhance
competitiveness, improve the business
environment and reform investment
attraction methods to create momentum
for fresh investment inflows, said mr.
Vo Quoc thanh, Director of the
Department of Planning and
Investment, Vinh Long province.

giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương với các
nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của
các dự án.

(10) Xây dựng danh mục các dự án trọng điểm mời gọi
đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức các đoàn xúc tiến
đầu tư tại tỉnh và nước ngoài, tăng cường kết nối hợp tác
xúc tiến, thu hút đầu tư với các cơ quan ngoại giao của các
thành viên Eu, hoa kỳ, Nhật Bản, hàn Quốc, Singapore,
Đài Loan...

Đánh giá của ông về Chỉ số thành phần Gia nhập
thị trường của tỉnh thời gian qua. Hiện sở đang thực
hiện các giải pháp, hoạt động nào nhằm cải thiện điểm
số, thứ hạng của chỉ số trên mạnh mẽ hơn trong thời
gian tới?

Năm 2021, theo kết quả công bố PcI của VccI, tỉnh
Vĩnh Long xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố với 65,43 điểm
và thuộc nhóm khá. 

kết quả điểm số và thứ hạng của chỉ số gia nhập thị
trường thay đổi qua các năm, cụ thể như sau: Năm 2017
đạt 8,47 điểm, xếp hạng 6; năm 2018 đạt 6,91 điểm, xếp
hạng 51; năm 2019 đạt 7,91 điểm, xếp hạng 12; năm 2020
đạt 8,10 điểm, xếp hạng 23; năm 2021 đạt 7,57 điểm, xếp
hạng 6 (tăng 17 bậc so với năm 2020). So sánh kết quả từ
năm 2019 đến năm 2021 cho thấy tỉnh đã có nhiều nỗ lực
để nâng cao chỉ số này nhưng năm 2021, chỉ số gia nhập
thị trường giảm điểm số, tuy vậy tăng về thứ hạng. Tỉnh
Vĩnh Long cần nỗ lực hơn nữa trong hành trình cải thiện,
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở đã chỉ đạo Phòng
Đăng ký kinh doanh tiếp tục cải thiện phương pháp làm
việc, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh
đăng ký kinh doanh; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục đăng ký
mẫu dấu, bố cáo thành lập doanh nghiệp. Tăng cường
công khai, minh bạch các thủ tục hành chính có liên quan
đến đăng ký doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký
doanh nghiệp qua mạng; nâng cao trình độ, tinh thần thái
độ của cán bộ một cửa.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành,
địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc bãi bỏ các giấy
phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hồ sơ, tài
liệu không cần thiết theo tinh thần của Nghị quyết số 02
của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện cơ chế
phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện tốt quy chế liên thông trong đăng ký thành lập
doanh nghiệp; về quản lý lao động; đăng ký chữ ký số cho
các doanh nghiệp; phối hợp quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

trân trọng cảm ơn ông!

Theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày
28/5/2021 của UBND tỉnh, Vĩnh Long đề ra mục tiêu
giai đoạn 2021-2025 có thêm 400 doanh nghiệp thành

lập mới/năm.
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and technical infrastructure in rural
areas. In addition, planning
management is still inadequate,
inconsistent and insufficiently
predictable. While the progress of site
clearance and investment in industrial
zones is still prolonged, investment
project inspection and monitoring
remain lax. These limitations have
significantly affected investment
attraction and business development.

What solutions is the province
carrying out to address these
weaknesses in the 2021-2025 period?

To overcome investment attraction
limitations, all levels of government are
focusing on carrying out the solutions:

(1) Strengthening responsibility and
activeness of competent provincial and
local agencies to take the lead in
improving the Provincial competitiveness
Index (PcI) and each PcI subindex.

(2) accelerating administrative
reform, reducing the time to execute
administrative procedures relating to
investing and business operations of
enterprises.

(3) Enhancing the effect of State
management in addressing existing
difficulties and supporting business
development.

(4) Speeding up business support
services and encouraging innovative
startups.

(5) Intensifying inspection to improve transparency,
reduce informal costs, and create fair competition for
businesses.

(6) Enhancing meetings and dialogues and resolving
difficulties and problems faced by enterprises.

on december 10, 2021, Vinh Long Provincial
Party Committee issued Program 11-Ctr/tU on
implementing the resolution of the 11th Provincial
Party Congress on investment attraction in Vinh Long
province in 2021 - 2025, which highlighted the goals
of mobilizing VNd83 trillion of investment capital,
including VNd48.9 trillion of private investment in
2021 - 2025. What tasks and solutions is the
department of Planning and investment advising and
carrying out to successfully accomplish these goals?

The Department of Planning and Investment advised
the Provincial People's committee to issue Decision
247/QD-uBND, dated february 11, 2022 promulgating
action Program 11-cTr/Tu dated December 10, 2021 of
the Provincial Party committee. Besides, the department
is advising and implementing solution tasks below.

(1) Devising workable and effective Vinh Long Plan
for the 2021-2030 period, with a vision to 2050, to meet
regulations on time, order and procedures of investment
formulation, appraisal and approval

(2) cooperating in researching and reviewing central
documents to update, amend or supplement investment

policies and orientations in each field;
advising the Provincial People's
committee to amend and supplement
regulations on investment procedures
from investment preparation to
investment implementation.

(3) Building investment criteria to
select and attract investment projects
suitable for local and sectoral planning
and development; advising the
Provincial People's committee on

socioeconomic development plans and measures to
enhance the business investment environment.

(4) advising the Provincial People's committee on
solutions to diversify and effectively promote public-
private partnership (PPP) model in infrastructure
investment; strictly managing investment, especially
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After a slowing period due to Covid-19 pandemic,
Vinh Long is stepping up investment promotion by
launching and advancing the Investment Promotion
Program 2022 (according to Decision No. 3331/QD-
UBND dated December 2, 2021.

According to the program, the province will further
boost investment promotion in the province; pay attention
to regional connectivity, production supply chain,
transportation and consumption in investment attraction;
target strategic investors, key markets and highly value-
added projects that are friendly to the environment and
have strong ripple effects on the overall development.

With this program, Vinh Long province aims to
effectively unlock local potential strengths to boost
economic growth, employment, human resource
development, import and export expansion, clean and
green development and social security.

According to Decision
1267/QD-UBND dated May 28,
2021 of the Provincial People's
Committee, Vinh Long targets to
have 400 new businesses a year in
the 2021-2025 period.  

Binh Minh Industrial Park
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investment through capital contribution, share purchase,
merger and acquisition (m&a) form for foreign investors.

(5) reviewing, researching, and proposing suggestions
to the central government to improve institutions and
policies for industrial zones, hi-tech agricultural zones
and other similar models to work out focused
development and outstanding mechanisms and policies
suitable with local and sector-specific characteristics.

(6) controlling “underground investment” and
“shadow investment”; reducing small investment; strictly
managing foreign investment, especially via equity
investment and share purchase.

(7) consulting the Provincial People's committee on
prioritized capital allocation for building land database to
create a land fund for investment projects; improving the
quality of investment project appraisal in residential areas
and urban areas from non-budget capital sources;
requesting investors to prioritize the land fund for
infrastructure to build resettlements.

(8) Balancing and prioritizing fund allocation for
infrastructure construction; implementing solutions to
increase the disbursement rate of State-funded
investment capital.

(9) Building an open, transparent and equal
investment environment, actively implementing solutions
to improve the Provincial competitiveness Index (PcI),
effectively launching District and Department
competitiveness Index (DDcI); and maintaining regular
government-investor dialogues in order to promptly
handle difficulties and problems emerging out of projects.

(10) Develop a list of key investment projects in the 2021
- 2025 period; organizing domestic and overseas investment
promotion delegations; and strengthening connectivity and
cooperation with diplomatic missions of Eu members, the
united States, japan, South korea, Singapore, Taiwan and
other markets to boost
investment attraction 

How do you assess
the performance of
market Entry
subindex? What
solutions and
activities is the
department currently
carrying out to
strongly raise the
score and ranking of
this subindex in the
coming time?

In 2021, according
to the PcI report
released by VccI, Vinh
Long province ranked
No. 23 out of 63
provinces and cities,
scoring 65.43 points to
stand among good
performers.

The score and
standing of market
Entry Index changed

year by year, specifically: 8.47 points, ranked No. 6 in
2017; 6.91 points, ranked No. 51 in 2018; 7.91 points,
ranked No. 12 in 2019; 8.10 points, ranked No. 23 in
2020; and 7.57 points, ranked No. 6 in 2021 (17 places
higher than in 2020). The performance from 2019 to 2021
showed that, although the province made much effort for
a better performance, it still declined in score but rose in
rankings in 2021. Vinh Long province needs to make
more efforts for a better outcome.

Performing its assigned tasks, the department will
direct the Business registration office to further reform
working methods to reduce the time for business
registration and revision; guide and facilitate enterprises to
quickly carry out procedures for corporate seal registration
and incorporation announcement. It will also enhance
publicity and transparency of administrative procedures
relating to business registration, foster information
technology application to enable more enterprises to carry
out online business registration and raise the attitude of
public officers at single-window divisions.

In addition, the province will continue to work with
relevant agencies, sectors and localities to review and
propose amendments or abolition of licenses, certificates
of business eligibility and unnecessary documents as per
the government's resolution 02 on continued
implementation of key tasks and solutions for a better
business and investment environment and stronger
national competitiveness. It will implement an inter-
coordination mechanism in handling administrative
procedures, apply joint cooperation in enterprise
registration, labor management, digital signature
registration, and cooperate in State management of
enterprises after establishment registration.

thank you very much!
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tinh giản bộ máy
Thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng

cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị
quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay, Vĩnh Long đã
giảm được 37 phòng, ban, chi cục và tương đương thuộc Sở;
giảm 06 phòng chuyên môn thuộc uBND
cấp huyện và giảm 101 đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

cùng với đó, công tác quản lý biên chế
được thực hiện đúng theo quy định. Tỉnh
đã thực hiện giảm được 202 biên chế hành
chính, đạt tỷ lệ 10,88%; giảm 2.168 biên
chế sự nghiệp, đạt tỷ lệ 10,46%, đảm bảo
theo lộ trình tinh giản biên chế tối thiểu
10% giai đoạn 2015-2021 của Trung ương.
giai đoạn từ nay đến năm 2026, thực hiện
kết luận số 28-kL/TW của Bộ chính trị,
Vĩnh Long tiếp tục thực hiện giảm tối
thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương
từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Ông Trần Văn hên, giám đốc Sở Nội
vụ Vĩnh Long cho biết, song song với tinh
giản bộ máy biên chế, tỉnh cũng chú trọng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức. các sở, ban ngành

thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên
chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến
khích phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công việc và thực
hiện công tác thi đua - khen thưởng kịp thời… Nhờ vậy,
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không
ngừng được nâng lên, phục vụ công tác hiệu quả, hạn chế
chồng chéo, tăng tính minh bạch và giảm thời gian thực
hiện thủ tục hành chính (TThc).

tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
công tác cchc, chuyển từ tư duy hành chính “cấp

phép”, “cho phép” sang “phục vụ” luôn được xác định là
một trong những nhiệm vụ đột phá để đưa Vĩnh Long trở
thành tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Theo đó, tỉnh đã đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện và cấp
xã, góp phần giải quyết TThc kịp thời, công khai, minh
bạch (năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
đã tiếp nhận 590.830 hồ sơ). 

Bên cạnh đó, các TThc từng bước được đơn giản hóa,
rút ngắn thời gian giải quyết. công tác tiếp nhận, xử lý các
phản ánh, kiến nghị đảm bảo được trả lời kịp thời, đúng
thời gian quy định và công khai. Vĩnh Long cũng đẩy mạnh
triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch
vụ bưu chính công ích.

các nỗ lực trên đã phục vụ kịp thời nhu cầu của người
dân và doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm được thời gian,
chi phí đi lại khi thực hiện TThc.

giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Long sẽ tiếp tục rà soát, cắt
giảm, đơn giản hóa các TThc; đổi mới và nâng cao hiệu quả
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên môi
trường điện tử để người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch
vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Tỉnh
phấn đấu: Tối thiểu 80% hồ sơ được thực hiện bằng phương
thức điện tử; 90% TThc được công bố, công khai và cập

nhật kịp thời; 80% người dân, doanh
nghiệp khi thực hiện TThc không phải
cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu…

Ngoài ra, tỉnh cũng đặt ra các mục tiêu
cụ thể để cải thiện hơn nữa các chỉ số xếp
hạng như: chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PaPI), chỉ số
cchc (Par INDEX), PcI… 

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp
tục tham mưu uBND tỉnh tăng cường
kiểm tra các TThc, thời gian giải quyết
hồ sơ, nhất là các TThc liên quan đến:
Đất đai, cấp phép xây dựng, thuế, hải
quan... Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số
14/cT-uBND ngày 14/9/2021 của chủ
tịch uBND tỉnh nhằm nâng cao chỉ số
PcI, Sở tăng cường đào tạo, bồi dưỡng
nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn,
thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức.n

Đổi mới nền hành chính công, 
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh
công tác cải cách hành chính (cchc),
nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công
vụ… Qua đó mang lại sự hài lòng cho
người dân và doanh nghiệp, góp phần
thúc đẩy thu hút đầu tư.

ngọc Tùng

Năm 2021, Vĩnh Long
đã ban hành 84 quyết định
công bố danh mục TTHC
thuộc thẩm quyền giải
quyết của các cơ quan, đơn
vị, với tổng số 1.551 TTHC.
Toàn tỉnh hiện có 1.081
dịch vụ công mức độ 4, các
thủ tục còn lại đạt mức độ
2. Tỉnh đã thực hiện cập
nhật, công khai 1.704
TTHC lên Cổng dịch vụ
công quốc gia và thực hiện
cập nhật 854 TTHC công bố
mới, cập nhật, điều chỉnh
998 quy trình điện tử…

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác CCHC của Vĩnh Long
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Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển cũng
như vai trò của lĩnh vực công nghiệp và thương mại
sau 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long?

30 năm đồng hành với sự đổi mới, vươn lên của tỉnh,
ngành công Thương đã có những bước phát triển vượt
bậc. công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp liên tục có sự bứt
phá, khai thác tốt nguồn nguyên liệu địa phương, giải
quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho lao
động địa phương.

Từ nền công nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, đến nay,
trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 3 khu công nghiệp
với tổng diện tích 735,79ha. Đến năm 2021, giá trị sản
xuất công nghiệp gấp 40,34 lần so với năm 1992, tăng
trưởng bình quân giai đoạn 1992-2021 đạt 13,12%/năm;
tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu
kinh tế tỉnh từ dưới 10% vào năm 1992 đã tăng lên
17,78% vào năm 2021.

hệ thống thương mại cũng phát triển mạnh, hàng hoá
phong phú, đa dạng, nhất là hình thức thương mại hiện
đại, tiện ích, trực tuyến,... đáp ứng được nhu cầu của người
dân. Toàn tỉnh có 115 chợ, 5 siêu thị, 50 cửa hàng tiện lợi

và 1 trung tâm thương
mại. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng năm
2021 đạt 54.000 tỷ
đồng, tăng 99,7 lần so
với năm 1992, tăng
trưởng bình quân đạt
16,56%/năm.

hoạt động ngoại
thương không ngừng
phát triển. hàng hóa
xuất khẩu ngày càng

phong phú, đa dạng, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh như: giày da, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, cây
ăn quả,… Nhiều mặt hàng đạt tiêu chuẩn Vietgap,
globalgap được xuất khẩu. Đến năm 2021, kim ngạch xuất
khẩu đạt 550 triệu uSD, gấp 33,4 lần so với năm 1992, tăng
trưởng bình quân giai đoạn đạt 12,41%/năm.

trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, để
hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát
triển kinh tế, công tác đồng hành hỗ trợ dN và xúc
tiến thương mại (Xttm) được ngành chú trọng ra
sao, thưa ông? 

Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Sở công
Thương Vĩnh Long đã chủ động phối hợp khảo sát, nắm
bắt vướng mắc của DN để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy
trì phát triển sản xuất. Ngoài ra, để hỗ trợ DN, Sở cũng
thực hiện cải cách thủ tục hành chính, miễn giảm tiền
điện, thuế, lãi suất… theo Nghị quyết 11/NQ-cP của
chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế xã hội…

Bên cạnh đó, xác định XTTm là yếu tố quan trọng, cầu
nối hợp tác giữa DN, nhà phân phối và người tiêu dùng,...
hoạt động XTTm trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyên
nghiệp, đi vào chiều sâu.

Sở đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Thị trường trong
nước, Sở công Thương các tỉnh, thành phố nhất là các
thành phố lớn của Đồng bằng sông cửu Long (ĐBScL) và
cả nước để kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản. hàng
năm, Sở đều tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh
Vĩnh Long, mời các hệ thống phân phối kết nối với các
DN, hợp tác xã của tỉnh. Từ đó tạo cơ hội giao thương
cho các DN, hợp tác xã liên kết, thiết lập kênh phân phối,
mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Theo kế hoạch, năm 2022, Sở sẽ phối hợp tổ chức các
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Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại      
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không chỉ tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn do
tác động của đại dịch covid-19, ngành công
Thương Vĩnh Long còn tăng cường các hoạt động
xúc tiến thương mại, thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh
doanh. Qua đó từng bước khẳng định vai trò trụ
cột trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã
hội địa phương. Phóng viên Vietnam Business
forum đã có cuộc trao đổi với ông Phạm tứ
Phương - giám đốc Sở công Thương tỉnh Vĩnh
Long về nội dung này. Ngọc tùng thực hiện.



chương trình XTTM như: Festival lúa gạo; “Người Việt ưu
tiên dùng hàng Việt”; Festival Nông sản khu vực ĐBSCL
hoặc Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP khu vực ĐBSCL -
Vĩnh Long 2022; tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng
hóa Vĩnh Long…

Các hoạt động hỗ trợ DN đã góp phần cải thiện mạnh
mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh theo hướng
thuận lợi và thông thoáng. Qua đó, giúp Vĩnh Long là tỉnh
có Chỉ số PCI luôn nằm trong nhóm “tốt”, “rất tốt” và
nằm trong top dẫn đầu của cả nước.

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển mạnh thương mại
điện tử. Vậy trong thời gian tới, kế hoạch, giải pháp
nhằm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
trong hoạt động XTTM sẽ được ngành chú trọng ra
sao, thưa ông?

Thời gian qua, Sở đã tăng cường XTTM trên nền tảng
số, marketing xuất khẩu trực tuyến; đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt tại các điểm giao dịch,… Cùng với
đó, các chương trình kết nối, đưa sản phẩm lên sàn
thương mại điện tử lớn: Voso, Sendo, Shopee, Postmart…
cũng được thực hiện tích cực và chủ động với nhiều hoạt
động hiệu quả.

Đặc biệt, ngày 31/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề
án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển
đổi số trong hoạt động XTTM” năm 2022 và kế hoạch
khung giai đoạn 2022 - 2025. Mục tiêu đến năm 2025, có
100% cơ quan XTTM, khoảng 300 cơ sở, DN, hợp tác xã,
hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên
Hệ sinh thái XTTM số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
phục vụ XTTM nhằm từng bước kết nối với Hệ sinh thái
XTTM số; 20% số lượng hội chợ, triển lãm của tỉnh được
tổ chức trên môi trường số;…  

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá thực
trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
trong hoạt động XTTM; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
phục vụ XTTM nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái
XTTM; nâng cao năng lực chuyển đổi số trong XTTM…

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025
khoảng 3,14 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung
ương khoảng 1,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của tỉnh…

Trân trọng cảm ơn ông!
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            và hỗ trợ doanh nghiệp

Vĩnh Long là tỉnh có tiềm năng phát triển năng lượng
tái tạo. Hiện toàn tỉnh có 1.729 cơ sở và DN đầu tư điện
mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 52,5MWp.
Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới, tỉnh đã quy
hoạch 14 cụm công nghiệp, trong đó có 04 cụm chuyên
ngành về năng lượng, tổng diện tích 218.7ha, đã có 09
nhà đầu tư xin đăng ký tham gia khảo sát đầu tư. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 05
nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát làm cơ sở lập dự án
đầu tư nhà máy điện gió. Trong đó, có 01 nhà đầu tư
đã triển khai xây dựng và lắp đặt thiết bị thu thập số
liệu gió tại xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Thời
gian tới, tỉnh tiếp tục thu hút các dự án nguồn và lưới
điện theo quy hoạch đã được công bố, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Gian hàng của tỉnh Vĩnh Long tham gia kết nối cung cầu hàng hóa
giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021



How do you evaluate the
development and role of
industry and commerce 30 years
after the re-establishment of
Vinh Long province?

In 30 years of accompanying
the province's innovation and rise,
the Industry and Trade
Department has made great
progress. Industry and handicrafts
have continuously made
breakthroughs, making good use
of local raw materials, creating
jobs, increasing incomes, and
improving the lives of local
workers.

from the small-scale industry,
up to now, the province has
formed 3 industrial zones with a
total area of 735.79 ha. By 2021,
the industrial production value
was 40.34 times higher than in
1992, the average growth in the
period 1992-2021 reached
13.12%/year. The proportion of
the industry-construction sector in
the provincial economic structure
increased to 17.78% in 2021 from
less than 10% in 1992.

Besides, the commercial system
has also developed strongly. goods
are rich and diverse, especially the
modern, convenient, online form
of commerce, to meet the needs of
the people. The province has 115
markets, 5 supermarkets, 50
convenience stores and 1 trade
center. Total retail sales of
consumer goods and services in
2021 reached VND 54 trillion, an
increase of 99.7 times compared to
1992, an average growth rate of
16.56% per year.

foreign trade activities are
constantly developing. Exported
goods are increasingly rich and
diverse, based on the potential and
strengths of the province such as
leather shoes, garments,

handicrafts and fruit trees. many
products meet Vietgap and
globalgap standards for export.
By 2021, export turnover reached
uSD 550 million, 33.4 times
higher than in 1992, with the
average growth over the period of
12.41%/year.

in the context of the impact
of the CoVid-19 epidemic, in
order to fulfill the "dual goal" of
both fighting the epidemic and
developing the economy, how is
the industry's focus on
accompanying businesses to
support and promote trade? 

facing the complicated
developments of the coVID-19
epidemic, Vinh Long Department
of Industry and Trade actively
coordinated to survey and grasp
the problems of enterprises to
promptly remove difficulties and
maintain production development.
In addition, to support businesses,
the Department also reformed
administrative procedures,
exempted and reduced electricity
bills, taxes and interest rates,
according to resolution 11/NQ-
cP of the government on the
program of socio-economic
recovery and development. 

Besides, the Department
identifies trade promotion as an
important factor, bridging
cooperation between enterprises,
distributors and consumers. Trade
promotion activities in the
province are increasingly
professional and in-depth.

The Department has worked
closely with the the Department of
Industry and Trade of the
provinces and cities, especially the
big cities of the mekong Delta  and
the whole country to connect the
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Innovating Trade Promotion
Activities and Supporting Businesses

Not only advising and
implementing many
solutions to support
businesses to overcome
difficulties caused by the
impact of coVID-19,
Vinh Long Industry and
Trade Department also
strengthens trade
promotion activities,
promotes business
opportunities, and
strengthens trade
promotion opportunities,
thereby, step by step
affirming its pivotal role in
economic development,
ensuring local social
security. Vietnam Business
forum reporter had an
interview with mr. 
Pham tu Phuong,
Director of Vinh Long
Department of Industry
and Trade, about this
topic. Ngoc tung reports.
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consumption of agricultural products. Every year, the
Department organizes a conference to connect supply and
demand in Vinh Long province, inviting distribution
systems to connect with enterprises and cooperatives of
the province, thereby creating trade opportunities for
businesses and cooperatives to link, establish distribution
channels, and expand consumption markets.

as planned, in 2022, the Department will coordinate
to organize trade promotion programs such as: rice
festival; “Vietnamese people give priority to using
Vietnamese goods”; festival of agricultural Products in
the mekong Delta or ocoP (one commune, one
Product) Exhibition in the mekong Delta-Vinh Long

2022. The Department will
also organize a conference
to connect supply and
demand of Vinh Long
goods.

activities to support
enterprises have contributed
to strongly improving the
investment and business
environment of the
province in a favorable and
open direction, thereby,
helping Vinh Long to be the
province whose PcI index is
always among the top of the
country.

Vinh Long province is
strongly developing e-
commerce. so in the
coming time, how will the

industry focus on plans and solutions to apply
information technology and digital transformation in
trade promotion activities?

In the past time, the Department has strengthened
trade promotion on digital platforms, online export
marketing; promoting non-cash payments at transaction
points, etc. along with that, the Department has
implemented programs to connect and put products on
major e-commerce platforms: Voso, Sendo, Shopee,
Postmart.

In particular, on march 31, 2022, the chairman of
Vinh Long Provincial People's committee issued Plan to
implement the Project "Promoting the application of
information technology and digital transformation in
trade promotion activities" in 2022 and the plan
framework plan for the period 2022 - 2025. The goal is
that by 2025, 100% of trade promotion agencies, about
300 establishments, enterprises, cooperatives and
business households in the province will be granted
accounts on the Digital Trade Promotion Ecosystem;
building a database system serving trade promotion in
order to gradually connect with Digital trade promotion
ecosystem; and 20% of the province's fairs and exhibitions
are held in the digital environment.

In 2022, we will evaluate the current status of
information technology application and digital
transformation in trade promotion activities; building a
database system serving trade promotion in order to
effectively connect with the trade promotion Ecosystem;
improving the capacity of digital transformation in trade
promotion. It is expected that the total budget for
implementation in the period 2022 - 2025 is about VND
3.14 billion, of which the central budget is about VND 1.2
billion and the rest is the provincial budget. 

thank you very much!

Vinh Long is a province with potential for
renewable energy development. Currently, the
province has 1,729 facilities and businesses investing in
rooftop solar power with a total capacity of about
52.5MWp. For grid-connected solar power projects,
the province has planned 14 industrial clusters, of
which 04 are specialized in energy, with a total area of
218.7 hectares, and 9 investors have applied for
registration to participate in investment survey.

In addition, the Provincial People's Committee
has approved 05 investors to study and survey as a
basis for investment projects for wind power plants. In
which, 1 investor has built and installed wind data
collection equipment in Trung Thanh commune,
Vung Liem district. In the coming time, the province
will continue to attract power source and grid projects
according to the announced planning, contributing to
the local socio-economic development.

Renewable energy is one of Vinh Long province’s priority fields for investment attraction 



L à tỉnh ở trung tâm Đồng bằng sông cửu Long,
Vĩnh Long có điều kiện tự nhiên tương đối
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. cụ thể,
nguồn nước ngọt dồi dào, thời tiết ôn hòa rất
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt

là canh tác trái cây nhiệt đới, nuôi cá tra, cá lồng bè,
chăn nuôi heo, gia cầm... Bên cạnh đó, người nông dân
trong tỉnh đã nhạy bén ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát
triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao.

Đến nay, tỉnh có số lượng lớn các trang trại nuôi gia
súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao, cao hơn so với các
tỉnh phía Nam sông Tiền; nhiều mô hình nuôi cá tra khá
hiệu quả dọc sông mang Thít, sông Tiền, sông hậu… Đối
với trồng trọt, nhiều mô hình mới được áp dụng, có sản
lượng và chất lượng cao hơn so với mô hình truyền
thống, điển hình như trồng cam sành trên đất ruộng cho
sản lượng 80-100 tấn/ha/năm.

Với những điều kiện về vị trí, thổ nhưỡng và con người,
tỉnh Vĩnh Long xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao là hướng đi nhanh nhất để khắc phục tình
trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; nâng cao giá trị ngành
nông nghiệp và cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, với vị trí tiếp giáp với nhiều địa phương,
Vĩnh Long có khả năng tiếp nhận và phân phối nhiều sản
phẩm nông sản trong vùng. Đặc biệt, với hệ thống giao
thông đa dạng và ngày càng được cải thiện, tỉnh cũng

từng bước đẩy
mạnh lĩnh vực chế
biến nông sản,
cung ứng các sản
phẩm chất lượng
cao cho các đô thị
lớn trong nước và
quốc tế.

mặt khác, trong
xu hướng chuyển

đổi số, ngành nông nghiệp Vĩnh Long cũng đang từng
bước chuyển động theo hướng hiện đại. một số mô hình
trồng trọt trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng tưới nước cho
cây trồng có điều khiển từ xa, có hệ thống cảm biến tự
động hóa; sử dụng công nghệ tự động hóa khâu chăm sóc
và nuôi dưỡng vật nuôi; áp dụng hệ thống giám sát, cảnh
báo chất lượng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản;
ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc nông sản, sản phẩm
ocoP…

mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số nông
nghiệp trong hoạt động tư vấn khuyến nông và xúc tiến
thương mại với Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.
Trong đó, tập trung vào phối hợp thực hiện hòm thư
điện tử cho nông dân, cung cấp danh sách cá nhân, tổ
chức có sản phẩm đạt chuẩn và Viettel Post sẽ hỗ trợ
quảng bá, vận chuyển, thu tiền hộ và tiêu thụ sản phẩm
nông sản trên địa bàn trong nước và quốc tế… Đây sẽ là
“đòn bẩy” đưa hàng nông sản tỉnh vươn xa đến mọi vùng,
miền trong cả nước và trên thế giới.n
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Thúc đẩy nông nghiệp số, nâng tầm giá trị nông sản

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Cam sành Vĩnh Long

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
những năm qua đã đạt nhiều kết quả ấn
tượng và tiếp tục khẳng định vai trò trụ
đỡ của nền kinh tế. Đây là nền tảng để
tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển
nông nghiệp, nông thôn và nông dân
trong giai đoạn mới.



a s a province in the center of the mekong
Delta, Vinh Long has relatively favorable
natural conditions for agricultural
production. Specifically, abundant freshwater
resources and mild weather are very favorable

for agricultural production, especially tropical fruit
cultivation, pangasius farming, fish cage farming, pig and
poultry farming. Besides, over the years, farmers in the
province have been sensitive in applying technical advances
and developing high-tech agricultural production models.

up to now, the province has a large number of high-
tech livestock and poultry farms, higher than the Southern
provinces of the Tien river; many models of pangasius
farming are quite effective along mang Thit, Tien, and hau
rivers. for cultivation, many new models have been applied,
with higher output and quality than the typical and
traditional models such as growing oranges in rice fields
with an output of 80-100 tons/hectare/year.

With the conditions of location, soil and people, Vinh
Long province determines that developing high-tech

agriculture is the fastest way to overcome the situation of
small and fragmented production, enhancing the value of
the agricultural sector and improving the living standards
of the people.

Besides, with its location adjacent to many localities,
Vinh Long has the ability to receive and distribute many
agricultural products in the region. In particular, with a
diversified and increasingly improved transportation
system, the province is also step by step promoting the field
of agricultural product processing, supplying high-quality
products to major domestic and international cities.

on the other hand, in the trend of digital
transformation, Vinh Long's agricultural industry is also
gradually moving in the direction of modernity. Some
farming models in the province have applied watering
plants by remote control and automatic sensor systems;
using technology to automate the care and rearing of
animals; applying a system of monitoring and warning of
water quality in aquaculture; and applying traceability in
agricultural products and ocoP products.

recently, the Department of agriculture and rural
Development signed a memorandum of understanding to
cooperate in promoting agricultural digital transformation
in agricultural extension consulting and trade promotion
activities with Viettel Post joint Stock corporation. In
particular, it will focus on coordination in creating E-mail
boxes for farmers, providing a list of individuals and
organizations with qualified products, and Viettel Post will
support promotion, transportation, collection of money
and consumption of agricultural products in the domestic
and international area. This will be the "leverage" to bring
the province's agricultural products to all areas and regions
in the country and in the world.n
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Promoting Digital Agriculture, Raising
the Value of Agricultural Products

over the years, the agricultural sector of
Vinh Long province has achieved many
impressive results and continued to
affirm its supporting role in the
economy. This is the foundation for the
province to implement the development
goals of agriculture, rural areas and
farmers in the new period.

Model of growing cantaloupe in a net house, applying high technology



Ông có thể cho biết một số nhiệm
vụ trọng tâm của ngành tNmt tỉnh
Vĩnh Long năm 2022?

Thực hiện chủ trương chung của
tỉnh: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào đô
thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng
cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du
lịch…, năm 2022, Sở TNmT đang tập
trung vào các nhiệm vụ:

Trong lĩnh vực đất đai, ngành tập
trung hoàn thành lập, trình uBND tỉnh
phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp
huyện thời kỳ 2021-2030 của 8/8 huyện,
thị xã, thành phố; kế hoạch sử dụng đất
cấp tỉnh 5 năm giai đoạn 2021-2025; đồng
thời tham mưu uBND tỉnh hoàn thành
báo cáo Thống kê đất đai tỉnh Vĩnh Long
năm 2021 gửi Bộ TNmT phê duyệt kế
hoạch sử dụng đất cấp huyện. Bên cạnh
đó, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai (địa chính - quy hoạch - giá
đất - thống kê, kiểm kê) của 4/8 huyện, thị
xã, thành phố để đưa vào khai thác, tích
hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và
kết nối liên thông giữa các ngành, cổng

trung tâm dịch vụ công của tỉnh. Ngành
cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc xác định giá
đất phục vụ cho đấu giá, áp giá bồi thường
thu hồi, định giá phục vụ giao, cho thuê,
chuyển mục đích sử dụng đất và tham
mưu uBND tỉnh tháo gỡ kịp thời vướng
mắc, khó khăn của DN. Ngành còn tiếp
tục hoàn chỉnh 03 dự án quan trọng: Điều
tra thoái hóa đất tỉnh Vĩnh Long lần tiếp
theo (2021 - 2025); Điều tra, đánh giá ô
nhiễm đất tỉnh Vĩnh Long; Điều tra, phân
hạng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long; và
tham mưu uBND tỉnh trình hĐND tỉnh
ban hành nghị quyết về cơ chế tập trung
đất đai, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn.

cùng với đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục, nâng cao nhận thức việc quản
lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản,
ngành sẽ tăng cường thanh, kiểm tra
hoạt động thăm dò, khai thác khoáng
sản, xử lý nghiêm các vi phạm hoạt
động khai thác cát, nhất là tại khu vực
nhân dân phản ánh hoặc có hiện tượng
sạt lở. Sở cũng đẩy mạnh triển khai các
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ngành Tài nguyên môi Trường

Nỗ lực cải cách vì người dân và doanh nghiệp

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Ngành Tài nguyên và môi
trường (TNmT) Vĩnh
Long đang tích cực đổi mới
công tác tham mưu, quản
lý; nỗ lực đẩy mạnh cải
cách hành chính (cchc),
nhất là các thủ tục hành
chính (TThc) nhằm tạo
thuận lợi cho người dân,
doanh nghiệp (DN). Phóng
viên đã có cuộc phỏng vấn
ông trần minh Khởi - Phó
giám đốc Sở TNmT tỉnh
Vĩnh Long về vấn đề này.
Ngô Khuyến thực hiện.

Không khí tại các khu sản xuất gạch, gốm được cải thiện nhờ cải tiến công nghệ, sản xuất sạch hơn



nhiệm vụ: Trình uBND tỉnh phê duyệt Dự án xác định dòng
chảy tối thiểu trên sông; giám sát việc xả thải vào nguồn
nước; tham mưu việc cấp phép và cấp quyền khai thác tài
nguyên nước cho tổ chức, cá nhân; phối hợp với đơn vị tư vấn
triển khai các dự án tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước...

Trong lĩnh vực môi trường, tập trung chỉ đạo thanh tra,
kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm
môi trường; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; quản lý môi
trường các khu - cụm công nghiệp, làng nghề. Ngành tiếp tục
triển khai phong trào chống rác thải nhựa; nâng cao năng lực
quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn; quan tâm
đầu tư nhà máy xử lý rác thải, khuyến khích ứng dụng công
nghệ vào tái chế, sử dụng chất thải, rác thải,..

Trong lĩnh vực cải cách hành chính (cchc), sẽ đẩy mạnh
rà soát, tham mưu uBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định
pháp luật về lĩnh vực TNmT; công bố TThc theo hướng đơn
giản, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện hiệu quả việc
liên thông dữ liệu giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh/bộ phận một cửa cấp huyện và
cơ quan thuế; kiểm tra việc giải quyết hồ sơ tại các bộ phận để
giảm tối đa số hồ sơ trễ hạn; tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin; siết chặt kỷ cương và nâng cấp dịch vụ công mức
độ 3, 4 đối với một số TThc.

Những năm qua, ngành tNmt đã tham mưu, thực hiện
các giải pháp, hoạt động nào nhằm góp phần cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCi?

Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; đã đạt trên 98% diện tích toàn tỉnh và dữ
liệu địa chính liên thông với cơ quan thuế, Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh, đảm bảo việc luân chuyển, theo dõi hồ
sơ thực hiện trên môi trường mạng, rút ngắn thời gian giải
quyết. cổng thông tin điện tử của Sở đã công bố đầy đủ: Văn
bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp
huyện; các khu đất sạch đưa vào đấu giá đất, quyết định thu
hồi, giao, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất…

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian thực hiện TThc về đầu tư
kinh doanh, Sở đã tham mưu uBND tỉnh công bố đầy đủ
TThc với thời gian thực hiện bằng hoặc ít hơn quy định và
xây dựng, trình uBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong
công tác xác định giá đất cụ thể. 

Sở cũng tích cực tham gia các buổi gặp gỡ, đối thoại với
DN; phối hợp các sở, ban ngành tham mưu uBND tỉnh tháo
gỡ khó khăn hoặc có văn bản gửi xin ý kiến bộ, ngành Trung
ương để được hướng dẫn các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Việc tập huấn cho DN các quy định pháp luật về TNmT
cũng được chú trọng. cụ thể ngay đầu năm 2022, Sở đã tổ chức
02 đợt tập huấn văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho
cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành, uBND cấp huyện… và
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhìn chung, Sở TNmT luôn coi trọng và tổ chức thực hiện
nghiêm túc các giải pháp uBND tỉnh đã chỉ đạo, qua đó góp
thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ
số PcI và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đến Vĩnh Long.

Đánh giá của ông về chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh? sở
đang thực hiện giải pháp nào nhằm cải thiện điểm số, thứ
hạng trong thời gian tới?

Trong 5 năm 2016 - 2020, chỉ số Tiếp cận đất đai của tỉnh luôn
đạt thứ hạng cao nhưng chưa ổn định. cụ thể, có 2 năm điểm chỉ

số Tiếp cận đất đai của Vĩnh Long đứng 01/63 tỉnh, TP (năm 2016
với 6,99 và năm 2019 với 7,80) nhưng năm 2017 giảm thấp nhất
6,69 điểm, xếp 14/63; đến năm 2018 tăng trở lại 7,04 điểm nhưng
vẫn xếp 17/63 và năm 2020 đạt 7,15 đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, Sở sẽ thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian
xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối
hợp chặt chẽ với địa phương để làm tốt công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng và xử lý các vướng mắc tồn đọng về đất đai của
DN. Tăng cường cung cấp thông tin đất đai trực tuyến, nhất là
thông tin về quy hoạch, giá đất, đấu giá đất, thông tin dự án; tham
mưu uBND tỉnh phát huy vai trò của Trung tâm Phát triển quỹ
đất trong việc ứng vốn tạo quỹ đất sạch... 

từ kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các sở, ban, ngành tỉnh
và UBNd cấp huyện những năm qua, ông nhìn nhận thế nào
về chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của ngành tNmt?

kết quả xếp hạng cchc của Sở TNmT những năm qua có
thứ hạng không cao, trong đó điểm trừ nhiều nhất là ở chỉ số cải
cách TThc. Về khách quan, những vướng mắc trong việc thực
hiện TThc thời gian qua còn có nguyên nhân từ cơ chế, chính
sách pháp luật và Sở đã có phản ánh về Bộ TNmT để tổng hợp,
xem xét ban hành hoặc trình chính phủ ban hành hướng dẫn.

căn cứ trên báo cáo phân tích đánh giá chỉ số cchc
năm 2021, Sở sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp như: Quản lý chặt chẽ việc giao việc và kiểm tra tiến
độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, giải quyết hồ sơ của từng
công chức, viên chức; rà soát lại quy trình, thủ tục trình
uBND tỉnh công bố hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung; tăng
cường hơn việc phối hợp với sở, ban ngành…

chủ trương của chính phủ, tỉnh là đẩy mạnh thực hiện
TThc ở mức độ 3 và 4 nhưng tại cổng thông tin điện tử của Sở
lại không phát sinh hồ sơ. Nguyên nhân do người dân chưa có
thói quen thao tác trực tuyến nhưng mặt khác còn bởi cơ sở vật
chất phục vụ nhiệm vụ này còn hạn chế. Ngoài ra, các văn bản
quy phạm pháp luật hiện chưa đồng bộ trong việc thực hiện
TThc: hầu hết TThc về đất đai đều quy định “tiếp nhận bản
gốc” nên việc thực hiện mức độ 3, 4 gặp nhiều khó khăn; đây cũng
là “điểm nghẽn” lớn khi đẩy mạnh cải cách TThc của ngành.

tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án tiết
kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông có thể
chia sẻ về việc thực hiện chủ trương này?

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư đảm bảo tính bền vững, tiết kiệm
tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp thiết,
ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khi góp ý các dự án, Sở tham
mưu tỉnh xem xét, loại trừ dự án công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều
tài nguyên, tiêu hao năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm. 

Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu uBND tỉnh xây dựng chiến
lược đầu tư đảm bảo phát
triển bền vững; chú trọng
khuyến khích đầu tư vào
lĩnh vực, địa bàn trọng
điểm, thế mạnh nhằm
khai thác tốt tiềm năng;
các ngành nghề công nghệ
cao, hiện đại, sạch, thân
thiện môi trường và sử
dụng hiệu quả nguồn lực
địa phương…

trân trọng cảm ơn ông!
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Bám sát yêu cầu đặt ra
Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều

nhiệm vụ do Sở kh&cN triển khai đã ngày càng đi vào
chiều sâu và có tính ứng dụng cao, từ đó tạo động lực và là
cơ sở cho việc định hướng phát triển của địa phương. Sau 6
năm thực hiện, chương trình hành động số 10-cTr/Tu,
ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng
cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế” đã
đạt được những thành tựu vượt bậc. các đề tài, tiến bộ khoa
học công nghệ đã góp phần tăng năng suất, sức cạnh tranh

sản phẩm và nâng cao
hiệu lực quản lý hành
chính,… 

giai đoạn 2016-
2020, Dự án Nâng cao
năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng
hóa của doanh nghiệp
(DN) tỉnh đã hỗ trợ 75
DN áp dụng các công
cụ cải tiến nâng cao
năng suất, chất lượng;

xây dựng áp dụng hoặc áp dụng tích hợp các hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn
quốc tế… Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ 15 DN xây dựng mô
hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng máy móc, thiết bị tiên
tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đánh
giá sản xuất sạch hơn.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Sở kh&cN tỉnh đã hỗ trợ
DN tư vấn thiết kế, tra cứu và lập hồ sơ đăng ký xác lập
quyền nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận,
kiểu dáng công nghiệp… kết quả, giai đoạn 2016-2020 đã có
545 đơn đăng ký xác lập sở hữu trí tuệ, tăng 33,5% so với
408 đơn đăng ký của giai đoạn 2011-2015. 

Đặc biệt, năm 2021, mặc dù phải chịu những ảnh hưởng
nặng nề từ đại dịch, Sở kh&cN vẫn hoàn thành tốt các
nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nghiên cứu kh&cN cấp
tỉnh và cấp cơ sở. Tham mưu uBND tỉnh nghiệm thu, công
nhận và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả 10 nhiệm vụ
kh&cN cấp tỉnh. Ngoài ra, đơn vị cũng tiếp nhận 45 báo
cáo về việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất
lượng (hTQLcL) theo TcVN ISo 9001:2015 và 08 hồ sơ
công bố hTQLcL phù hợp theo TcVN ISo 9001: 2015 của
các đơn vị,…

thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo
Theo ông Nguyễn Văn Tùng, giám đốc Sở kh&cN tỉnh

Lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
làm động lực thúc đẩy tăng trưởng
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POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Trong những năm qua, Vĩnh Long đã nỗ
lực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa
học và công nghệ (kh&cN) vào sản xuất
và đời sống. Qua đó tạo bước chuyển
biến nhanh về năng suất, chất lượng, hiệu
quả, góp phần nâng cao giá trị và thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vĩnh Long sẽ tiếp tục quan tâm
đầu tư kinh phí cho hoạt động
KH&CN, khởi nghiệp và đổi mới

sáng tạo. Đây cũng là phương châm và
mục tiêu xuyên suốt của ngành trong
những năm tiếp theo, góp phần đắc
lực vào mục tiêu cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh của tỉnh. 
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Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh
Long, năm 2021, mặc dù
chịu những tác động nặng
nề từ đại dịch covid-19
nhưng với sự vào cuộc,

quyết tâm của cả hệ thống chính trị và
cộng đồng doanh nghiệp, tổng thu ngân
sách nhà nước (NSNN) của tỉnh vẫn đạt
những kết quả ấn tượng, đạt 7.089,4 tỷ
đồng, bằng 95,26% dự toán. Trong đó,
thu nội địa 5.136 tỷ đồng, đạt 94,38% dự
toán. Đây là động lực để tỉnh tiếp tục nỗ
lực thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách
trong những năm tiếp theo. 

Bên cạnh đó, nhờ thu ngân sách đạt
khá, các nhiệm vụ chi được đảm bảo theo
dự toán, đáp ứng yêu cầu và có thêm
nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ
quan trọng, cấp bách phát sinh. Tổng chi
ngân sách địa phương đạt 9.508,92 tỷ
đồng, đạt 98,44% dự toán năm, tăng
1,82% so với năm trước. Trong đó, chi
đầu tư phát triển đạt 4.003,46 tỷ đồng, đạt
91,64% dự toán; chi thường xuyên đạt
5.463,98 tỷ đồng, đạt 106,94% dự toán.

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đặt mục
tiêu tổng thu NSNN đạt 6.503 tỷ đồng;
trong đó, thu nội địa 4.903 tỷ đồng; thu
từ xuất nhập khẩu 1.600 tỷ đồng. Triển
khai kế hoạch, ngay từ những tháng đầu
năm, các cấp chính quyền địa phương đã
tập trung thực hiện quyết liệt những

nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần “thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch covid-19”.

Ông Phạm minh Thiện, giám đốc
Sở Tài chính Vĩnh Long cho biết, thời
gian tới, Sở sẽ phối hợp với các ngành
Thuế, kho bạc Nhà nước và các đơn vị
liên quan đẩy nhanh tiến độ thu NSNN.
Đồng thời tích cực chống thất thu, nợ
đọng thuế; tìm kiếm các giải pháp hiệu
quả trong quản lý tài chính - ngân sách
trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thu ngân
sách các cấp; giao dự toán thu, chi đến
từng đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực
cụ thể. Từ đó các ngành, các cấp, các bộ
phận được phân công phụ trách có
trách nhiệm lên kế hoạch hoàn thành
nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tham mưu kịp
thời các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cải
thiện môi trường kinh doanh, tăng
cường thu hút đầu tư; quyết liệt giải ngân
vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ
nhiều dự án, công trình trọng điểm trên
địa bàn... tạo cơ sở tăng nguồn thu cho
NSNN.

Song song với đó, Sở Tài chính tiếp
tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý, thu nộp ngân
sách,... tạo thuận lợi cho người dân, tổ
chức và doanh nghiệp trên địa bàn. 

Về chi ngân sách địa phương, Vĩnh
Long đặt mục tiêu 8.538 tỷ đồng, bằng
88,40% so với hĐND giao năm 2021 (dự
toán hĐND tỉnh giao năm 2021 là 9.659
tỷ đồng). Trong đó tỉnh sẽ ưu tiên cho
những dự án trọng điểm, cấp thiết, tạo
sức lan tỏa lớn; ưu tiên trả nợ vay và các
chính sách an sinh xã hội.

“Năm 2022 là năm đầu của thời kỳ
ổn định ngân sách 2022 - 2025. Tỉnh
phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được
giao, kể cả các khoản thu cân đối, từ đó
làm nền tảng vững chắc cho công tác
điều hành chi, giải quyết tốt các chính
sách an sinh xã hội”, giám đốc Phạm
minh Thiện khẳng định.n

PV 

Phấn đấu thu đạt và vượt 
dự toán được giao năm 2022 
Năm 2022, tỉnh Vĩnh
Long phấn đấu thu ngân
sách nhà nước (NSNN)
6.503 tỷ đồng. Để đạt
được mục tiêu này, ngành
Tài chính tỉnh đã và đang
tập trung triển khai nhiều
nhiệm vụ, giải pháp thu và
chống thất thu ngân sách
ngay từ đầu năm.

Vĩnh Long, thời gian qua, các
hoạt động kh&cN đã phát triển
đúng định hướng, từng bước đi
vào chiều sâu, đóng góp tích cực
cho phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương. công tác quản lý
nhà nước về kh&cN đã góp
phần tích cực hỗ trợ DN đổi mới
công nghệ sản phẩm, nâng cao
chất lượng sản phẩm, tăng sức
cạnh tranh hàng hóa tại địa
phương, bảo vệ quyền và lợi ích
cho DN. 

Thời gian tới, Sở kh&cN
tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng công tác quản lý
nhiệm vụ kh&cN, tận dụng
những thành tựu của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh
chuyển đổi số… Qua đó đưa
kh&cN từng bước trở thành
động lực, là giải pháp tạo đột phá
cho sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh. 

Bên cạnh đó, khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo là một lĩnh vực
mới, có tiềm năng để tạo bước
tăng trưởng mang tính đột phá.
Sở sẽ tiếp tục tham mưu trình
uBND tỉnh ban hành các quy
định về hỗ trợ các hoạt động tìm
kiếm ý tưởng khởi nghiệp, ươm
tạo các ý tưởng/dự án khởi
nghiệp, hỗ trợ DN đổi mới sáng
tạo, thương mại hóa, quảng bá
sản phẩm, phát triển DN khoa
học công nghệ,…

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn
viên thanh niên khởi nghiệp, Sở
đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt
động thiết thực như: cuộc thi
sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi
đồng, hội thi sáng tạo kỹ thuật
Trần Đại Nghĩa, cuộc thi ý
tưởng khởi nghiệp và dự án khởi
nghiệp tỉnh Vĩnh Long… Những
hoạt động đó giúp nâng cao
trình độ, nhận thức, kỹ năng cần
thiết, thúc đẩy hình thành hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.

Ngoài ra, để đẩy mạnh
chuyển giao, ứng dụng, đổi mới
công nghệ, Sở kh&cN đã trình
uBND tỉnh xin chủ trương xây
dựng Nghị quyết của hội đồng
nhân dân về hỗ trợ chuyển giao,
đổi mới công nghệ trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến sẽ được
ban hành trong năm 2022.n



Ông có thể cho biết hạ tầng GtVt tỉnh Vĩnh Long
hiện sẵn sàng ra sao nhằm kết nối tiềm năng, lợi thế, đáp
ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư? 

Xác định rõ vai trò quan trọng của hệ thống kết cấu hạ
tầng giao thông nên xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là từ
năm 2010 đến nay, tỉnh đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh
xây dựng, phát triển các công trình giao gTVT. cho đến nay,
hệ thống đường bộ đã được đầu tư rộng khắp, trở thành
mạng lưới kết nối liên tục giữa thành phố Vĩnh Long với các
huyện, giữa trung tâm huyện với các xã và các xóm, ấp, đồng
thời nối liền với các khu, cụm công nghiệp và các vùng sản
xuất nông nghiệp cũng như các tỉnh trong vùng Đồng bằng
sông cửu Long (ĐBScL). cụ thể như:

Về giao thông đối ngoại: Trên địa bàn có 5 tuyến quốc

lộ chạy qua với tổng chiều dài 144km, đảm bảo kết nối với
các tỉnh trong Vùng và cả nước. Ngoài ra, cao tốc mỹ
Thuận - cần Thơ, cầu mỹ Thuận 2 cũng đang được đẩy
nhanh tiến độ thi công để đưa vào khai thác trong năm
2023, tạo thuận lợi hơn cho vận chuyển hành khách và vận
tải hàng hóa trong và ngoài tỉnh.

Về giao thông đối nội: hiện có 10 tuyến đường tỉnh với
chiều dài hơn 300km, 400km đường huyện và 650km
đường ô tô liên ấp được xây dựng đảm bảo kết nối trung
tâm xã với đường tỉnh và quốc lộ. hiện tỉnh đang tiếp tục
triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng
mới các tuyến đường theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu
vận tải ngày càng tăng cao. 

Về đường thủy: Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và sông
hậu được kết nối nhau bởi sông măng Thít . Trong tỉnh có 2
cảng lớn là cảng Vĩnh Long và cảng Bình minh nên rất thuận
lợi cho vận chuyển hàng hóa đường thủy.

Nhìn chung đến nay, hạ tầng giao thông Vĩnh Long đang
từng bước hoàn thiện, tạo liên kết giữa các vùng miền; sẵn
sàng kết nối tiềm năng, lợi thế; đáp ứng nhu cầu người dân,
doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu nhà đầu tư về làm giàu và
xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển.

Chính phủ, các tỉnh, thành và Vĩnh Long đang quyết
liệt vào cuộc nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao
thông cho vùng ĐBsCL bằng việc triển khai hàng loạt các
dự án lớn. Với Vĩnh Long, ông nhìn nhận thế nào về
“điểm nghẽn” này; tỉnh đang tháo gỡ bằng các hướng đi,
giải pháp ra sao và với các công trình, dự án nổi bật nào?

Thời gian qua, mạng lưới gTVT vùng ĐBScL đã cơ bản
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Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,
đẩy mạnh thu hút đầu tư

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Ngành giao thông Vận tải (gTVT)
Vĩnh Long đã tham mưu, thực hiện
nhiều giải pháp huy động, sử dụng hiệu
quả nguồn lực phát triển kết hạ tầng
gTVT, qua đó đáp ứng các nhu cầu
phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh
thu hút đầu tư. Ông Đinh Quang Huy -
Phó giám đốc Sở gTVT Vĩnh Long đã
có cuộc trao đổi với phóng viên về vấn
đề này. Ngô Khuyến thực hiện.



phủ khắp với nhiều công trình quan trọng được đầu đưa vào
sử dụng, đặc biệt việc hoàn thành nhiều công trình lớn như:
cao tốc TP.hồ chí minh - Trung Lương, cầu cần Thơ, cầu
hàm Luông, cầu rạch miễu, cầu cổ chiên, cầu Năm căn,
cầu Đầm cùng, cầu mỹ Lợi... làm cho kết nối giao thông ngày
càng thuận lợi. hơn thế, việc đưa vào vận hành cảng hàng
không quốc tế cần Thơ, Phú Quốc đã thu hẹp khoảng cách
giữa các tỉnh, thành trong Vùng với cả nước và thế giới.

Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vùng ĐBScL vẫn còn một
số tồn tại, hạn chế như: chiều dài đoạn tuyến cao tốc trong
Vùng rất thấp, khoảng 40km, mật độ cao tốc đạt 0,2
km/100.000 (chỉ cao hơn khu vực Tây Nguyên); các tuyến
trục dọc chưa hỗ trợ QL1 giảm tải. Trên tuyến QL50, QL57,
QL60 do cầu rạch miễu chỉ có 02 làn xe nên vào các dịp cao
điểm thường xảy ra ùn tắc, riêng cầu Đình khao, cầu Đại
Ngãi chưa được đầu tư nên phải lưu thông qua phà; chưa có
cao tốc kết nối đến trung tâm Vùng. Tuyến cao tốc TP.hồ
chí minh - cần Thơ - cà mau hiện mới khai thác đoạn
TP.hồ chí minh - Trung Lương, đoạn Trung Lương - mỹ
Thuận cơ bản hoàn thành, còn đoạn mỹ Thuận - cần Thơ
đến năm 2023 mới đưa vào sử dụng; hệ thống các tuyến trục
ngang nhỏ hẹp (quy mô đường cấp IV - V); kết nối các tuyến
đường bộ với cảng biển, cảng thuỷ nội địa hạn chế, tĩnh
không nhiều cầu chưa đảm bảo... làm cản trở vận tải hàng
hoá, nhất là vận tải container...

riêng với tỉnh Vĩnh Long, hệ thống hạ tầng giao thông,
nhất là đường bộ còn những bất cập tạo ra “điểm nghẽn”, cụ
thể như:

Đối với hệ thống quốc lộ: QL1, QL53, hiện nay lưu
lượng xe tăng cao nhưng mặt đường chưa được mở rộng
nên thường bị ùn tắc; có nhiều đoạn xuống cấp, ngập sâu
gây khó khăn cho việc vận chuyển. Đặc biệt QL54 đoạn qua
Vĩnh Long chỉ đạt cấp V với bề rộng mặt là 5,5m. QL57 và
QL80 qua tỉnh có chiều dài hạn chế trong khi QL57 bị chia
cắt bởi phà Đình khao (chỉ có 2 phà hoạt động) tạo áp lực
lớn trong lưu thông.

Đối với hệ thống đường tỉnh chỉ được đầu tư đạt cấp V
đồng bằng, mặt rộng 5,5m; nhiều cầu chỉ đạt tải trọng 10 - 13
tấn nên khả năng lưu thông trên các đường tỉnh bị hạn chế.

hệ thống đường huyện hầu hết chỉ đảm bảo cho xe 5 tấn
nên cũng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh do chi phí
vận chuyển tăng.

Để tháo gỡ các “điểm nghẽn” này, chính phủ và tỉnh cũng
đã nỗ lực đầu tư xây dựng các công trình hiện tại và dự kiến
trong giai đoạn đến năm 2025, như các dự án: cầu mỹ Thuận
2 và đường cao tốc mỹ Thuận - cần Thơ; đường Võ Văn kiệt
(thành phố Vĩnh Long); ĐT.907 (đoạn qua huyện Vũng Liêm,
mang Thít); nâng cấp, mở rộng ĐT.902;…

Để phát huy vị trí nằm giữa sông tiền và sông Hậu -
hai tuyến thủy chính của vùng ĐBsCL, tỉnh đã, đang
quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường
thủy ra sao, thưa ông?

Do nằm giữa 2 sông lớn là sông Tiền, sông hậu và được
kết nối bởi sông măng Thít nên Vĩnh Long có lợi thế lớn về
giao thông thủy. Tuy nhiên, 3 tuyến sông này do cấp Trung
ương quản lý nên tỉnh chỉ phối hợp trong việc cải tạo, nâng
cấp. Những năm qua, tỉnh đã đề xuất Trung ương thực hiện
các dự án liên quan như: Nạo vét sông măng Thít; xây dựng
đê bao sông măng Thít; xây dựng cầu Trà Ôn, cầu mang Thít

để nâng cao tĩnh không thông thuyền;... hiện Bộ gTVT đang
tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án nạo vét sông
măng Thít; dự án nạo vét sông Tiền và đặc biệt là dự án phát
triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía
Nam, trong đó có cải tạo về luồng tuyến cho sông măng Thít.
Sau khi các dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ
khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông thủy ở khu vực
phía Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. 

Về phía tỉnh, cùng với quy hoạch điều chỉnh vị trí và
nâng cấp cảng Vĩnh Long, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng
cảng Bình minh đáp ứng cho tàu trọng tải lớn cập bến.
Tỉnh cũng đã đề xuất Bộ gTVT bổ sung quy hoạch một số
cảng, bến chuyên dùng dọc sông Tiền, sông hậu để khai
thác tiềm năng vận tải thủy.

Ông đánh giá thế nào về chất lượng, hiệu quả cải cách
hành chính (CCHC) của ngành GtVt những năm qua?

gTVT có thể coi là một trong những ngành nỗ lực và
mạnh mẽ nhất trong cchc, trong đó ngành đã triển khai
nhiều dịch vụ công trực tuyến. Điển hình, việc cấp đổi giấy
phép lái xe qua mạng khiến người dân, doanh nghiệp cảm
thấy nhẹ nhàng và bớt áp lực hơn, tiết kiệm thời gian, tiền bạc
và tạo niềm tin cho nhân dân. 

Nhìn chung, công tác cchc của ngành gTVT thời
gian qua đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nâng cao hiệu
quả, chất lượng. hầu hết các thủ tục hành chính đều được
quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện
rõ ràng. Thời gian thực hiện được rút ngắn đáng kể, nhất
là thủ tục cấp các loại giấy phép. Số lượng giấy tờ được
giảm bớt và đơn
giản hóa. Nhiều thủ
tục đã nâng lên mức
độ 4 thực hiện trực
tuyến, tạo thuận lợi
cho người dân và
góp phần  nâng cao
năng lực cạnh tranh
của tỉnh. 

trân trọng 
cảm ơn ông!
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POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Những năm qua, công tác đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận
thức, quy mô cũng như hiệu quả triển khai.
Qua đó, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

thị trường lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát
triển kinh tế - xã hội địa phương.

hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 29 cơ sở giáo dục
nghề nghiệp (gDNN). giai đoạn 2016 – 2021, các cơ sở này
đã tuyển sinh 182.625 người, trong đó đã thực hiện chính
sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, dưới 03 tháng cho 148.638
người và có 4.923 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được
hỗ trợ đào tạo nghề; góp phần nâng tỷ lệ lao động đã qua
đào tạo của tỉnh từ 35,12% vào cuối năm 2015 lên 55,97%
vào cuối năm 2021. riêng năm 2021, đã tạo việc làm mới
cho 23.436 lao động, đạt 117.18% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, cơ cấu ngành nghề đào tạo đã bám sát định
hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. các cơ sở gDNN
bước đầu đã chủ động gắn kết với doanh nghiệp, thị trường

lao động thông qua việc ký kết hợp tác; thực hiện tuyển sinh,
tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho học sinh,
sinh viên sau tốt nghiệp. Vĩnh Long cũng là tỉnh đi đầu trong
việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và luân chuyển cán bộ,
công chức tới các vùng khó khăn. Từ đó, góp phần điều tiết
cung cầu lao động, phát triển đa dạng cơ cấu ngành nghề, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

không chỉ chú trọng công tác gDNN, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, ngành Lao động - Thương binh và
Xã hội (LĐ-TB&Xh) tỉnh Vĩnh Long cũng đẩy mạnh hỗ
trợ người lao động và đảm bảo công tác an sinh xã hội.
Năm 2021, ngành đã tham mưu hỗ trợ cho trên 196.000
lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch
covid-19, kinh phí trên 290 tỷ đồng; đồng thời tổ chức 07
đợt đón 1.491 công dân từ TP.hồ chí minh, Bình Dương
về Vĩnh Long để phòng chống dịch, ổn định cuộc sống.

Bà huỳnh Thị mỹ hà, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&Xh
tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025  đã xác định phát
triển nguồn nhân lực, lao động có tay nghề cao là một
trong ba khâu đột phá. giai đoạn 2021 - 2025, ngành LĐ-
TB&Xh phấn đấu tuyển sinh đào tạo nghề cho 175.000
người. Trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, ngắn
hạn cho 25.000 lao động nông thôn và các đối tượng yếu
thế trên địa bàn tỉnh. góp phần nâng tỷ lệ lao động qua
đào tạo đến cuối năm 2025 đạt 65% (trong đó tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%).

Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục
huy động các nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang
thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. cùng với đó,
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động
gDNN, nhất là các ngành nghề mới, có tính đón đầu, công
nghệ kỹ thuật cao; đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết
việc làm cho người lao động...

Ngoài ra, Sở cũng triển khai hiệu quả các chương trình,
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới trong tuyển sinh,
tổ chức đào tạo, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến.
Đặc biệt ưu tiên đào tạo nguồn lao động chất lượng cao,
đào tạo lại, đào tạo thường xuyên phù hợp với xu hướng
chuyển dịch cơ cấu lao động…n

Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Tính đến hiện tại, dân số từ 15
tuổi trở lên của Vĩnh Long đạt

khoảng 817.000 người, trong đó có
596.000 người tham gia hoạt động kinh
tế, chiếm 73%, cho thấy Vĩnh Long
đang có nguồn nhân lực đảm
bảo phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là
nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được
Vĩnh Long xác định là một trong ba khâu
đột phá chiến lược. Đây cũng được coi là
yếu tố quan trọng, nền tảng vững chắc để
tạo đà cho sự phát triển bền vững của địa
phương trong giai đoạn mới.

hoài nAM
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Ông có thể cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022?

Đối với công tác thanh tra, bám sát kế hoạch được UBND
tỉnh phê duyệt, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới
trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, đồng thời
đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quá trình thanh,
kiểm tra. Quá trình thực hiện đều chấp hành nghiêm các chỉ thị,
nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động
thanh tra, nhất là liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh
đại dịch Covid-19 còn tác động tiêu cực.

Việc thanh tra đột xuất chỉ khi phát hiện có dấu hiệu vi
phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch UBND cùng cấp
giao. Ngành cũng chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết
luận thanh tra, hoạt động của các đoàn thanh tra; xử lý nghiêm,
kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, sai phạm pháp
luật… Công tác thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành,
quy định chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực, tập
trung vào những nội dung, vấn đề bức xúc, các vi phạm pháp
luật và gắn với việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá
nhân. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra hướng
trọng tâm vào việc thực hiện hiệu quả các kết luận thanh tra,
nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực,
tham nhũng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan nội chính.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
ngành tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương
và tỉnh gắn với tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc tiếp
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như kịp thời thanh, kiểm tra
trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế
hoạch phê duyệt gắn với kiểm tra kết quả thực hiện. 

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: kịp thời xây dựng
kế hoạch triển khai, tuyên truyền thực hiện chỉ đạo của Trung
ương, địa phương; các văn bản pháp luật về phòng chống tham
nhũng, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới ban hành như Luật
Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-
CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ… Ngành cũng tăng cường
thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng của các cơ quan,
tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền và đúng luật định. 

Về công tác xây dựng ngành, tiếp tục củng cố lực lượng đủ về
số, mạnh về chất, bổ sung cán bộ lãnh đạo; tuyển dụng đảm bảo
tiêu chuẩn thanh tra viên, chú trọng phẩm chất đạo đức, năng lực
chuyên môn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối,
tác phong làm việc trong từng cán bộ, công chức, thanh tra viên;
phát động phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Thanh tra tỉnh đã phát hiện các sự việc
thiếu sót, sai phạm của một số cơ quan, DN, tham mưu kịp
thời ngăn chặn, xử lý và khắc phục hậu quả, góp phần nâng cao
hiệu lực quản lý trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Ông có
chia sẻ thế nào xung quanh các nội dung này?

Trong những năm qua (nhất là trước năm 2019), thông
qua hoạt động nghiệp vụ, Thanh tra tỉnh đã phát hiện các
hạn chế, thiếu sót của một số cơ quan như: Không thực hiện
nộp trả ngân sách kinh phí hỗ trợ, kinh phí cấp bổ sung còn
thừa, chi phụ cấp ưu đãi sai quy định,…; thu hoạt động kinh
doanh để ngoài không báo cáo quyết toán; thực hiện nghĩa
vụ thuế chưa đầy đủ… Từ đó đã kiến nghị các đơn vị tiến
hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân và kiến nghị thủ
trưởng cơ quan, đơn vị chấn chỉnh quản lý, khắc phục hạn
chế, thiếu sót. Đặc biệt, ngành cũng theo dõi, kiểm tra, xử lý
không để xảy ra việc thanh tra chồng chéo với DN, góp phần
nâng cao hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực như: tài chính,
ngân sách, đầu tư và kinh doanh…

Có được kết quả này là nhờ hàng năm, Thanh tra tỉnh căn cứ
vào định hướng chương trình thanh tra được phê duyệt, hướng
dẫn và yêu cầu công việc của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND
tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cũng như các dấu hiệu vi phạm

Đổi mới công tác thanh, kiểm tra, 
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
Công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn Vĩnh Long có nhiều đổi mới, từ việc xây dựng
kế hoạch đến công tác tổ chức thực hiện. Chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm
tra được nâng lên; kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc và hạn chế chồng chéo,
nhất là đối với doanh nghiệp (DN); qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
Ông Lê Đồng Khởi - Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về vấn đề này.
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pháp luật được dư luận quan tâm để xây dựng kế hoạch
thanh tra. Trong khi xây dựng kế hoạch luôn rà soát, xử
lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian
của Thanh tra các sở, ngành và cấp huyện để điều chỉnh
khi trình duyệt nên đạt kết quả cao.

Hoạt động của đoàn thanh tra luôn đảm bảo trình
tự, thủ tục theo quy định. Hoạt động thanh tra nhằm
phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp
luật để kiến nghị biện pháp khắc phục, phát huy nhân tố
tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý;
bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của
cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ngành cũng thường xuyên tuyên truyền, triển khai
các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức, cơ quan,
doanh nghiệp, người dân; định kỳ 06 tháng và hàng năm
đều kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của thanh
tra huyện, sở, ngành, kịp thời phát huy nhân tố tích tực,
cách làm hay để nhân rộng và chấn chỉnh những tồn tại,
hạn chế.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu, thực hiện giải
pháp nào nhằm góp phần xây dựng môi trường
đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch hơn, thưa
ông?

Công tác thanh, kiểm tra DN được lãnh đạo tỉnh quan
tâm, chỉ đạo nhằm hạn chế chồng chéo và tăng cường sự
giám sát xã hội của DN. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đoàn
thanh tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày
17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt
động thanh tra, kiểm tra đối với DN; kế thừa kết quả thanh
tra, kiểm tra, kiểm toán; không thực hiện lại các nội dung
trong phạm vi đã được thanh, kiểm tra, kiểm toán trước đó
trên tinh thần mỗi DN chỉ thực hiện 01 lần/năm. 

Để môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn cởi
mở, minh bạch hơn, Thanh tra tỉnh đang tập trung các
giải pháp sau:

Thứ nhất, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở,
ngành tiếp tục phối hợp nhằm tránh chồng chéo để
giảm số lần thanh, kiểm tra DN; chỉ thanh tra đột xuất
khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của cấp có
thẩm quyền.

Thứ hai, nắm bắt dư luận, phát hiện kịp thời và tham
mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm việc lợi dụng chức, quyền
gây khó khăn cho người dân và DN.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu, thực hiện nghiêm việc
chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với DN; tham
mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm
tra, thanh tra liên quan đến DN, đảm bảo không ảnh
hưởng đến hoạt động và tạo gánh nặng tâm lý đối với
người dân và DN. 

Thứ tư, tập huấn cho cán bộ, công chức các quy định
pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và
chính sách, pháp luật thi hành công vụ.

Thứ năm, căn cứ kế hoạch thanh, kiểm tra DN do các
cơ quan, đơn vị xây dựng hàng năm, Thanh tra tỉnh sắp
xếp các cuộc thanh, kiểm tra trùng lắp thành cuộc thanh,
kiểm tra liên ngành để tham mưu UBND tỉnh ban hành.
Đặc biệt phối hợp Thanh tra thuế trong quá trình xây dựng
kế hoạch thanh tra DN hàng năm, hạn chế việc DN phải
tiếp nhiều đoàn thanh, kiểm tra trong một năm và phát
sinh chi phí không chính thức.

Trân trọng cảm ơn ông!

Vững tổ chức để mạnh nghiệp vụ
Ngày 11/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Quyết định số 3697/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long trên
cơ sở tổ chức Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương. Sau 3
năm chuyển đổi mô hình hoạt động theo ngành dọc, Cục QLTT
Vĩnh Long đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chú
trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao

CụC Quản lý thị trường 
tỉnh Vĩnh long

Nỗ lực vì môi trường 
kinh doanh lành mạnh
Tuy không có biên giới hay bờ biển
nhưng Vĩnh Long lại nằm ở trung tâm
vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có 05
tuyến quốc lộ chạy qua cùng mạng lưới
sông ngòi chằng chịt, là đầu mối giao lưu
hàng hoá giữa Vùng với TP.Hồ Chí Minh
nên tình hình thị trường khá phức tạp.
Trước tình hình đó, lực lượng Quản lý thị
trường (QLTT) Vĩnh Long đã đẩy mạnh
các hoạt động nghiệp vụ, nhất là việc đấu
tranh chống gian lận thương mại, sản
xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất
lượng,... góp sức xây dựng môi trường
kinh doanh lành mạnh.
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hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. hiện tổ
chức bộ máy của cục gồm: Ban lãnh đạo (cục trưởng và 03
Phó cục trưởng); 03 Phòng (Tổ chức-hành chính; Nghiệp vụ-
Tổng hợp; Thanh tra-Pháp chế) và 04 Đội QLTT (03 Đội phụ
trách địa bàn và 01 Đội cơ động). Với vai trò thành viên Ban
chỉ đạo 389 của tỉnh, cục QLTT đã tham mưu cơ quan
Thường trực xây dựng các kế hoạch và báo cáo, cử công chức
tham gia Tổ giúp việc và Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện
nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Nhờ củng cố tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, lực lượng
QLTT đã triển khai hiệu quả việc phòng, chống, xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa nhập lậu;
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm
chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận
thương mại;… đồng thời thực hiện đúng quy định trong việc
kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng
QLTT.

công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa
phương và lực lượng chức năng luôn chặt chẽ, thống nhất, kịp
thời. cụ thể, cục đã phối hợp tốt với cơ quan Thường trực
Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các ngành, các địa phương tham mưu
kịp thời Ban chỉ đạo 389 tỉnh, uBND tỉnh các giải pháp đấu
tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
thương mại; chống các hành vi sản xuất, mua bán hàng giả,
hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận
thương mại và trốn lậu thuế. Từ năm 2019 đến nay, cục đã ký
Quy chế/kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở khoa học và công
nghệ; Sở công Thương; cục Thuế tỉnh; công an tỉnh; công ty
Xăng dầu Vĩnh Long; Bưu điện tỉnh Vĩnh Long... nhằm tạo
thuận lợi trong phối hợp trao
đổi, cung cấp thông tin, cử lực
lượng tham gia phối hợp kiểm
tra, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả, nhất là
việc tham gia phối hợp thực
hiện nhiệm vụ của các đoàn
kiểm tra liên ngành do Ban chỉ
đạo 389 thành lập.

các Đội QLTT luôn đẩy
mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm
soát thị trường và tăng cường
tuyên truyền, phổ biến, giáo

dục pháp luật với hình thức đa dạng, góp phần nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật, nhất là trong hoạt động kinh doanh
thương mại cho tổ chức, cá nhân, từ đó góp phần tạo môi
trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ hoạt động thương mại
hợp pháp và lợi ích người tiêu dùng.

Trong 3 năm qua, cục QLTT Vĩnh Long đã luôn đoàn kết,
thống nhất, luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. riêng năm 2021, cục đã tiến hành
kiểm tra 414 vụ, xử lý số vụ vi phạm là 301 vụ; số tiền xử phạt,
nộp ngân sách là 3.097 triệu đồng.

Bám sát thị trường trong và sau dịch
Trước biến động phức tạp của thị trường khi dịch covid-

19 bùng phát trong 2 năm 2020 - 2021, cục QLTT đã tập
trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nên đã từng
bước ổn định thị trường.

cụ thể, cục QLTT đẩy mạnh triển khai các kế hoạch kiểm
tra định kỳ hàng năm đã được Tổng cục trưởng phê duyệt,
trong đó tập trung vào các tổ chức, cá nhân hoạt động thương
mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh
doanh; hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí (gas), thực phẩm,
rượu, thuốc lá, hóa chất. Bên cạnh đó, cục QLTT đặc biệt
quan tâm đến hoạt động kinh doanh trên thị trường về trang
thiết bị y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh, mặt hàng
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng điện tử, sản phẩm thời
trang; các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản
lý… Đấu tranh hiệu quả trong công tác phòng, chống các
hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa
nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc,
xuất xứ hàng hóa để góp phần phát triển sản xuất trong nước,
bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ;
nâng cao hiệu quả quản lý; bảo vệ quyền và lợi ích của doanh
nghiệp và người tiêu dùng...

Ngoài ra, cục QLTT thường xuyên cử công chức tham gia
các Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện; tích cực
tham gia công tác phòng chống dịch covid-19. Trong các đợt
cao điểm hàng năm như: Tết Nguyên đán và mùa lễ hội;
Tháng hành động “Vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm”;
Tết Trung thu;... lực lượng QLTT đều tích cực tham gia các
đoàn kiểm tra như: Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh; Đoàn
kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; Đoàn kiểm tra trật
tự an toàn giao thông; quản lý giá, buôn lậu, gian lận thương
mại và hàng giả trước Tết Nguyên đán;…

Ông Lê Thanh Phong, cục trưởng cục QLTT tỉnh Vĩnh
Long cho biết: Trong thời gian tới, cục tiếp tục triển khai
đồng bộ các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận

thương mại, hàng hóa không
rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng
giả, xử lý nghiêm hành vi vi
phạm, đảm bảo công bằng
giữa các tổ chức, cá nhân hoạt
động sản xuất, kinh doanh;
bình đẳng trong giải quyết các
kiến nghị, tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo nhằm tạo môi
trường cạnh tranh lành mạnh,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các tổ chức cá nhân
và quyền lợi người tiêu dùng.n



Nỗ lực vượt khó
Năm 2021, Ngành Nh Vĩnh Long đã “vượt khó thành

công” khi duy trì hoạt động tín dụng ổn định với dư nợ cuối
năm 2021 đạt 36.641 tỷ đồng, tăng 7,33% so với đầu năm. có
được kết quả này là ngay từ đầu năm, ngành đã tập trung triển
khai các chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực. Trong đó,
tập trung tăng trưởng dư nợ tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh
doanh, nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh,
đáp ứng nhu cầu vốn phát triển gắn với nâng cao chất lượng tín
dụng. Tuy nhiên do dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên
ngành Nh cũng gặp nhiều khó khăn, có thời điểm chỉ hoạt
động cầm chừng nhưng với sự quyết tâm, ngành đã nỗ lực để
tạo sự bứt phá vào các tháng cuối năm 2021.

Ngành cũng thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện
pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. cụ
thể, ngành đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm
lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 8.849 khách hàng với dư nợ
5.919 tỷ đồng (có 233 khách hàng DN với dư nợ 3.317 tỷ đồng),
số lãi miễn, giảm 16,53 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện giảm lãi
suất cho 65.289 khách hàng với dư nợ 17.424 tỷ đồng (có 408
DN với dư nợ 4.490 tỷ đồng), tổng số tiền lãi đã giảm là 56,1 tỷ
đồng. Bên cạnh việc thực hiện nhiều chương trình miễn, giảm
phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ người dân, DN, ngành cũng đẩy
mạnh cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả
lương ngừng việc và lương phục hồi sản xuất cho 17 DN với
7.779 lao động, số tiền giải ngân 26,2 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 tạo nền tảng cho
ngành tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách,  giải pháp trong

năm 2022, nhất là thực hiện các chính sách phục hồi kinh tế theo
Nghị quyết số 11/NQ-cP ngày 30/01/2022 của chính phủ.

tích cực đồng hành với khách hàng
Sau khi chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-cP

ngày 11/10/2021, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước (NhNN), uBND tỉnh, ngành Nh Vĩnh Long
đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống triển khai quyết liệt các
nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế,
trọng tâm là các giải pháp về lãi suất, nguồn vốn cho vay, đẩy
mạnh tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bước năm 2022, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các
chính sách tín dụng, điều hành lãi suất, tỷ giá và các giải pháp
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; tập trung thực hiện
tốt các giải pháp duy trì nguồn vốn huy động tại chỗ, điều
chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động phù hợp với cơ cấu dư nợ
cho vay. Thực hiện nghiêm các quy định trần lãi suất và chỉ
đạo của NhNN về chính sách điều hành lãi suất, các chủ
trương ổn định lãi suất huy động; tập trung thực hiện hiệu
quả các chính sách tín dụng theo ngành, lĩnh vực. 

Ngành cũng thực hiện tốt các giải pháp, chính sách hỗ trợ
khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 gắn với phương án
phục hồi kinh tế. 

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
Trong thời gian qua, ngành Nh đã triển khai mạnh mẽ các nội

dung theo chỉ đạo của uBND tỉnh nhằm hỗ trợ người dân và DN.
hàng năm, ngành đều xây dựng và triển khai chương

trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo hướng tại
từng tổ chức tín dụng và ở phạm vi chung, tạo điều kiện
thuận lợi cho DN đủ điều kiện tiếp cận vốn.

Tại NhNN tỉnh đã áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng tiêu chuẩn 9001:2015 trong quản lý, đẩy mạnh cải
cách hành chính theo hướng minh bạch, thuận lợi. NhNN
tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TcTD)
trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp tích cực
trong điều hành, cải tiến các thủ tục giao dịch, cải tiến các
quy trình nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo điều
kiện cho khách hàng giao dịch thuận lợi, nhanh chóng,
nhất là giải quyết các hồ sơ cơ cấu nợ, giảm lãi, thu hồi nợ... 

NhNN còn chỉ đạo các TcTD triển khai các chính sách,
chương trình để khuyến khích khách hàng thực hiện các dịch vụ
Nh số: Thanh toán trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến, gửi tiền trực
tuyến, mở tài khoản trực tuyến, vay trực tuyến…n
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Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng, góp phần 
phục hồi và phát triển kinh tế

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-cP của
chính phủ về chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội, ngành Ngân
hàng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai
hiệu quả các chính sách tín dụng, tạo
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
(DN) tiếp cận nguồn vốn đầu tư, phát
triển sản xuất kinh doanh.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 115 điểm giao dịch
của các NH thương mại, chính sách xã hội, NH phát
triển và quỹ tín dụng nhân dân với 23 chi nhánh cấp
tỉnh, 9 chi nhánh huyện; 78 phòng giao dịch, 5 quỹ tín
dụng nhân dân. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh tổ chức
tài chính vi mô (Quỹ CEP), 01 văn phòng đại điện công
ty tài chính VPB SMBC, 01 xe giao dịch NH lưu động,
735 điểm giới thiệu dịch vụ. 

NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Long nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
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Đồng hành cùng người nộp thuế
Tháng 4/1992, cùng với việc chia tách tỉnh cửu Long thành

2 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được
thành lập, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Sau 30 năm phát triển, đơn vị đã nỗ lực vượt qua nhiều khó
khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao,
đóng góp vào thành tích của ngành nói chung và sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng. 

Năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tại cục Thuế
Vĩnh Long đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 101,06% so dự toán pháp
lệnh, gấp 36 lần so với thời gian đầu thành lập. Trong đó, có
9/17 nguồn thu Bộ Tài chính giao dự toán đạt và vượt. hầu hết
các khoản thu, thuế có tỷ trọng lớn đều đạt tỷ lệ cao so với dự
toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. có 7/9 đơn vị nhận dự toán
thu đạt, vượt tiến độ như: TP.Vĩnh Long đạt 123,17%, Long hồ
136,28%, TX.Bình minh 131,13%, Tam Bình 116,33%, Vũng
Liêm 102,87%, mang Thít 102,93% và Trà Ôn 101,59%.

không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, trong
bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch covid-19, để đồng
hành cùng NNT, cục Thuế tỉnh thường xuyên tổ chức các
cuộc đối thoại, hội nghị triển khai chính sách thuế, chủ
động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp thu ý
kiến, kiến nghị để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc
của người dân và doanh nghiệp. 

Trong năm 2021, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải
pháp hỗ trợ như: gia hạn nộp thuế cho 1.337 NNT với tổng
thuế gia hạn 365.876 triệu đồng; thẩm định, đề xuất uBND
tỉnh kịp thời hỗ trợ cho 11.289 trường hợp người lao động,
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19 với
tổng số tiền hỗ trợ là 33.867 triệu đồng và thực hiện miễn,

giảm thuế các loại theo Nghị quyết số 406/NQ-uBTVQh15
ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ
doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 là
103 tỷ đồng...

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-cP của chính
phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, năm 2022, cục Thuế
tỉnh tiếp tục miễn, giảm thuế, dự kiến 105,28 tỷ đồng. cụ
thể: giảm 2% thuế gTgT đối với doanh nghiệp, NNT đang
thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, tương
đương 75.450 triệu đồng; giảm 50% lệ phí cấp căn cước
công dân từ 01/01/2022 đến 30/6/2022, tương đương 1.250
triệu đồng; giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước, tương
đương 9.280 triệu đồng…

Song song với đó, để hỗ trợ NNT tiếp cận các chính
sách miễn, giảm thuế này, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền
sâu rộng trên các phương tiện truyền thông, trên trang
thông tin điện tử ngành, Zalo, bảng điện tử tại cơ quan và
gửi email hỗ trợ doanh
nghiệp, NNT thực hiện
đầy đủ các TThc theo
đúng quy định.

Hướng tới quản lý
thuế trên nền 
tảng số

Xác định hệ thống
công nghệ thông tin giữ vị
trí quan trọng, là lực
lượng nòng cốt trong cải

Đẩy mạnh chuyển đổi số, 
tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp
làm trung tâm phục vụ, thời gian qua,
ngành Thuế Vĩnh Long tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, phần mềm điện
tử trong công tác quản lý, thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn,… Nhờ đó, ngành
đã nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục
hành chính (TThc), từng bước đáp ứng
yêu cầu quản lý thuế hiện đại, tạo thuận
lợi cho người nộp thuế (NNT).

ngọc Tùng
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cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế,
những năm qua, cục Thuế tỉnh Vĩnh Long luôn
chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin vào công tác quản lý thuế; tập trung triển khai
các giải pháp chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu
nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý cũng như
chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để
NNT thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Tại Vĩnh Long, đến nay, tỷ lệ khai thuế điện
tử rất cao, trên 99%. Nộp thuế điện tử luôn đạt cả
3 tiêu chí, triển khai thực hiện tốt đăng ký thuế
điện tử, thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 100%.
hệ thống dịch vụ thuế điện tử liên tục được bổ
sung nhiều tính năng mới. NNT có thể tra cứu
các hồ sơ đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo
xử lý kết quả của các hồ sơ, tra cứu thông tin
nghĩa vụ thuế, số thuế phải nộp…

Đặc biệt, từ tháng 4/2022, tỉnh đã đẩy
mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo
quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-cP và
Thông tư 78/2021/TT-BTc. cục Thuế Vĩnh
Long đặt mục tiêu 100% NNT đủ điều kiện áp
dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.
Qua đó góp phần quan trọng vào chuyển đổi
số ngành Tài chính nói riêng và chuyển đổi số
quốc gia nói chung.

Bên cạnh đó, thực hiện chiến lược cải cách
hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2021-2030,
cục Thuế Vĩnh Long đang ngày càng đổi mới
theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Trong đó, với quyết tâm đẩy mạnh cải cách
TThc, cục đã chú trọng cắt giảm, đơn giản hóa
các điều kiện kinh doanh; giảm thời gian thực
hiện TThc, đảm bảo công khai, minh bạch. Đơn
vị cũng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4, trong đó, phấn đấu áp dụng 100% dịch vụ
công thiết thực đối với NNT. Ngoài ra, tỉnh cũng
phối hợp với các đơn vị liên quan như: Ngân
hàng, kho bạc Nhà nước... đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt.

Ông Lê Văn Sơn, cục trưởng cục Thuế tỉnh
Vĩnh Long cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và các dịch vụ thuế điện tử
đã giúp ngành Thuế đáp ứng được yêu cầu quản
lý hiện đại; giúp người dân, doanh nghiệp giảm
thời gian đi lại; các thông tin được tra cứu dễ
dàng, giảm chi phí quản lý…

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường
công tác cải cách TThc, góp phần cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PcI). Song song với đó, chú
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức có tính chuyên nghiệp cao, năng lực sáng
tạo, phẩm chất đạo đức tốt.

“cục Thuế tỉnh cam kết luôn lắng nghe và
nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập
trong thực hiện chính sách, TThc về thuế.
Tất cả những ý kiến sẽ được giải quyết một
cách nhanh nhất để phục vụ tốt hơn người
dân và doanh nghiệp”, cục trưởng Lê Văn Sơn
khẳng định.n
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POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Nâng cao chất lượng 
BhXh tỉnh Vĩnh Long được thành lập ngày 20/07/1995. Sau

gần 30 năm phát triển, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh
đạo BhXh Việt Nam, Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh cùng sự nỗ
lực, quyết tâm của tập thể, cán bộ công chức viên chức, BhXh
tỉnh Vĩnh Long đã từng bước trưởng thành, tạo niềm tin với
người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh
tế - xã hội địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số người tham gia BhYT,
BhXh, BhTN là 949.802 người, tăng 13.755 người (tương ứng 1,5%)
so với năm 2020, đạt 100,1% kế hoạch BhXh Việt Nam giao. Trong
năm đơn vị cũng đã tổ chức chi trả các chế độ BhXh, BhTN là
1.545.787,89 triệu đồng, đạt 100% dự toán được giao và đạt 113,9%

Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 

Phát huy vai trò trụ  

Những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội
(BhXh) tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực thực
hiện tốt các chính sách BhXh, bảo hiểm
y tế (BhYT), góp phần đảm bảo an sinh
xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Quân
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Ông Phạm Minh Dương, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long



www.vccinews.com  35

rò trụ  cột đảm bảo an sinh xã hội
so với cùng kỳ năm 2020. công tác chi trả được
tổ chức nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chi
đúng, chi đủ, đến tận tay các đối tượng thụ
hưởng, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Bên cạnh đó, với phương châm lấy người
tham gia, thụ hưởng chính sách BhXh, BhYT
làm trung tâm phục vụ, BhXh tỉnh không
ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ
thực hiện các chế độ chính sách BhYT cho
người tham gia. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa tất
cả các quy trình, thủ tục. Qua đó giúp giảm
thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian, chi phí
thực hiện cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn. Đến nay 100% đơn vị đăng ký và thực hiện
giao dịch điện tử. BhXh tỉnh Vĩnh Long cũng
đã triển khai giám định BhYT điện tử, bảo đảm
minh bạch, khách quan trong công tác khám
chữa bệnh cũng như hạn chế tình trạng lạm
dụng, trục lợi quỹ BhYT. Đặc biệt, việc triển
khai cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo
hiểm xã hội số là một bước tiến nổi bật trong
công tác cải cách hành chính về BhXh, BhYT,
BhTN. Tính đến 31/12/2021, đã có 227.508 lượt
người cùng tham gia BhXh, BhYT, BhTN
đăng ký sử dụng ứng dụng VssID, đạt 23,95%
trên tổng số người tham gia. 

Ông Phạm minh Dương, giám đốc BhXh tỉnh Vĩnh
Long cho biết, việc tổ chức thực hiện tốt chính sách BhXh,
BhYT, BhTN trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống của người
dân, khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách
BhXh, BhYT, BhTN là luôn đồng hành và là chỗ dựa cho
người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện

các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021- 2025. Đây cũng là năm mở
ra nhiều đổi thay quan trọng trong thực hiện chính sách
BhXh, BhYT. kế hoạch năm 2022, Vĩnh Long phấn đấu phát
triển đối tượng tham gia BhYT đạt 92,2% dân số; tham gia
BhXh chiếm 27% lực lượng lao động; tham gia BhTN chiếm
23% lực lượng lao động. 

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, BhXh tỉnh sẽ
tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BhXh, BhYT, BhTN.
Trong đó chú trọng đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham
gia BhXh tự nguyện, BhYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế -
xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách BhXh, BhYT
đến với người lao động và nhân dân, giúp họ thay đổi nhận

thức và tích cực tham gia. Ngoài ra, BhXh tỉnh cũng thúc
đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính về BhXh, BhYT,
BhTN. công khai minh bạch các thủ tục hành chính, công bố
công khai trên trang thông tin điện tử của ngành BhXh và
niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TThc tập trung
của Trung tâm hành chính công từ cấp tỉnh đến huyện theo
chỉ đạo của chính phủ. BhXh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với
Sở Y tế tỉnh tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin,
kết nối dữ liệu trong thanh toán khám, chữa bệnh BhYT,
đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cơ sở khám chữa bệnh
từ tỉnh đến huyện, xã. Đặc biệt là việc sử dụng ứng dụng
VssID thay thế thẻ BhYT giấy khi đi khám chữa bệnh BhYT,
tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Ông Phạm minh Dương chia sẻ: Xác định con người là yếu
tố cốt lõi, thời gian tới, BhXh tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng đội
ngũ cán bộ có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, lý luận
chính trị, và ý thức trách nhiệm để giải quyết công việc trong
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và
Vĩnh Long nói riêng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới của tỉnh
nhà. Ông Phạm minh Dương khẳng định: “Tin tưởng rằng với
sự năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó đi lên của
đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, BhXh tỉnh
Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
do BhXh Việt Nam, Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh giao, đóng
góp thiết thực vào sự nghiệp an sinh xã hội của tỉnh nhà”.n



36 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 1 - 14, 2022

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Nhiều giải pháp trong năm
hồi phục

Năm 2022, chi cục hQck Vĩnh
Long được giao chỉ tiêu thu 1.600 tỷ
đồng và chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị
1.700 tỷ đồng. Xác định năm 2022 tiếp
tục có nhiều khó khăn, hQck Vĩnh
Long đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Tổng cục hải quan và hải quan cần
Thơ để triển khai quyết liệt, đồng bộ
các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là việc
thực hiện Nghị quyết số 43/2022/Qh15
ngày 11/01/2022 về chính sách tài
khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

chi cục luôn chú trọng nâng cao
chất lượng phục vụ thực hiện thủ tục
hải quan, quản lý hải quan và công tác
thu ngân sách nhà nước (NSNN); duy
trì thường xuyên hoạt động Tổ giải
quyết vướng mắc, kịp thời giải quyết
khó khăn của doanh nghiệp. chi cục
cũng tăng cường kiểm soát nợ thuế,
đảm bảo việc thực hiện ân hạn thuế,
thu dứt điểm các khoản nợ thuế mới;
đồng thời tăng cường kiểm soát, kiểm
tra sau thông quan, đẩy mạnh kiểm
tra trị giá, mã; rà soát, đánh giá phân
tích thông qua hệ thống gTT02 và
các hệ thống công nghệ thông tin đối
với mặt hàng có rủi ro cao, gian lận,
giả mạo xuất xứ.

cùng với đó là việc nâng cao hiệu
quả công tác chống buôn lậu, gian lận
thương mại, trong đó chú trọng chống
gian lận thương mại qua mã, giá, c/o,
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…
nhằm tạo môi trường kinh doanh lành
mạnh, bình đẳng cho các doanh
nghiệp. chi cục cũng đẩy mạnh tuyên
truyền, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ
tục hải quan, chế độ, chính sách; tăng
cường công tác quản lý thu, khai thác
nguồn thu và chống thất thu, phấn

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2022. chi cục còn tăng cường
đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực
chất lượng, từ đó bố trí, sắp xếp cán
bộ công chức có khả năng trình độ
vào các vị trí phù hợp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính
Những năm qua, hQck Vĩnh Long

đã triển khai các nghị quyết, nghị định,
các quyết định của Tổng cục hải quan
về kế hoạch cải cách, phát triển và hiện
đại hóa hải quan cần Thơ đến năm
2025. Áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TcVN ISo
9001:2015; thực hiện cải tiến các quy
trình thủ tục trong công tác chuyên
môn nghiệp vụ. chi cục cũng đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ
đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt
động quản lý hành chính, giảm thiểu
chi phí và rút ngắn thời gian giải quyết
các TThc; tiếp tục triển khai hiệu quả
thủ tục hải quan điện tử, đạt tỷ lệ 100%
doanh nghiệp tham gia và tổng số tờ
khai thủ tục hải quan. công tác phối
hợp thu nộp ngân sách giữa hải quan
thông qua các ngân hàng thương mại
tại chi cục đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian tới, chi cục sẽ không
ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng
cao chất lượng đội ngũ công chức; tăng
cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính
trong thực thi công vụ; triển khai thực
hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa
aSEaN và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ
công trực tuyến.

Ông Lê Xuân Thắng - chi cục
trưởng hQck Vĩnh Long cho biết: kết
quả ghi nhận mức độ hài lòng của
doanh nghiệp về thực hiện TThc trong
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại
đơn vị trong những năm qua là cơ sở để
chi cục tiếp tục cố gắng nâng cao sự hài
lòng của người dân và doanh nghiệp.n

hải Quan Cửa khẩu Vĩnh Long 

Cải cách thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Nhằm rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi
cho hoạt động xuất nhập khẩu, chi cục hải quan cửa
khẩu (hQck) Vĩnh Long tiếp tục cải cách, đơn giản
hóa thủ tục hành chính (TThc).

chủ tịch uBND huyện Trà
Ôn - ông Nguyễn Văn
Trạng chia sẻ: Trà Ôn có
thế mạnh phát triển kinh
tế nông nghiệp, nhất là

đất đai màu mỡ thuận lợi cho trồng lúa,
rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày,
cây lâu năm. Những năm qua, cơ cấu
kinh tế nông nghiệp đã có sự chuyển
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với
quy mô lớn, chất lượng cao, mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc vận
dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển kinh tế nông nghiệp, huyện ủy -
uBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển
khai nhiều giải pháp như: Tăng cường
cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với
xây dựng nông thôn mới; quy hoạch

huyện Trà ôn

Phát huy 
lợi thế ngành
nông nghiệp
huyện Trà Ôn có lợi thế về
vị trí địa lý và điều kiện tự
nhiên thuận lợi để phát
triển nông nghiệp, mở rộng
giao lưu kinh tế với TP.cần
Thơ, các tỉnh Đồng bằng
sông cửu Long. Những
năm qua, cơ sở hạ tầng tiếp
tục được quan tâm đầu tư,
tăng trưởng kinh tế ổn định,
tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo, phong trào xây
dựng nông thôn mới tiếp
tục duy trì, góp phần nâng
cao đời sống vật chất, tinh
thần của người dân.

hoài nAM
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sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ đảm bảo số lượng và chất
lượng sang phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng,
phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện và bền vững; ứng
dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, phương thức canh tác
thích hợp, nâng cao chất lượng gắn với thị trường, góp phần
tăng giá trị và chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành.

Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp, Trà Ôn
còn có hệ thống sông ngòi chằng chịt thuận lợi cho giao thông
đường thủy, là điều kiện để huyện phát triển ngành giao thông
vận tải, cơ khí sửa chữa, đóng tàu thuyền, phát triển thương
mại và dịch vụ, du lịch. Trên địa bàn huyện có QL54, đường
Tỉnh lộ 901, 906, 907 đi qua, tạo thuận tiện cho việc đi lại, trao
đổi mua bán hàng hoá của nhân dân. 

Phát huy tiềm năng và lợi thế, sản xuất công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích
cực, bước đầu khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh địa
phương; thương mại, dịch vụ - du lịch phát triển khá và chất
lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất,
tiêu dùng của người dân. công tác thu hút đầu tư, cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả đáng khích lệ.
huyện đã phối hợp với các sở, ngành tỉnh tích cực mời gọi
đầu tư trong và ngoài tỉnh; cải cách hành chính theo hướng
một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch
vụ công trực tuyến... tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà
đầu tư trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng
mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đảm bảo các điều
kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, quan
tâm, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những
vấn đề bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, từ đó đề
xuất sửa đổi, kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, tạo môi
trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Thời gian tới, Trà Ôn sẽ đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển
nông nghiệp bền vững như: chuyển giao các ứng dụng khoa
học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, mời gọi các
doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao; đầu tư các nhà máy sơ chế, chế biến

nông sản; phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết chuỗi giá
trị trong sản xuất nông nghiệp đối với các mặt hàng nông sản
chủ lực của địa phương; hỗ trợ phát triển loại hình kinh tế tập
thể, trước mắt ký kết hợp đồng bao tiêu các loại cây ăn trái đặc
sản và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế như lươn, cá, gia
cầm,… giữa các doanh nghiệp và các hợp tác xã nông nghiệp. 

Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư tham gia các dự án đầu
tư kết cấu hạ tầng kinh tế các cụm công nghiệp mỹ Lợi, xã
Thiện mỹ; cụm công nghiệp Vĩnh Thành, xã hựu Thành; đầu
tư các trung tâm thương mại, các dự án khu đô thị mới của
huyện như: Dự án khu đô thị mới mỹ hưng, Dự án khu đô thị
mới thị trấn Trà Ôn; kêu gọi đầu tư phát triển các khu du lịch
sinh thái gắn với làng nghề ở 02 xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành
và các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện. n

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025
đã xác định phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Trà Ôn đạt
chuẩn đô thị loại IV và theo Quyết định số 241/QĐ-TTg
ngày 24/02/2021 của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân
loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, thị trấn Trà Ôn
cũng được xác định phân loại đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
đến năm 2025. 

Để đạt kế hoạch đề ra, Trà Ôn sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng
cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng để từng bước làm
thay đổi bộ mặt đô thị thị trấn Trà Ôn theo hướng văn minh,
hiện đại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp
luật, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ,
công chức và nhân dân về thực hiện tiêu chí đô thị loại IV;
hoàn thành hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn
Trà Ôn đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt; triển
khai hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Mỹ
Hưng, Khu đô thị mới thị trấn Trà Ôn, kêu gọi đầu tư nhằm
thu hút dân cư tập trung về thị trấn sinh sống, từng bước đạt
tiêu chí về mật độ dân số và tăng tỷ lệ lao động phi nông
nghiệp đô thị; triển khai thi công hoàn thành Khu hành chính
huyện, Công viên thể thao truyền hình Trà Ôn... Đồng thời,
kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển
khai hoàn thành Kè sạt lở khu 1, Khu 6 cặp sông Măng Thít;
kiến nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh đầu tư các công trình theo kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025. Kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh hỗ trợ xúc tiến mời gọi đầu tư Trung tâm thương mại
huyện, Khu công nghiệp Mỹ Lợi, tạo động lực để thị trấn Trà
Ôn phát triển, mở rộng; kêu gọi đầu tư nông nghiệp công
nghệ cao để góp phần tăng thu nhập cho người dân...

Chợ nổi Trà Ôn - nét đẹp văn hóa giao thương sông nước miền Tây
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Khai thác tiềm năng, lợi thế
TX.Bình Minh nằm bên sông Hậu, cách TP.Vĩnh Long

khoảng 30km về phía Bắc, TP.Cần Thơ 5km về phía Nam.
Nhờ có lợi thế về giao thông với quốc lộ 1A, quốc lộ 54,
đường thủy trên sông Hậu và hệ thống cảng biển, kho bãi,...
Bình Minh đang ngày càng khẳng định vị thế chiến lược, là
trọng điểm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ của tỉnh.

Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
(đang được triển khai) kết nối với cao tốc Trung Lương -

Mỹ Thuận (đã hoàn thành), khi hoàn thành sẽ giúp gỡ nút
thắt về giao thông của thị xã nói riêng, Vĩnh Long và Đồng
bằng Sông Cửu Long nói chung. Hiện công tác giải phóng
mặt bằng đoạn qua TX.Bình Minh (giai đoạn 1) đã hoàn
thành 100%. 

Đó là “điểm tựa” quan trọng để thị xã tăng tốc thu hút
đầu tư, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện trên địa bàn thị xã tập trung nhiều khu công
nghiệp (KCN) lớn như: KCN Bình Minh, KCN Đông Bình,
Cụm công nghiệp (CCN) Thuận An… Trong đó, KCN
Bình Minh có 28 dự án với tổng vốn đầu tư thực hiện
793,76 tỷ đồng và 268,26 triệu USD; KCN Đông Bình đã có
nhà đầu tư hạ tầng (Công ty CP Đầu tư TNI Vĩnh Long),
CCN Thuận An đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và
đang kêu gọi, thu hút đầu tư.  

Ngoài tiềm năng phát triển công nghiệp, TX.Bình
Minh còn có thế mạnh về phát triển nông nghiệp đa dạng,
đặc biệt là trồng cây ăn quả (nổi bật là đặc sản “Bưởi Năm
Roi”) và nhiều cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái, tạo
nên tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái.

Phát huy những tiềm năng, thế mạnh này, những năm
qua, kinh tế - xã hội của TX.Bình Minh có sự chuyển biến
mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ
tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân
13,06%/năm (tăng 0,06% so với Nghị quyết), tốc độ tăng
trưởng doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân
14,74%/năm (tăng 0,74% so với Nghị quyết). Thị xã đã
được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông
thôn mới năm 2017, sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết;
ngày 31/7/2020, Bình Minh được công nhận là đô thị loại
III trực thuộc tỉnh...

Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ ngày càng phát triển
cả quy mô và chất lượng. Hoạt động tín dụng có bước phát
triển, mạng lưới giao dịch của các tổ chức tín dụng tiếp tục
mở rộng… Đây là những “hạt nhân” thúc đẩy thu hút đầu tư,
phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, góp phần giải
quyết việc làm cho lao động địa phương.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh
Covid-19 nhưng TX.Bình Minh vẫn thực hiện đạt và
vượt 14/16 chỉ tiêu quan trọng. Giá trị sản xuất công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 4.200 tỷ đồng, vượt 8%
so với Nghị quyết và tăng 23% so với cùng kỳ; tổng thu
ngân sách 830 tỷ đồng, đạt 261%...

Phát triển theo hướng hiện đại, bền vững
Hướng đến phát triển đồng bộ, hiện đại, TX.Bình

Minh đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng. Thị xã tập
trung nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, vỉa hè, cây
xanh; phát triển các điểm, khu, cụm dân cư theo quy

Thị xã Bình Minh

Khẳng định vị thế 
vùng kinh tế động lực của tỉnh

Gần 2 năm sau khi được công nhận là đô
thị loại III (31/7/2020), TX.Bình Minh đã
có bước chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo
đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Đây
là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân thị xã tiếp tục bước vào
giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu
trở thành đô thị loại II sau năm 2030.

Ngọc TùNg

Ông Nguyễn Thanh Cần, Chủ tịch UBND TX.Bình Minh
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Unlocking potential and advantages
Binh minh Town, located on the hau river, is about

30km from Vinh Long city to the north and 5km from can
Tho city to the south. given its traffic advantages for
convenient transportation with National highway 1a,
highway 54, waterways on the hau river, seaports and
warehouses, the town has increasingly asserted its strategic
position as a key industrial, urban and service development
center of the province.

In particular, my Thuan - can Tho Expressway (under
construction), to be connected with Trung Luong - my Thuan
highway (completed), will help remove the traffic bottleneck
of Binh minh Town, Vinh Long Province and the mekong
Delta when it is completed. currently, site clearance across
Binh minh Town (the first phase) is already completed 100%.

It is an important support for the town to accelerate
investment attraction and successfully achieve local
socioeconomic development goals.

currently, the town is home to many large industrial
parks such as Binh minh, Dong Binh and Thuan an. Binh
minh Industrial Park has attracted 28 projects with a total
investment fund of VND793.76 billion (uS$35 million) and
uS$268.26 million. Dong Binh Industrial Park is developed
by TNI Vinh Long Investment joint Stock company while
Thuan an Industrial complex, already approved for
construction, is calling for investors.

In addition to the potential for industrial development,

hoạch xây dựng; triển khai các dự án, công trình hạ tầng
kỹ thuật và hạ tầng xã hội có tính đầu mối, liên vùng,
phục vụ chức năng đô thị. Thị xã cũng đã liên kết với
VNPT tỉnh Vĩnh Long để triển khai hệ thống camera an
ninh nhằm đảm bảo trật tự, an toàn ở địa phương…

Quyết định số 753/QĐ-uBND về phát triển đô thị
TX.Bình minh đến năm 2030 đặt mục tiêu: Phát triển
TX.Bình minh là đô thị xanh, hiện đại, phấn đấu đến năm
2025 từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt của đô
thi  ̣loaị III và định hướng sau năm 2030 đạt đô thị loại II,
là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phía Nam
của tỉnh Vĩnh Long; trung tâm công nghiệp, thương mại,
dịch vụ và kho vận; du lịch sinh thái đặc trưng của vùng
đồng bằng sông cửu Long.

Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, TX.Bình
minh sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
“công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông
nghiệp chất lượng cao”; tập trung xây dựng kết cấu hạ
tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển theo hướng đô thị sinh
thái, văn minh. Trong đó ưu tiên thu hút những dự án có
tầm quan trọng và là động lực, tạo đà cho sự phát triển,
phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh và chương trình phát triển đô thị của thị xã. Ưu tiên
thu hút các dự án đầu tư công nghiệp sạch, công nghệ, giá
trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường. 

Đối với phát triển thương mại bền vững, thị xã tạo
điều kiện khuyến khích đầu tư trung tâm thương mại,
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hoàn thành kế hoạch phát
triển du lịch TX.Bình minh giai đoạn 2021-2025 và tầm
nhìn đến năm 2030. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động
văn hóa - thể thao, vui chơi, giải trí; dịch vụ vệ sinh môi
trường… Thị xã tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển các
loại hình du lịch như: Sinh thái, nghỉ dưỡng, vườn cây ăn
trái, sông nước kết hợp tham quan di tích văn hóa lịch sử,
làng nghề. Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư phát triển
hạ tầng các khu đô thị mới ở xã mỹ hòa, phường cái
Vồn, Đông Thuận...

Ông Nguyễn Thanh cần, chủ tịch uBND TX.Bình
minh cho biết, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp,
chính quyền thị xã luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
đến tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển sản xuất kinh
doanh. Đồng thời, kịp thời giải quyết những khó khăn,
vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua các cuộc
khảo sát, đối thoại, gặp mặt và đề xuất trực tiếp.

“Song song với đó, thị xã sẽ chú trọng thực hiện mạnh
mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, cải
cách thủ tục hành chính, đặc biệt xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều
kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế”, ông
Nguyễn Thanh cần nhấn mạnh.n

Binh minh Town

Asserting Position of
Provincial Dynamic
Economic Region

after nearly two years being recognized
as a third-grade urban area (july 31,
2020), Binh minh Town has witnessed a
strong transformation, with an
increasingly spacious and modern urban
appearance. This is a solid foundation
for the Party, government and people of
the town to enter a new phase and
successfully realize the goal of becoming
a second-grade city after 2030.

ngoc Tung

TX.Bình Minh đang phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại
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Binh minh Town is very
strong in diversified
agricultural
development, especially
in fruit trees (notably
unique Nam roi
grapefruit), water-
world landscapes and
orchards, which have
huge potential for
ecotourism
development. 

unlocking these
potential strengths, the
town has managed to
foster its socioeconomic
development in recent
years. The economic
structure has been
shifted in the right
direction, with the total retail revenue of goods growing by an
average of 13.06% a year (0.06% higher than the target in the
resolution) and service revenue climbing 14.74% a year on
average (0.74% higher than the resolution). The town was
recognized to have completed the new rural development
program in 2017, three years earlier than the target stated in
the resolution. on july 31, 2020, Binh minh was recognized as
a third-grade provincial city. 

Besides, services are growing in both size and quality.
credit activity has developed robustly, with the transaction
network of credit institutions being further expanded. These
nuclei drive investment, industrial, service and trade
development and help generate jobs for local workers. 

In 2021, despite the impact of the coVID-19
pandemic, Binh minh Town managed to accomplish 14 out
of 16 important targets. The value of industrial and
handicraft production reached VND4,200 billion, 8%
higher than the target in the resolution and up 23% year
on year. The total budget revenue was VND830 billion,
equal to 261%. of the plan. 

toward modern and sustainable development
Toward synchronous and modern development, Binh

minh Town has accelerated infrastructure construction. It has
focused on upgrading the traffic infrastructure system,
sidewalks and trees; developing residential areas as planned;
and carrying out technical and social infrastructure projects to
link development areas. The town has also cooperated with
VNPT Vinh Long to install a security surveillance camera
system to ensure order and safety in the locality. 

Decision 753/QD-uBND on Binh minh urban
development to 2030 states that, in a bid to become a green,
modern city, Binh minh will strive to gradually improve
incomplete standards of the third-grade town by 2025 and
move toward a second-grade town after 2030. It will become
an economic, cultural, scientific, and technical center of
southern Vinh Long province and an industrial, commercial,
service, logistics and eco-tourism center of the mekong Delta.

To accomplish this goal, in the coming time, Binh minh
Town will accelerate economic restructuring with the orderly
share of industry - construction, trade - service and high-quality

agriculture. It will focus
on building synchronous
technical infrastructure,
and developing ecological
and cultured urban areas.
Priority will be given to
projects that are
important and
motivational for local
socioeconomic
development as well as
urban development
programs. The town will
give priority to
investment projects using
clean technology,
generating high
economic value and
being friendly to the
environment.

for sustainable commercial development, the town will
facilitate and encourage investment in commercial centers,
supermarkets, and convenience stores, and complete the
Binh minh Tourism Development Plan for 2021-2025 and
to 2030. It will step up the socialization of cultural, sporting,
recreational and entertaining activities as well as
environmental sanitation services. It will focus on calling for
investment funds and developing various types of tourism
such as eco-tourism, convalescence, natural discovery,
historical and cultural tourism, and village tours. Besides,
the town will attract investments in infrastructure
development of new urban areas in my hoa, cai Von and
Dong Thuan.

mr. Nguyen Thanh can, chairman of Binh minh People's
committee, said that, committed to supporting businesses,
Binh minh Town always creates favorable conditions for
investors to seek cooperation opportunities and develop
production and business while promptly solving difficulties
and problems faced by organizations and individuals through
surveys, dialogues, meetings and direct contacts.

at the same time, the town will concentrate on strongly
carrying out solutions for a better business environment,
reforming administrative procedures, especially building and
improving personnel quality and facilitating investment
attraction and economic development, he emphasized.n

F

In recent years, Binh Minh IP located in Binh Minh Town has attracted many
investment projects, contributing to the local economic restructuring 

The rapid site clearance work for the My Thuan - Can Tho
expressway project, the section through Binh Minh Town (phase 1)

helps to ensure construction progress
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N goài ra, Long hồ có 4 xã cù lao nằm giữa
sông Tiền và sông cổ chiên, thuận lợi phát
triển vườn cây ăn trái. hầu hết nhà vườn
đều nắm vững kỹ thuật thâm canh tăng năng
suất, chất lượng cây ăn trái. các loại cây

được người dân trồng nhiều như nhãn, chôm chôm, sầu
riêng, cam, quýt, chanh,… đều có thể cho trái nghịch mùa,
đem lại giá trị tăng cao gấp nhiều lần so với mùa thuận.

Việc sở hữu những nhà vườn bốn mùa hoa trái, cùng
với cảnh sắc thiên nhiên vùng sông nước cù lao, Long hồ
có lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Với nhiều sản phẩm
đặc trưng, đa dạng, huyện đã và đang xây dựng các kế
hoạch, đề án để phát triển du lịch và đẩy mạnh kêu gọi,
khuyến khích thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, với vị trí đặc biệt, Long hồ có điều kiện
thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng kết nối
với TP. Vĩnh Long. Những năm qua, huyện đã tập trung
quy hoạch, đầu tư, xây dựng nhiều tuyến đường; hệ thống
nước sạch, điện chiếu sáng,… cũng được “nối dài”. Đặc
biệt, thừa hưởng sự lan tỏa của quá trình đô thị hóa ở
TP.Vĩnh Long, ngày càng nhiều khu dân cư đô thị được
hình thành ở Long hồ, góp phần thúc đẩy phát triển đô
thị của huyện.

cũng nhờ làm tốt công tác quy hoạch, hạ tầng công
nghiệp trên địa bàn huyện cũng phát triển mạnh mẽ. Đến
nay, ngoài kcN hòa Phú và tuyến công nghiệp cổ chiên

do tỉnh quản lý, Long hồ đã đón nhận nhiều doanh
nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; kết
hợp với vận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp đã thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách... trên địa
bàn huyện. 

một trong những lợi thế được nhiều doanh nghiệp,
nhà đầu tư đánh giá cao khi đến Long hồ là chất lượng
nguồn lao động. Đây là địa phương có sự đa dạng về các
ngành nghề sản xuất, kinh doanh, từ làm vườn, nuôi thủy
sản, trồng lúa đến các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền
thống như: sản xuất gạch gốm, nước mắm, đan lát; hay
một số nghề mới như gia công cơ khí, chế biến nông sản,
thủy sản xuất khẩu… Nhờ đó, nguồn nhân lực trên địa
bàn huyện Long hồ có trình độ, tay nghề, dễ tiếp cận, tiếp
thu nhanh kỹ thuật; năng suất lao động cao.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Long hồ sẽ tập trung huy
động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế
của địa phương để phát triển kinh tế nhanh và bền vững;
phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội. huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới;
xây dựng thị trấn Long hồ đạt đô thị loại IV và xã Phú
Quới đạt đô thị loại V.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Long hồ đã đề ra 3
khâu đột phá gồm: mở rộng sản xuất lúa hàng hóa chất
lượng cao, xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ
cho công nghiệp chế biến nông sản, thu hút đầu tư phát
triển công nghiệp hỗ trợ; Đa dạng hóa các loại nông sản,
hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; Tiếp tục huy động
mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,
trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ
sản xuất nông nghiệp và du lịch, xây dựng khu dân cư an
toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Song song với đó, với phương châm “sự phát triển của
doanh nghiệp chính là thành công của Long hồ”, các cấp
chính quyền huyện luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng
doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án
trên địa bàn. huyện đã có những chỉ đạo, kịp thời đưa ra
các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đã được uBND tỉnh
giao, trong đó, triển khai đồng bộ các biện pháp để cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.n

huyện Long hồ

Vùng đất 
nhiều tiềm năng
thu hút đầu tư
Long hồ là huyện nằm tiếp giáp và gần
như bao trọn TP.Vĩnh Long. huyện có
các tuyến quốc lộ: 1a, 53 và 57 đi qua,
cùng hệ thống giao thông thủy thuận
tiện; nhiều khu, tuyến công nghiệp,
trường đại học, cơ sở dạy nghề... nằm
trên địa bàn. Đây là những lợi thế so
sánh khác biệt của huyện so với các địa
phương khác trong việc thu hút đầu tư
cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

ngọc Tùng

Vườn trái cây cù lao An Bình, điểm du lịch sinh thái, 
trải nghiệm ở Long Hồ



Huyện mang thít đang lan toả kết quả đạt được trong
năm 2021 ra sao, thưa ông?

Do tác động của dịch covid -19, năm 2021 là năm đối mặt
với nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống
chính trị, người dân và doanh nghiệp nên mang Thít vẫn đạt
một số kết quả đáng kể. Phát huy kết quả này trong năm 2022,
huyện đã đề ra mục tiêu trong công tác điều hành phát triển
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội: Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch covid - 19, bảo vệ tối đa sức khỏe,
tính mạng của người dân; tập trung phối hợp hỗ trợ tháo gỡ
khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ và giải
ngân vốn đầu tư công; huy động tối đa nguồn lực xã hội đầu
tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ.
huyện cũng quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành; chú trọng phát triển
văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân
dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng
phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác phòng chống tham
nhũng, tiêu cực. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn
xã hội và thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo
đồng thuận trong xã hội.

mang thít đang trở thành điểm sáng trong phát triển
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (Ntm);
ông có chia sẻ thế nào về quá trình này?

Ngành nông nghiệp tiếp tục được xem là ngành trụ đỡ
phát triển. Do vậy thời gian qua huyện đã tập trung vào phát
triển các sản phẩm chủ lực, thế mạnh, đồng thời tạo điều kiện
mời gọi, thu hút tổ chức, cá nhân đầu tư, liên kết và đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ gắn với công nghiệp chế biến
nông nghiệp và đạt được kết quả khả quan, duy trì mức tăng
2,61%, góp phần phát triển kinh tế huyện nhà.

huyện đã, đang chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông
nghiệp; tiếp tục quy hoạch, hình thành các vùng sản xuất tập
trung, trong đó quan tâm vai trò của tổ kinh tế hợp tác, các
hợp tác xã nông nghiệp: từ việc tổ chức sản xuất, hình thành
sản phẩm tập trung,... đến đầu ra sản phẩm nhằm nâng cao
chất lượng, giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh cho nông sản.

cùng với nông nghiệp, huyện còn tập trung mọi nguồn lực
xây dựng NTm, nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần
người dân ở nông thôn. huyện chỉ đạo quyết liệt, nhất là đối
với các xã trong lộ trình xây dựng NTm năm 2022; 2 tuần/lần
sơ kết nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để sớm đạt kế
hoạch đề ra (năm 2022 huyện tập trung thực hiện vào 01 xã
NTm, 01 xã NTm nâng cao, 03 ấp NTm kiểu mẫu và 01 xã
vào lộ trình xây dựng NTm kiểu mẫu), phấn đấu cuối năm
2025 huyện đạt chuẩn huyện NTm.

Để phát huy vai trò là bộ phận quan trọng trong
vùng kinh tế động lực của tỉnh, hiện mang thít đang
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huyện mang ThíT

Tạo bứt phá toàn diện
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Với tiềm năng, lợi thế và kết
quả đạt được trong phát triển
kinh tế - xã hội năm 2021,
huyện mang Thít đang đẩy
mạnh triển khai các giải pháp
phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư
để thúc đẩy phát triển toàn diện
nông - công nghiệp - du lịch
trong năm 2022, tạo đà bứt phá
toàn diện giai đoạn 2021-2025.
Phóng viên đã có cuộc phỏng
vấn ông Nguyễn Văn diên -
chủ tịch uBND huyện.



kêu gọi các dự án
đầu tư nào?

huyện đã tranh
thủ cùng với các sở,
ngành tỉnh xúc tiến
kêu gọi đầu tư 07 dự
án trong giai đoạn từ
nay đến năm 2025. cụ
thể gồm các dự án:
khu công nghiệp an
Định tại xã an Phước
quy mô 200ha; Đầu tư
xây dựng và kinh
doanh hạ tầng cụm
công nghiệp ấp Ba (thị
trấn cái Nhum)
21,66ha; Đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ
tầng cụm công nghiệp
ấp Nhất B (thị trấn cái
Nhum) 24,37ha; Di
sản đương đại mang
Thít (các xã mỹ an,
mỹ Phước, Nhơn Phú,
hòa Tịnh) 3.000ha;
khu dân cư, tái định cư khu công nghiệp an Định (xã an
Phước) 26ha; chỉnh trang đô thị, thị trấn cái Nhum 5,36ha và
Dự án khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (các
xã Bình Phước, Long mỹ, Tân Long, mỹ Phước, thị trấn cái
Nhum) quy mô 50 - 100ha. 

Việc triển khai Đề án di sản đương đại mang thít
(Quyết định số 3502/QĐ-UBNd ngày 20/12/2021 của
UBNd tỉnh) đang mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch
trên địa bàn; vậy huyện đang đón bắt vận hội này thế nào?

Để thúc đẩy phát triển du lịch những năm tới, huyện
đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông,
đặc biệt là các tuyến đường thủy theo các dòng kênh - Đây
là nét đặc sắc phục vụ tham quan các quần thể di sản.
huyện cũng rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện hiệu
quả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện
các quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

Đặc biệt, mang Thít tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách
hành chính nhất là về thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh,
gọn, chất lượng và hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi thu hút
đầu tư. Qua đó, huy động tối đa nguồn lực xã hội đầu tư cho
di sản; giúp di sản đương đại mang Thít không chỉ trở thành
điểm đến về du lịch mà còn là điểm đến về đầu tư. mục tiêu
hướng đến là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và các
hộ kinh doanh; tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ, doanh nghiệp
vừa, nhỏ được “cùng hưởng lợi” trong quá trình bảo tồn di sản
và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó, tạo ra các lợi ích
cho các bên liên quan, trong đó có việc giúp người dân địa
phương có thể phát triển sinh kế, hưởng lợi từ Đề án.

Trước mắt, huyện đang nghiên cứu việc xây dựng các điểm,
khu trưng bày và bán sản phẩm lưu niệm ngành nghề gạch,
gốm, gắn kết phục vụ du khách trong các tour du lịch văn hóa
làng nghề và du lịch mua sắm, đồng thời qua đó quảng bá tiêu
thụ sản phẩm thông qua khách du lịch trong và ngoài nước.

một vài đánh giá của ông về tiềm năng và định hướng
thu hút đầu tư vào mang thít những năm tới?

mang Thít nằm cách TP.Vĩnh Long chỉ 20km, được bao
bọc bởi 2 con sông lớn cổ chiên và măng Thít, có Quốc lộ 53
chạy qua tạo nhiều thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa.

huyện cũng có quỹ đất nông nghiệp rộng lớn
(11.449,09ha/15.984,64ha đất tự nhiên), được phù sa bồi đắp
hàng năm đảm bảo độ phì nhiêu lại ít bị ảnh hưởng xâm nhập
mặn; tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Do nằm giữa hai
sông lớn và là trục giao thông thủy giữa TP.hồ chí minh và cần
Thơ, trên địa bàn có nhiều làng nghề sản xuất gạch, gốm truyền
thống tại các xã mỹ an, mỹ Phước, Nhơn Phú, hòa Tịnh và
nhiều vườn cây trái đặc sản,... là tiềm năng lớn cho du lịch sinh
thái vườn phát triển. hơn thế, huyện có nguồn nhân lực dồi dào
với 65 nghìn lao động và có tới 75,08% đã qua đào tạo.

Ngoài tuyến công nghiệp cổ chiên (khu V) nằm dọc theo
sông cổ chiên đang hoạt động, trên địa bàn cũng được quy
hoạch khu công nghiệp an Định; cụm công nghiệp ấp Ba;
cụm công nghiệp ấp Nhất B... là lợi thế để thúc đẩy phát triển
công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trong tương lai.

Trong giai đoạn 2021- 2025, huyện sẽ tập trung mời gọi
đầu tư vào các lĩnh vực như chế biến nông sản - thực phẩm,
rau quả và các sản phẩm từ trái cây; chế biến thủy sản; các sản
phẩm từ chăn nuôi; công nghiệp hàng tiêu dùng, dệt may, thủ
công mỹ nghệ, công nghiệp lắp ráp điện tử, bao bì, công
nghiệp dược phẩm - mỹ phẩm; sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao và du lịch... với định hướng chú trọng sự
phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

hiện huyện đang thực hiện bộ thủ tục hành chính công
theo Đề án 30 đã được uBND tỉnh phê duyệt, trong đó các
thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai quy trình,
giải quyết theo nguyên tắc một cửa liên thông, qua đó sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giao
dịch hành chính. 

trân trọng cảm ơn ông!
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Làng nghề làm gạch nung ở huyện Mang Thít hình thành cách đây hơn 100 năm, được biết đến là nơi sản xuất
gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long



Phát huy thế mạnh
Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Vĩnh Long, huyện

Vũng Liêm được đánh giá có vị trí thuận lợi và nhiều tiềm
năng để phát triển kinh tế - xã hội. cầu cổ chiên hoàn
thành đưa vào sử dụng, cùng với cầu mỹ Thuận, cần Thơ,
hàm Luông và cầu rạch miễu giúp huyện kết nối thuận lợi
với các trung tâm kinh tế ven biển khu vực kinh tế phía
Nam. Ngoài ra, 2 tuyến đường thủy quan trọng là sông cổ
chiên và măng Thít là tuyến đường thủy quốc gia, đảm
bảo cho tàu có trọng tải lớn lưu thông.

Thế mạnh của huyện là sản xuất nông nghiệp (cây lúa,
vườn cây ăn trái), và phát triển du lịch. cây lúa được sản
xuất 3 vụ/năm với diện tích khoảng 10.000 ha/vụ, sản
lượng lúa hàng năm trên 200.000 tấn, diện tích vườn cây
ăn trái trên 10.498 ha.

Vũng Liêm đã triển khai thực hiện sản xuất lúa hữu cơ

287ha; đầu tư hỗ trợ 07 dự án, mô hình thực hiện có hiệu quả
và nhân rộng trong dân; xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái
quy mô lớn theo hướng gaP, gắn với nhãn hiệu hàng hoá và
tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, ngày càng phát huy hiệu quả sản
xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới,
không những đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn
của khách hàng mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Bên cạnh nông nghiệp, Vũng Liêm có nhiều tiềm năng, tài
nguyên du lịch quý giá, đa dạng, có thể xây dựng nhiều loại
hình du lịch, lịch sử, văn hóa, sinh thái sông nước miệt vườn
và gắn với trải nghiệm nông nghiệp. Đến nay huyện có 11 di
tích lịch sử cấp tỉnh (trong đó có khu mộ cổ Thân nhân danh
thần Thoại Ngọc hầu tại xã Thanh Bình), nhiều công trình
tôn giáo với kiến trúc độc đáo và 04 làng nghề truyền thống
như: trồng và se lõi lác, làm gạch, dệt chiếu,... Đặc biệt khu
tưởng niệm cố Thủ tướng chính phủ Võ Văn kiệt, Di tích
công viên tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa đang được lập hồ sơ
để công nhận di tích - văn hóa - lịch sử cấp quốc gia. Ngoài ra
Vũng Liêm còn có di sản văn hóa phi vật thể về Nghệ thuật
trình diễn dân gian Đờn ca tài tử;…

Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch
nhưng huyện vẫn đạt được những kết quả ấn tượng: Thực
hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu; giá trị sản xuất nông - lâm
nghiệp và thủy sản thực hiện vượt chỉ tiêu nghị quyết; 14/19
xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 04 xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao; kế hoạch đến năm 2025, huyện sẽ
đạt huyện nông thôn mới... 

Phát triển hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư
Xác định cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng để thu hút

đầu tư, những năm qua, Vũng Liêm đã đẩy mạnh phát
triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế.
Ngoài các tuyến đường tỉnh 902, 907 chạy dọc theo sông
cổ chiên, 901 dọc theo sông măng Thít và 906 nối các xã
khu vực phía Bắc với các xã phía Nam thì các đường
huyện nối liền các xã đã tạo ra mạng lưới giao thông liên
hoàn, thuận lợi cho các nhà đầu tư. 100% đường giao
thông được nhựa hóa; hệ thống thủy lợi được đầu tư
tương đối hoàn chỉnh…

Bên cạnh đó, thị trấn Vũng Liêm được xem là trung tâm
kinh tế, tài chính, văn hóa và là đầu mối giao thông của
huyện. giai đoạn 2015 - 2020, uBND huyện đã tập trung
đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội đô thị khá đồng bộ với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng từ
các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, nhân dân đóng
góp... một số công trình tiêu biểu đã đưa vào sử dụng như:
Đường tỉnh 907 (đoạn qua thị trấn Vũng Liêm), đường
Phong Thới, bến xe ô tô khách, mở rộng công viên Vũng
Liêm, Nhà thắp hương cố Thủ tướng Võ Văn kiệt…... 

Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng bộ huyện đã xác định
xây dựng thị trấn Vũng Liêm thành đô thị loại IV. Để
hoàn thành mục tiêu này, huyện đã đẩy mạnh quy hoạch
xây dựng các tuyến đường vành đai và nội ô thị trấn, các
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Khai thác tiềm năng, lợi thế, 
đưa Vũng Liêm ngày càng phát triển

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

cùng với phát huy tối đa tiềm năng, nội
lực của địa phương, huyện Vũng Liêm còn
tăng cường huy động, thu hút nguồn lực
đầu tư bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi
phát triển kinh tế, tạo đà bứt phá vươn lên
trở thành huyện động lực của tỉnh. 

Khôi nguyên

Ông Phạm Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm



khu chức năng, xây dựng, cải tạo, khu dân cư: Xây dựng
mới đường vành đai 1; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 902;
đường nội ô số 1, số 2, số 3; xây dựng mới đường Thế
hanh, đường cặp kênh Phong Thới, xây dựng mới khu đô
thị mới Phong Thới (diện tích khoảng 24ha).... cùng với
đó là các hạ tầng xã hội khác như: bảo tàng, trường học,
bệnh viện, Trung tâm Văn hóa truyền hình, sân vận
động… ước vốn khoản 2.000 tỷ đồng.

Ông Phạm minh hoàng, chủ tịch uBND huyện Vũng
Liêm cho biết, việc đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở
hạ tầng không chỉ tạo diện mạo khang trang cho thị trấn
mà còn góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư. Về định
hướng, Vũng Liêm đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong
lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản (mô hình sản
xuất lớn tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm), du lịch,
công nghiệp sinh thái, công nghiệp công nghệ cao... 

giai đoạn 2021-2025, huyện phối hợp mời gọi đầu tư,
sử dụng vốn ngoài ngân sách 09 dự án: Dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp ấp Phước
Trường - Phước Thọ (xã Quới an); Dự án khu sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (xã Trung hiệp),
với diện tích 50ha; Dự án khu du lịch sinh thái cù lao Dài
(xã Thanh Bình, Quới Thiện), với diện tích 02ha… Phối

hợp Quy hoạch cụm công nghiệp Trung Thành Tây với
diện tích 300ha (dọc sông cổ chiên), đặc biệt các dự án
khu dân cư đô thị mới, Trung tâm thương mại siêu thị,
dịch vụ tài chính ngân hàng…

Đồng hành cùng các nhà đầu tư, huyện sẽ tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đề
xuất các dự án; chú trọng giới thiệu rộng rãi, công bố các
quy hoạch, thông tin thu hút đầu tư; quảng bá của huyện.
cùng với đó, Vũng Liêm chú trọng phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế
- xã hội. Đây cũng là khâu đột phá được đưa ra tại Đại hội
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-
2025”, ông Phạm minh hoàng khẳng định.n
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Năm 2022, Vũng Liêm đưa ra 14 chỉ tiêu phát
triển chủ yếu, trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp
tăng 2%; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp tăng 8%; Thu ngân sách nhà nước 83 tỷ 550
triệu đồng, có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới và
01 xã nông thôn mới nâng cao...

Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Khu mộ cổ Thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu

Cống Vũng Liêm có nhiệm vụ ngăn triều, ngăn mặn bảo vệ cho hàng ngàn héc ta đất canh tác của huyện Vũng Liêm



Ông có thể nêu những điểm
nhấn nổi bật trong bức tranh chung
về các KCN tỉnh Vĩnh Long hiện
nay?

Tỉnh Vĩnh Long được Thủ tướng
chính phủ phê duyệt quy hoạch 5
kcN với tổng diện tích 1.335ha, trong
đó kcN hòa Phú (giai đoạn 1, 2)
250ha và kcN Bình minh 134ha đã đi
vào hoạt động. 03 kcN còn lại gồm:
Đông Bình diện tích 350ha đã quy
hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
được Thủ tướng chính phủ phê duyệt
chủ trương đầu tư và uBND tỉnh quyết
định thành lập kcN; Bình Tân diện
tích 400ha đã lập quy hoạch phân khu
xây dựng tỷ lệ 1/2000 và công ty cổ
phần kcN gilimex Vĩnh Long đã hoàn
thiện hồ sơ xin chủ trương trình Thủ
tướng chính phủ phê duyệt chủ trương
đầu tư; an Định diện tích 200ha đã quy
hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
và công ty cổ phần Long hậu đang lập
hồ sơ xin chủ trương đầu tư của Thủ
tướng chính phủ.

Lũy kế đến tháng 4/2022, các
kcN đã thu hút 63 dự án với tổng

vốn thực hiện/đăng ký 1.946/3.103 tỷ
đồng và 567/796 triệu uSD (đạt
71,27%) với diện tích đất triển
khai/đất thuê 179/274ha.

theo ông, đâu là lợi thế thu hút
đầu tư của các KCN Vĩnh Long?

Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng
bằng sông cửu Long, giữa 02 trung
tâm kinh tế lớn TP.hồ chí minh và
TP.cần Thơ, có điều kiện thuận lợi để
phát triển công nghiệp, thương mại -
dịch vụ, logistic… Tỉnh còn nằm trên
điểm giao của 2 trục hành lang kinh tế
- đô thị quan trọng: Trục Sông Tiền -
sông hậu (trục hành lang kinh tế Đông
- Tây) và quốc lộ 91 (tuyến Nam sông
hậu) với cực tây là khu vực cửa khẩu
an giang và Đồng Tháp, cực Đông là
vùng đô thị - cảng ven biển và hệ thống
cảng Sóc Trăng (cảng Trần Đề); Trục
hành lang kinh tế đô thị quốc lộ 1 -
đường hồ chí minh (hướng Bắc -
Nam) với TP.cần Thơ là trung tâm
vùng và cực Bắc là TP.mỹ Tho. Đặc
biệt, 02 kcN hòa Phú và Bình minh
nằm sát quốc lộ 1a nên rất thuận tiện
trong việc lưu thông hàng hóa bằng
đường bộ và kcN Bình minh sát sông
hậu nên lưu thông hàng hóa bằng
đường thủy cũng thuận lợi.

Những năm qua, cơ sở hạ tầng các
kcN ngày càng hoàn thiện. hệ thống
giao thông trong, ngoài kcN dần kết
nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của tỉnh
và khu vực. các nhà máy xử lý nước
thải tại các kcN cũng đi vào hoạt
động đã tạo thuận lợi cho thu hút các
dự án fDI.

cùng với môi trường chính trị - xã
hội ổn định, các kcN luôn nhận được
sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, hĐND và uBND tỉnh. Quá
trình cải cách thủ tục hành chính tại
Vĩnh Long được đẩy mạnh, mang lại
hiệu quả thiết thực. Ban quản lý kcN
luôn tích cực phối hợp với các sở,
ngành và chính quyền địa phương
thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục
hành chính (TThc) ; thống nhất kế
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Chuẩn bị điều kiện 
thuận lợi nhất cho nhà đầu tư 

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Tỉnh Vĩnh Long đang nỗ
lực triển khai kế hoạch
thực hiện chương trình của
Tỉnh ủy về phát triển khu,
cụm công nghiệp tỉnh
Vĩnh Long giai đoạn 2021-
2025, trọng tâm là tháo gỡ
các “điểm nghẽn” về cơ chế
chính sách, hạ tầng kết nối,
giải phóng mặt bằng…
nhằm chuẩn bị điều kiện
thuận lợi nhất để đón nhà
đầu tư. Ông Phạm thành
Khôn - Trưởng Ban quản
lý các khu công nghiệp
(kcN) tỉnh Vĩnh Long đã
có cuộc trò chuyện với
Vietnam Business forum
về nội dung này.



hoạch kiểm tra, thanh tra;... góp phần tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, minh bạch, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu
tư (cấp giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng, môi trường,…)

Ông có thể cho biết tình hình hoạt động của doanh
nghiệp (dN) tại các KCN Vĩnh Long hiện nay?

Trong 3 tháng quý I/2022, các DN đã tạo giá trị sản xuất
4.144 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng 22,77% so với cùng kỳ năm
2021, doanh thu đạt 166.088 tỷ đồng, tăng 25,56% so cùng kỳ;
giá trị xuất khẩu 152 triệu uSD, tăng 27%, giá trị nhập khẩu 55
triệu uSD, giảm 41% so cùng kỳ 2021. các DN hiện tạo 45.717
việc làm, tăng 4.089 người so với cùng kỳ năm 2021.

Trong thời điểm dịch covid-19 bùng phát năm 2021,
các DN đã phối hợp tốt với Ban, các sở, ngành, địa phương
thực hiện các giải pháp sản xuất - kinh doanh phù hợp và
đầu tư mua vaccine, khẩu trang y tế, dụng cụ sát khuẩn... và
hỗ trợ trợ cấp tiền cho người lao động mất việc làm tạm
thời. Sau khi trở về “trạng thái bình thường mới”, DN đã
nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, sớm bố trí cho
người lao động trở lại làm việc.

trong năm 2022, Ban đang tham mưu thực hiện
giải pháp nào nhằm đồng hành với dN, nhà đầu tư?

Ban tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
các kcN, nhất là các kết nối đồng bộ các tuyến giao thông
trong, ngoài kcN. Ban cũng đẩy mạnh cải cách TThc,
trước hết là thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện công
tác quản lý giữa Ban với các sở, ngành và chính quyền địa
phương, qua đó thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên
thông; thống nhất kế hoạch kiểm tra, thanh tra,... và rút
ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian
giải quyết hồ sơ trong việc cấp mới, điều chỉnh giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng;…
Ban còn tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các DN và nhà
đầu tư để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; không
để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài.

Ngoài ra, Ban tiếp tục thực hiện tốt ISo hành chính
công, công tác cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm
một cửa tại chỗ giải quyết giao trả hoàn thành không có hồ
sơ tồn đọng quá hạn định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý và điều hành.

Việc triển khai Quyết
định số 483/QĐ-UBNd
ngày 02/3/2022 về Kế
hoạch thực hiện chương
trình của tỉnh ủy về phát
triển khu, cụm công
nghiệp tỉnh Vĩnh Long
giai đoạn 2021-2025 có ý
nghĩa thế nào đối với sự
phát triển nền kinh tế
tỉnh Vĩnh Long và đâu là
vướng mắc cần tập trung
tháo gỡ, thưa ông?

Việc triển khai kế hoạch
thực hiện chương trình của
Tỉnh ủy về phát triển khu,
cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh
Long giai đoạn 2021-2025
không chỉ góp phần đẩy

nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, thực hiện
thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra (tăng 12%/năm) mà còn tạo sự
đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phát triển
thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp, nông thôn.
Việc triển khai kế hoạch cũng góp phần khai thác tiềm
năng, lợi thế, tạo sự liên kết hiệu quả giữa các kcN, đảm
bảo sự phát triển nhanh bền vững và bảo vệ môi trường,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm cho người
dân.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Ban đang
tham mưu uBND tỉnh tháo gỡ các "điểm nghẽn", cụ thể như:

Đối với kcN Đông Bình, Ban tập trung phối hợp với
chủ đầu tư, uBND TX.Bình minh và các sở ngành đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (gPmB) nhằm tạo quỹ
đất sạch để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hút các
nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với các kcN Bình Tân và an Định, Ban tích cực
phối hợp cùng với các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình
Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến
tới ra quyết định thành lập kcN Bình Tân và chuẩn bị
gPmB, hỗ trợ tái định cư cho người dân.

Bên cạnh đó, Ban tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn
lập quy hoạch tỉnh đưa các kcN mới vào quy hoạch tỉnh
theo Luật Quy hoạch, gồm: kcN hòa Phú mở rộng (giai
đoạn 3) diện tích 157ha; kcN Tân an Thạnh diện tích
500ha; kcN Phước an diện tích 200ha; kcN Trung Thành
Tây diện tích 300ha; kcN Đình khao diện tích 400ha và
kcN phức hợp, cảng, logistic mỹ hòa, diện tích 300ha. 

Ban có kiến nghị gì với các bộ, ban, ngành trung
ương và tỉnh?

Ban quản lý các kcN tỉnh Vĩnh Long kiến nghị các bộ,
ban, ngành Trung ương sớm có kế hoạch nâng cấp tuyến
quốc lộ 54 đoạn đường đi qua tỉnh Vĩnh Long (kcN Đông
Bình và Bình Tân nằm cạnh quốc lộ 54). Đồng thời kiến
nghị uBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Dự án Đường từ
quốc lộ 54 đến kcN Bình minh (trong đó có đoạn đường
N3 trong kcN Bình minh).

trân trọng cảm ơn ông!
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Could you please present the
highlights in the current picture
of Vinh Long industrial zones?

Vinh Long province was
approved by the Prime minister to
have five larger-scale industrial parks
with a total area of 1,335 ha,
including 250-ha hoa Phu Industrial
Park (first and second phases), 143-
ha Binh minh Industrial Park,
350-ha Dong Binh Industrial Park
(planned for construction), 400-ha
Binh Tan Industrial Park (approved
for construction to gilimex Vinh
Long Industrial Park joint Stock
company), and 200-ha an Dinh
Industrial Park (planned for
construction by Long hau joint
Stock company).

Local industrial parks attracted
63 projects with a total
spent/registered capital of
VND1,946 billion/VND3,103
billion and uS$567
million/uS$796 million (71.27% of
the total), leasing 179 ha out of 274
ha of rentable land by april 2022.

What are the advantages of Vinh Long industrial parks in
investment attraction?

Vinh Long is located in the center of the mekong Delta,
between two major
economic centers of
ho chi minh city
and can Tho city,
thus endowed with
favorable conditions
for industrial, trade,
service and logistics
development. The
province also lies on
the intersection of two
important economic-
urban corridor axes:
Song Tien - Song hau
axis (East-West
Economic corridor)
and National
highway 91 (Nam
Song hau corridor)
with the westernmost
being an giang and
Dong Thap border

gates, the easternmost being Soc
Trang urban - coastal port and
seaport system (Tran De Port); and
National highway 1 - ho chi
minh road urban Economic
corridor axis (North - South
direction) with can Tho city being
the regional center and the
northernmost point being my Tho
city. In particular, hoa Phu and
Binh minh industrial parks are
located close to National highway
1a, so they are very convenient for
distribute goods by road. Binh
minh Industrial Park is close to
hau river, thus easing waterway
transportation of goods.

In recent years, the
infrastructure of industrial zones
has been increasingly improved.
Internal and external traffic
systems are gradually connected
synchronously with local and
regional infrastructure.
Wastewater treatment plants in
industrial zones are also

operational, an active magnet to fDI projects.
given stable social and political environment, industrial

zones are always prioritized by the Provincial Party
committee, the Provincial People’s council and the
Provincial People's committee. administrative procedure
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Preparing the Best    
POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Vinh Long province is making
efforts to carry out the Vinh

Long Industrial Zone
Development Program in 2021-
2025 adopted by the Provincial
Party committee, with focus
placed on removing bottlenecks

in policy, connection
infrastructure, site clearance and
other matters to provide the best
conditions for investors, said
mr. Pham thanh Khon,

Director of Vinh Long Industrial
Zones authority, in an interview
to this effect granted to Vietnam

Business forum.



reform in Vinh Long has been accelerated and produced
practical results. The Vinh Long Industrial Zones authority
always actively coordinates with other agencies and local
authorities to launch the single-window mechanism for
handling administrative procedures and unify inspection
plans so as to create an open and transparent investment
environment and reduce investment preparation time (for
getting certificates of investment, construction, environment
and other affairs).

How is the current performance of tenants in Vinh
Long industrial parks?

In the first quarter of 2022, tenants in industrial parks made
a production value of VND4,144 billion, up 22.77% year on year;
revenue of VND166,088 billion, up 25.56%; an export value of
uS$152 million, up 27%; an import value of uS$55 million,
down 41%. They are currently employing 45,717 workers, an
increase of 4,089 people over the same period in 2021.

amid the covid-19 epidemic outbreak in 2021, they
effectively coordinated with the authority, relevant agencies and
localities to launch appropriate production and business
solutions, purchase vaccines, medical facemasks and disinfection
tools, and provide financial support for redundant workers.
after restoring the "new normality", they quickly stabilized
production and business and soon arranged jobs for layoffs.

in 2022, what solutions is the authority advising to better
accompany businesses and investors?

The Vinh Long Industrial Zones authority is investing to
build the industrial zone infrastructure system, especially
synchronous internal and external traffic connections. The
authority also accelerates administrative procedure reform,
first of all, carrying out regulations on coordinated
management between the authority with relevant agencies and
local authorities to apply the single-window mechanism and
unify inspection plans; reduce the time of investment
preparation, investment licensing and construction
permission. The authority also strengthens contacts and
dialogues with businesses and investors to promptly deal with
all difficulties and problems in a timely manner.

The Vinh Long Industrial Zones authority is investing to
build the industrial zone infrastructure system, especially
synchronous internal and external traffic connections. The
authority also accelerates administrative procedure reform, first of
all, carrying out regulations on coordinated management between
the authority with relevant agencies and local authorities to apply
the single-window mechanism and unify inspection plans; reduce
the time of investment preparation, investment licensing and
construction permission. The authority also strengthens contacts
and dialogues with businesses and investors to promptly deal with
all difficulties and problems in a timely manner.

In addition, the authority continues to apply ISo standards to
public administration, administrative reform and single-window
software to deliver completed procedures and leave no backlogged

documents unaddressed; foster information technology application
in management and administration.

How does the enactment of decision 483/Qd-UBNd
dated march 2, 2022 on the action plan for implementation of
the Vinh Long industrial Zone development Program in
2021-2022 of the Provincial Party Committee mean to Vinh
Long province's economic development? What existing
matters still need to be addressed?

carrying out the action plan for implementation of the
Vinh Long Industrial Zones Development Program in 2021-
2025 adopted by the Provincial Party committee not only
helps accelerate industrial growth and successfully realize the
growth target of 12% a year stated in the resolution of the
Provincial Party congress (2020 -2025 term) but also matches
the development of industry with the development of technical
infrastructure, trade, services, tourism, and agriculture. The
program, once launched, also contributes to unlocking
potential advantages, creating effective linkages between
industrial zones, ensuring rapid sustainable development and
environmental protection, accelerating economic growth and
providing more jobs for people. 

In order to successfully achieve these goals, the
authority is advising the Provincial People's committee to
remove existing "bottlenecks" below: 

for Dong Binh Industrial Park, the authority will focus
on coordinating with investors, the Binh minh Town
People's committee and other agencies to speed up site
clearance to create a clean land fund for building the
infrastructure system and attract tenants.

for Binh Tan and an Dinh industrial parks, the
authority will actively cooperate with investors to complete
investment documents to submit to the Prime minister for
approval and then establish Binh Tan Industrial Park,
prepare site clearance support resettlement for people.

In addition, the agency will coordinate with planning
consultants to add new industrial zones into the provincial
industrial park planning in accordance with the Planning
Law, including expanded hoa Phu (157 ha, third phase),
Tan an (500 ha); Phuoc an (200 ha), Trung Thanh Tay
(300 ha), Dinh khao (400 ha) and my hoa Industrial, Port
and Logistic complex (300 ha).

do you have any recommendations for central and
provincial authorities?

The Vinh Long Industrial Zones authority recommends
that central agencies soon have a plan to upgrade National
highway 54, the section that passes through Vinh Long
province (Dong Binh and Binh Tan Industrial Parks are located
next to National highway 54). at the same time, the Provincial
People's committee proposes soon building a road from
National highway 54 to Binh minh Industrial Park (including
road N3 in Binh minh Industrial Park).

thank you very much!
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Ông Nguyễn minh khoa - Phó giám đốc Ban
QLDagT cho biết: cùng với công trình
mang nhiều ý nghĩa này, trong năm 2022,
Ban được giao chuẩn bị đầu tư 10 dự án khác,
cụ thể như: Dự án Bến xe Vĩnh Long (giai

đoạn I), dự án cầu Phú Lộc, dự án ĐT.910B tỉnh Vĩnh
Long… với kế hoạch vốn được phân bổ 973,45 tỷ đồng,
trong đó vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu là 773,69 tỷ đồng
và vốn ngân sách tỉnh là 199,76 tỷ đồng. Trong năm 2022,
Ban cũng được chuyển tiếp 14 gói thầu từ năm 2021 sang
như: Dự án ĐT.907, dự án ĐT.902, dự án đường Võ Văn

kiệt,… Với sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất, Ban đang tập
trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục
đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công,… cũng như
phối hợp với các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc để các dự án được triển khai đúng theo tiến độ
và đạt chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn minh khoa cho biết thêm: Bên cạnh việc
đồng hành với các nhà thầu, trong thời gian qua, Ban cũng
tích cực phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa
phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong
quá trình triển khai dự án. Do vậy, các công trình được giao

nhiệm vụ chủ đầu tư đều
đảm bảo chất lượng, không
để xảy ra sự cố và cơ bản đạt
tiến độ đề ra. cụ thể trong
năm 2021, tuy phải đối mặt
với nhiều khó khăn do tình
trạng giãn cách xã hội kéo
dài nhưng các công trình do
Ban làm chủ đầu tư đều
được triển khai đúng tiến độ
với tỷ lệ giải ngân đạt
99,39% (667,95/672,06 tỷ
đồng). Trong quá trình triển
khai, các dự án đều thực
hiện nghiêm túc Luật đầu tư
công, bảo đảm đúng quy
định, không làm phát sinh
nợ đọng xây dựng cơ bản.

có được kết quả trên
trước hết là nhờ Ban
QLDagT có được đội ngũ

Nâng cao hiệu lực quản lý dự án giao thông
Ngày 26/4/2022, gói thầu số 1, Đường nối
từ đường Phạm hùng đến đường Võ Văn
kiệt (thành phố Vĩnh Long) do Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
giao thông (Ban QLDagT) làm chủ đầu tư
được khởi công. Đây là công trình trọng
điểm của tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm
100 năm ngày sinh cố Thủ tướng chính
phủ Võ Văn kiệt (23/11/1922-23/11/2022);
khi hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng khu vực,
tạo mỹ quan và chỉnh trang đô thị, thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Giám đốc Ban QLDAGT 
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cán bộ, nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản
lý dự án, có nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong công
việc. Hơn thế, Ban cũng nhận được sự chỉ đạo sát sao của
lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, sự phối hợp, chỉ đạo kịp
thời của các sở, ngành và các địa phương triển khai 
dự án.

Song bên cạnh đó, việc triển khai các dự án hiện còn đối
mặt với một số khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt
bằng. Để tháo gỡ những vướng mắc này, Ban đã luôn tích cực
phối hợp với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội
của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân

cũng như kịp thời đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét các
kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết. 

Với những nỗ lực không ngừng, Ban đã khẳng định uy tín,
năng lực làm chủ đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn
ngân sách; qua đó nâng cao hiệu lực quản lý các dự án hạ tầng
giao thông trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ban tiếp tục làm
tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng từ các khâu chuẩn bị,
thực hiện và kết thúc đầu tư đảm bảo chặt chẽ theo quy định;
đồng thời, phối hợp xây dựng các danh mục đầu tư công theo
kế hoạch trung hạn, dài hạn đảm bảo theo chương trình Nghị
quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.n



Ô ng Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc phụ trách
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Vĩnh Long chia sẻ: Được sự lãnh chỉ đạo
trực tiếp của uBND tỉnh, sự hỗ trợ, phối

hợp của các sở, ngành chuyên môn, chính quyền địa
phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn được giao. Năm 2021, đơn vị tập
trung vào công tác quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn
chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án, đảm
bảo tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản kịp thời, an
toàn. công tác tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát ngày
càng hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật và được sự tín nhiệm của các chủ đầu tư bên ngoài,
giúp chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn về chuyên môn theo
quy định của pháp luật. công tác bảo vệ môi trường, báo
cáo giám sát đánh giá đầu tư từng bước hoàn thiện đáp
ứng nhu cầu của các sở, ngành, địa phương nơi thực hiện
dự án. công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng có sự
phối hợp tốt với ngành chức năng và địa phương, mang
lại kết quả nhất định.

cùng với đó, công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các
dự án đã được chú trọng từ bước thiết kế cơ sở, tuyển
chọn tư vấn có năng lực, có kinh nghiệm chuyên môn,
tuân thủ đúng quy chuẩn, phù hợp công năng sử dụng,

tiết kiệm kinh phí đầu tư. các giải pháp trong dự án như:
an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy
nổ, mỹ quan công trình được đặc biệt quan tâm thực hiện
tốt. Toàn thể đảng viên, viên chức, lao động của đơn vị
luôn giữ vững lập trường chính trị vững vàng, an tâm
công tác, được đào tạo chuyên môn phù hợp, có trách
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có kinh nghiệm thực
tiễn, có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ
đạo và công tác; lấy chất lượng và hiệu quả công việc làm
mục tiêu phấn đấu, là nền tảng tốt trong việc thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, đơn vị cũng gặp một số
khó khăn nhất định: các luật, nghị định, thông tư, văn bản về
lĩnh vực chuyên môn có sự chồng chéo giữa cái cũ và mới gây
khó khăn trong việc thực hiện dự án. công tác tư vấn thiết kế
của một số đơn vị còn hạn chế; một số nhà thầu thi công còn
chậm tiến độ, phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng làm
ảnh hưởng đến tiến độ của dự án cũng như tiến độ giải ngân
vốn. một số dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, khối
lượng công việc nhiều, phải thực hiện nhiều thủ tục đầu tư,
mất nhiều thời gian thực hiện dự án. công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp do quy
trình lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian. 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong bối cảnh kinh
tế của tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng, là tiền đề để

Ban Quản Lý dự án đầu Tư xây dựng CáC Công Trình 
dân dụng Và Công nghiệp Tỉnh Vĩnh Long

Luôn đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Vĩnh Long được uBND tỉnh giao nhiệm
vụ làm chủ đầu tư và quản lý, thực hiện
dự án trong lĩnh vực dân dụng, công
nghiệp và lĩnh vực khác trên địa bàn…
Thời gian qua, Ban luôn nỗ lực hoàn
thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm
bảo về chất lượng cũng như các yếu tố kỹ
mỹ thuật, góp phần mang lại diện mạo
mới cho hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Long, đáp ứng yêu cầu của
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Vĩnh Long
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tỉnh nhà tiếp tục đạt nhiều kết quả cao hơn. Việc đầu tư
phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng được tỉnh quan tâm, các
công trình trọng điểm, đòn bẩy để phát triển kinh tế được
đầu tư trong thời gian qua đã mang lại kết quả thiết thực.
Tuy nhiên, trên quy mô cả nước và của tỉnh cũng còn
những khó khăn nhất định do tình hình thiên tai, dịch
bệnh còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Ban được
giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 305,160 tỷ đồng,
triển khai thực hiện 16 dự án, trong đó có 02 dự án khởi
công mới; 14 dự án chuyển tiếp, ngoài ra còn nhận hợp
đồng quản lý dự án, giám sát cho các chủ đầu tư khác và
lập hồ sơ quyết toán hoàn thành 10 dự án. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, từ nay đến
cuối năm, Ban chủ động rà soát khả năng thực hiện từng
công trình để đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn đối với
những dự án không có khả năng sử dụng hết kế hoạch
vốn sang các dự án khác nhằm sử dụng vốn đầu tư hiệu
quả. các công trình, dự án hoàn thành cần thực hiện tốt
các thủ tục, hồ sơ quyết toán đúng thời gian; tăng cường
công tác hoàn tạm ứng ngân sách đối với các khoản tạm
ứng chi đầu tư đến hạn. Đảm bảo sự công khai, minh
bạch trong việc lựa chọn tư vấn, lựa chọn nhà thầu; tạo
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia nhằm hạn
chế và loại bỏ sự tham gia của các đơn vị tư vấn, nhà thầu
yếu kém, không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ

thực hiện các gói thầu, dự án, uy tín của đơn vị. Phối hợp
chặt chẽ với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị
tư vấn trong việc quản lý, điều hành thực hiện từ giai
đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, nghiệm thu đưa
vào sử dụng, thanh toán, quyết toán dự án đúng quy định.
Nâng cao vai trò lãnh đạo, tiến hành theo dõi chặt chẽ,
kiểm tra đôn đốc nhắc nhở thường xuyên các công việc
đảm bảo đúng quy trình, quy định, tránh sai sót trong
quá trình thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra theo
dõi các thủ tục đầu tư, kiểm tra bản vẽ thiết kế và dự toán
phù hợp với thực tế và công năng sử dụng của từng dự án.
Phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và
nhà thầu, tham mưu Ban giám đốc xử lý kịp thời các khó
khăn, vướng mắc và xử lý nghiêm đối với các nhà thầu
làm chậm tiến độ theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành quản lý khai
thác các dự án đầu tư, xác định quy mô, công năng sử
dụng hợp lý, tiết kiệm nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các
dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi có dự án
khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng,
bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện vận động nhân
dân trong vùng dự án chấp hành chủ trương của Nhà
nước, giải quyết nhanh, dứt điểm các trường hợp khiếu
nại không giao mặt bằng để tạo thuận lợi trong quá trình
thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ. n

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư
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Năm 2022 là năm ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng của
Đài: 45 năm thành lập Đài Phát thanh Cửu Long, 30 năm
đổi tên là Đài PttH Vĩnh Long và phát sóng truyền hình,
20 năm tự chủ tài chính 100%... Xin bà cho biết ý nghĩa
của những dấu ấn này?

kỷ niệm 45 năm thành lập là dịp để tập thể Đài ôn lại
truyền thống quý báu của đơn vị, tự hào với những thành quả
tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Đây cũng là dịp để
củng cố khối đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp và niềm
tin để hướng tới tương lai với mục tiêu xây dựng Đài PTTh
Vĩnh Long ngày càng vững mạnh, hiện đại xứng đáng với sự
nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ viên chức cùng niềm
tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Bên cạnh thông tin tuyên truyền
các chủ trương, chính sách, Đài
cũng thực hiện nhiều chương trình
có ý nghĩa thiết thực giới thiệu về
đất và người; quảng bá tiềm năng,
lợi thế, thu hút đầu tư… đặc biệt là
phản ánh nỗ lực cải thiện môi
trường kinh doanh, lan tỏa hình
ảnh một Vĩnh Long cởi mở, điểm
đến đầu tư hấp dẫn. Những chia sẻ
của bà xung quanh vấn đề này?

Trong thời gian qua, Đài PTTh
Vĩnh Long đã thực hiện rất nhiều
chương trình phóng sự, chuyên đề,
phim tài liệu… trên các kênh truyền
hình của Đài, đặc biệt trên kênh
ThVL4 nhằm tuyên truyền, quảng bá
về kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của
tỉnh Vĩnh Long. 

chúng tôi rất vui khi được góp
một phần công sức vào việc quảng bá hình ảnh quê hương, con
người Vĩnh Long; những tiềm năng, lợi thế cũng như phản ánh
những nỗ lực của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, lan tỏa hình ảnh Vĩnh Long
thân thiện, cởi mở… góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh. Thời
gian tới, Đài tiếp tục tuyên truyền quảng bá các nội dung này
nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

thời gian gần đây, công tác truyền thông thương hiệu,
tạo “cầu nối” giúp doanh nghiệp đến gần người dân hơn
được Đài quan tâm ra sao, đem lại hiệu quả thiết thực nào
cho doanh nghiệp? 

đài pháT Thanh Và Truyền hình Vĩnh Long 

Không ngừng nỗ lực đổi mới và sáng tạo

45 năm qua, Đài Phát thanh và Truyền
hình Vĩnh Long (PTTh) luôn hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được
giao, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu
khu vực Đồng bằng sông cửu Long và
thứ ba cả nước về thực hiện thành công
cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực
phát thanh, truyền hình. Đây là thành
quả của hành trình không ngừng nỗ lực
đổi mới và sáng tạo để vươn lên mạnh
mẽ, bà Đào thị tuyết Vân - Phó giám
đốc Đài PTTh Vĩnh Long chia sẻ.
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ThVL được khán giả yêu mến, tin tưởng nên chúng tôi
cũng hết sức thận trọng trong quy trình “truyền thông
thương hiệu”, chất lượng sản phẩm, đạo đức, uy tín của
doanh nghiệp phải đặt lên trên hết. Đó là vì quyền lợi của
khán giả, của người dân. chúng tôi kết nối với các đơn vị
chuyên ngành, các viện, trường, các tổ chức có uy tín (Liên
đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VccI, hội
Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - BSa…) để
truyền thông về phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,
chương trình ocoP, phát triển kinh tế hợp tác xã… các
chương trình như: Niềm tin hàng Việt, khởi nghiệp Xanh,
Nông nghiệp Xanh, chuyên đề kinh tế… đều xoay quanh
câu chuyện tạo “cầu nối” giúp những nhãn hiệu, thương hiệu
của doanh nghiệp đến gần với người dân hơn.

Kết quả đạt được 45 năm qua
là nền tảng, niềm tin để Đài xây
dựng và phát triển theo hướng
hiện đại, chuyên nghiệp. song
điều đó cũng đặt trọng trách, tạo
sức ép lớn trong quá trình hoạt
động. Vậy tập thể cán bộ, phóng
viên và nhân viên đang quyết
tâm, nỗ lực ra sao nhằm đưa Đài
ngày càng phát triển hơn nữa?

hiện với sự phát triển như vũ
bão của internet, nhiều phương
thức truyền thông mới ra đời, nội
dung đa dạng, phong phú, khả năng
truyền tải thông tin nhanh đang dẫn
đến nguy cơ chiếm lĩnh người dùng,
chiếm lĩnh thị phần quảng cáo. Phát

thanh, truyền hình truyền thống không còn vị trí độc tôn như
trước kia. Trước những tác động này đòi hỏi vai trò dẫn dắt của
Ban lãnh đạo Đài trong việc đề ra những chiến lược để có bước
chuyển mình phù hợp. Trong đó, Đài cần bám sát chỉ đạo của
lãnh đạo tỉnh và thực hiện các chiến lược, đề án của Bộ Thông
tin và Truyền thông, đặc biệt là chiến lược chuyển đổi số phát
thanh truyền hình. Bên cạnh đó, mỗi viên chức, người lao động
của Đài cũng phải nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm
của mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, chung sức,
chung lòng để đón nhận trọng trách, tiếp nối sự nghiệp, xứng
đáng với truyền thống của một tập thể lao động xuất sắc.

triển khai Chiến lược lĩnh vực Phát thanh, truyền hình
và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025 của Bộ thông tin
và truyền thông cùng chủ trương của tỉnh, Đài đang đẩy
mạnh triển khai việc chuyển đổi số. Bà có thể cho biết về ý
nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của Đài?

Đài nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số
đối với sự phát triển; giúp tạo ra sự khác biệt và là giải pháp duy
nhất cho sự phát triển bền vững của Đài trong thời gian tới. 

hiện về cơ bản ThVL đã số hóa 100% dữ liệu và ứng dụng
số khép kín cho các quy trình tác nghiệp, sản xuất chương
trình, lưu trữ, tìm kiếm và phát sóng tự động cho cả phát
thanh và truyền hình. Từ năm 2014, ThVL đã đưa nội dung
số lên internet. Năm 2017, chúng tôi cho ra đời ứng dụng
oTT có tên là ThVLi nhằm mở rộng phương thức truyền tải
nội dung đến người xem mọi lúc, mọi nơi.

Trong giai đoạn 2021-2025, Đài tập trung vào mục tiêu,
nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện đề án chuyển đổi số cho giai đoạn
2020-2025 và hướng tới hoàn chỉnh chuyển đổi số vào năm 2030. 

Thứ hai, tập trung đổi mới, ứng dụng công nghệ và
chuyển đổi số trong quy trình hoạt động sản xuất, nâng cao
chất lượng nội dung chương trình, đa dạng hóa thể loại
chương trình, ứng dụng các ưu điểm của công nghệ
mới...nhằm thu hút khán giả trên tất cả các nền tảng.

Thứ ba, đa dạng hoá phương thức cung cấp nội dung: ngoài
việc truyền tải nội dung đến khán giả trên những nền tảng truyền
thống thì phải mở rộng phân phối nội dung đa nền tảng, đa
phương tiện (như mạng xã hội, ứng dụng oTT…)

Thứ tư, tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, mô hình quản lý;
đào tạo nguồn nhân sự nhằm đáp ứng xu thế chuyển đổi số, đầu
tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình
chuyển đổi hiệu quả, an toàn, bảo mật, có tính mở rộng.

trân trọng cảm ơn bà!



Phát huy vai trò “cầu nối”
hội DNT tỉnh Vĩnh Long là tổ chức thành viên của

hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Trải
qua 02 nhiệm kỳ hoạt động, hội đã dần khẳng định vị trí
với những đóng góp nhất định, được các cấp, ngành đánh
giá cao. 

Với vai trò trung tâm kết nối cộng đồng doanh nghiệp
trẻ, hội đã phát huy tính năng động sáng tạo, tổ chức nhiều
buổi hội thảo, chương trình trao đổi, giao lưu, quảng bá sản
phẩm, kết nối chuỗi giá trị trong và ngoài hệ thống. Tiêu
biểu như: các hội nghị kết nối cung cầu tại TP.hồ chí
minh, Vĩnh Long, Bà rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, cần
Thơ…; hội chợ triển lãm hàng Việt; nông nghiệp xanh;
khởi nghiệp…

Bên cạnh đó, hội cũng thực hiện tốt vai trò nòng cốt
trong tiếp nhận, phản ánh và đề xuất ý kiến với uBND tỉnh
thông qua các hoạt động đối thoại định kỳ. Qua đó kịp thời
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo vệ quyền, lợi ích chính
đáng của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh

covid-19, hội đã kịp thời tổ chức nhiều diễn đàn để lắng
nghe, chia sẻ, đề xuất với tỉnh nhiều giải pháp hiệu quả
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên.

không chỉ phát huy vai trò “cầu nối” hiệu quả, hội
DNT tỉnh Vĩnh Long còn có nhiều hoạt động xã hội ý
nghĩa, trở thành hiệp hội tiên phong trong xây dựng văn
hóa kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao chất
lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả thiết
thực. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương
mại; gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

thúc đẩy CĐs
Vĩnh Long đang đổi mới mô hình tăng trưởng theo

hướng phát triển chuyên sâu. Tỉnh tập trung triển khai các
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cĐS thông qua áp dụng
công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực
cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới. 

Đồng hành cùng chủ trương của tỉnh, hội DNT đã đẩy
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; tư vấn,
triển khai các khóa tập huấn về cĐS cho các doanh nghiệp
hội viên. Qua đó thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi
nghiệp, sáng tạo.

các chương trình hội thảo như: “Tư duy và công cụ
quản trị doanh nghiệp trong thời đại 4.0”; “Xu hướng sản
phẩm và Digital marketing trong công cuộc cách mạng
4.0”… đã thu hút đông đảo đơn vị tham gia.

Bên cạnh đó, hội đã phối hợp cùng VNPT chi nhánh
Vĩnh Long xây dựng cổng thông tin du lịch và ứng dụng
trên điện thoại; ký kết với các đơn vị bưu chính, viễn thông
như Viettel, Bưu điện… đẩy mạnh cĐS. cùng với đó, các
doanh nghiệp hội viên của hội cũng tiên phong phát triển
website thương mại điện tử; ứng dụng chữ ký số; tham gia
các sàn giao dịch thương mại điện tử…

Nhận định về môi trường đầu tư của Vĩnh Long, chủ
tịch hội DNT Vĩnh Long - ông Nguyễn Tường Nam cho
biết, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng
thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. các thủ tục
hành chính được cải thiện rõ rệt, nhiều chính sách thiết
thực được triển khai... Thời gian tới, tỉnh cần phát triển
nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, đáp
ứng nhu cầu cĐS,  nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,
phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh triển khai chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDcI). Theo
ông Nam, ngoài việc đánh giá năng lực các sở, ngành,
huyện, DDcI còn cung cấp các dữ liệu cần thiết phục vụ
cho chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh.

Với mục tiêu “kiến tạo giá trị - đồng hành phát triển”,
hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên, phát huy sức trẻ, tiên phong
trong các hoạt động cĐS, khởi nghiệp, sáng tạo, chủ động
hội nhập quốc tế. Từ đó góp phần vào sự phát triển bền
vững của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung” - ông
Nguyễn Tường Nam khẳng định.n
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hội doanh nhân Trẻ Vĩnh Long

Chủ động đổi mới, thúc đẩy phát triển

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

không chỉ làm tốt vai trò cầu nối và
hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất,
kinh doanh, hội doanh nhân trẻ
(DNT) tỉnh Vĩnh Long còn đi đầu
trong các hoạt động ứng dụng công
nghệ thông tin, chuyển đổi số (cĐS).
Qua đó tạo nền tảng thúc đẩy khởi
nghiệp, sáng tạo, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội địa phương. 

hương giAng

Năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Hội DNT tỉnh
Vĩnh Long vẫn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa



Playing the bridging role 
Vinh Long Young Entrepreneurs association is a member

of Vietnam Youth union - Vinh Long chamber. after two
terms of operation, the association has gradually affirmed its
position with certain contributions, which are highly
appreciated by all levels and sectors. 

as a matcher for the young business community, the
association has promoted its innovative dynamism, hosted
many seminars and exchange programs for members to
introduce products and link value chains in and outside
the system. Typical events include supply and demand
matching events in ho chi minh city, Vinh Long, Ba ria -
Vung Tau, Tay Ninh, can Tho and other localities; trade
fairs and exhibitions for Vietnamese goods; green
agriculture; and business startup.

In addition, the association actively collects and reports
opinions of companies and sends recommendations to the
Provincial People's committee through regular dialogues, thus
promptly clearing difficulties and obstacles and protecting
legitimate rights and interests of enterprises. Especially, during
the coVID-19 epidemic, it organized many forums to learn
and share matters of concerns with enterprises and propose
many workable solutions to those hardships to the province.

Not only working as an effective bridge, Vinh Long Young
Entrepreneurs association also carries out many meaningful
social activities and becomes a pioneer in building a corporate
culture coupled with social responsibility.

In the coming time, the association will continue to
develop and improve the quality of its professional and

practical activities, strengthen trade promotion; connect, share
and help each other to develop together.

accelerating digital transformation
Vinh Long is reforming its growth model towards

intensive development. The province has supported
enterprises to adopt digital transformation by applying
digital technology for higher productivity,
competitiveness and new values.

Supporting the province's policy, the Vinh Long
Young Entrepreneurs association has stepped up
communications to raise awareness, and consulted and
carried out training courses on digital transformation for
member enterprises. as a result, it has helped speed up
entrepreneurship and innovation.

Its workshops like “mindset and tools for corporate
governance in Industry 4.0 era” and “Product trends and
digital marketing in Industry 4.0” have attracted a large
number of participants.

furthermore, the association cooperated with VNPT Vinh
Long Branch to build a tourism website and a mobile
application, signed contracts with postal and telecom service
providers like Viettel and VNPT Post to speed up digital
transformation. additionally, its member companies are
pioneers in developing e-commerce websites, applying digital
signatures and joining e-commerce trading platforms.

remarking on Vinh Long's investment environment,
Nguyen Tuong Nam, chairman of the Vinh Long Young
Entrepreneurs association, said that the local business
investment environment is increasingly open and favorable for
businesses. administrative procedures have been markedly
improved and many practical policies have been implemented.
In the coming time, the province needs to develop human
resources, especially high-quality human resources, to meet
digital transformation requirements and enhance business
performance and sustainable development.

Besides, the province needs to launch he District and
Department competitiveness Index (DDcI), he added. While
assessing the capacity and performance of departments and
districts, DDcI also provides necessary data for direction and
administration of the provincial government.

With the goal of “creating values - supporting
development", the association will further assist its members
to promote their youth and innovation in digital
transformation and international integration. Then, it will
facilitate sustainable development of the province and the
country as a whole,” Nam affirmed.n
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ACTIVELY REFORMING, 
BOOSTING DEVELOPMENT

Not only acting as a good bridge and
supporting members to develop business
operations, Vinh Long Young
Entrepreneurs association is also a leader
in information technology application and
digital transformation, thus creating a
foundation to foster entrepreneurship and
innovation, and facilitating local
socioeconomic development. 

huong giAng



Với triết lý giáo dục “không có ranh giới giữa nhà trường và thực
tế sản xuất”, sinh viên do Nhà trường đào tạo đã phát huy kiến
thức, kỹ năng, thái độ và tư duy sáng tạo trong thực tiễn sản
xuất. mỗi sinh viên là sự kết tinh của quá trình “thực học, thực
hành, thực tế”. hiện Nhà trường đào tạo 06 chuyên ngành tiến

sĩ, 16 chuyên ngành thạc sĩ và 47 chuyên ngành Đh, với gần 12.000 học viên,
sinh viên hiện đang theo học tại Trường.

Với quyết tâm đưa chất lượng Trường Đh SPkT Vĩnh Long tiệm cận với trình
độ các trường Đh lớn trên thế giới, Nhà trường chú trọng nâng cao trình độ giảng
viên; đầu tư thiết bị thực hành; mở rộng liên kết với các đối tác uy tín quốc tế nhằm
nâng cao năng lực đào tạo phù hợp với trình độ thế giới. 

Đào tạo đội ngũ giảng viên trình độ cao
Trong những năm qua, Nhà trường đã phối hợp tốt 3 yếu tố: Sự nỗ lực, cố

gắng nâng cao trình độ của giảng viên; công tác quy hoạch, bổ nhiệm; chính sách
hỗ trợ học tập để tạo ra sự chuyển biến tích cực về đội ngũ, lực lượng giảng viên
có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trong thời gian ngắn. 

hàng năm, Nhà trường phối hợp với các trường Đh, các viện đào tạo trong
và ngoài nước mở các lớp nâng cao năng lực chuyên môn ngắn hạn, chuyên sâu.
khuyến khích và tạo điều kiện đưa giảng viên nâng cao trình độ ngoài nước, nhất
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Trường đẠi hỌC sư phẠm kỸ ThuẬT Vĩnh Long

Định hướng phát triển tiệm cận 
với các trường đại học lớn trên thế giới 

POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

Trường Đại học Sư phạm kỹ
thuật Vĩnh Long (Đh SPkT
Vĩnh Long) được thành lập
vào năm 1960. Với truyền
thống 62 năm xây dựng và
trưởng thành, Nhà trường đã
xây dựng vững chắc uy tín,
niềm tin của cộng đồng vào
chất lượng sinh viên do
Trường đào tạo. 

PgS. TS cAo hùng Phi
hiệu Trưởng Trường đh spkT Vĩnh Long

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021



là các quốc gia, các trường Đh hàng đầu trên thế giới về khoa
học công nghệ. Song song đó, khuyến khích đội ngũ giảng viên
trẻ tìm kiếm học bổng và học nghiên cứu sinh ở nước ngoài,
phù hợp với hướng chuyên môn. hiện nay, toàn Trường có 41
tiến sĩ, trong đó có 03 nhà giáo đạt chức danh phó giáo sư, bên
cạnh đó là 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có phẩm
chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng
phục vụ cho công tác giảng dạy. 

hiện tại, Nhà trường đang cử nhiều cán bộ giảng viên tham
gia học tập nâng cao trình độ ở trong nước và ở các trường Đh
nổi tiếng tại các quốc gia tiên tiến và vùng lãnh thổ như: hoa
kỳ, Liên bang Nga, Pháp, Úc, Nhật Bản, hàn Quốc, hồng
kông, Thái Lan, Đài Loan,... hứa hẹn đây sẽ là lớp kế cận ưu tú
cho sự phát triển bền vững của Nhà trường trong tương lai.

Đầu tư thiết bị hiện đại, phù hợp với cuộc 
cách mạng 4.0

Đứng trước những cơ hội và thách thức của cách mạng
công nghiệp 4.0, Trường Đh SPkT Vĩnh Long đã xây dựng
chiến lược đón đầu công nghệ thông qua đầu tư hàng trăm tỷ
đồng để mua sắm các thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy thực
hành như: hệ thống thiết bị của festo, Siemens (Đức), hệ thống
thủy lực khí nén của hãng Smc (Nhật Bản), các máy gia công
cNc của công ty haSS, máy in 3D kim loại (hoa kỳ),…
Trung tâm năng lượng điện tái tạo, thực hành ô tô điện và các
thiết bị điện được đầu tư từ Vinfast; Trung tâm đào tạo kỹ
thuật Toyota. các hệ thống máy chủ, siêu máy tính với cấu hình
mạnh được ứng dụng điện toán đám mây. công nghệ này đã
được Nhà trường sử dụng trong 2 cuộc thi cấp quốc gia là
olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2021 và kỳ thi kỹ năng
nghề quốc gia năm 2021 theo hình thức trực tuyến – hình thức
lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam và thế giới. kết quả đã mang
lại thành công vượt ngoài mong đợi, nhận được sự đánh giá cao

của các đơn vị, của lãnh đạo Trung ương và của toàn xã hội. 
Song song đó, ứng dụng nhận diện khuôn mặt dựa trên trí tuệ

nhân tạo (aI) được Nhà trường đào tạo và đưa vào sử dụng trong
công tác quản lý điều hành; hệ thống BigData điều khiển thông
minh nhà màng công nghệ cao tại Trung tâm ứng dụng công
nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh.

Năm 2022, với lợi thế là một trong 16 trường được thụ hưởng
nguồn kinh phí dự án SkIEg từ Ngân hàng phát triển châu Á là
8,4 triệu uSD cho các trang thiết bị công nghệ hiện đại nhất ở các
lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, công nghệ thực phẩm. Đây sẽ là
đòn bẩy nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập
trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Liên kết quốc tế, vươn tầm thế giới
hoạt động hợp tác quốc tế (hTQT) được xem là hoạt

động chiến lược và đã có những đóng góp quan trọng cho quá
trình xây dựng và phát triển. Nhà trường đã xây dựng và phát
triển nhiều mối quan hệ truyền thống lâu bền và vững chắc
với các đối tác quốc tế như hiệp hội kỹ thuật và giáo dục nghề
nghiệp châu Á - TVET; các Đh tại Liên Bang Nga (Đh Tổng
hợp kỹ thuật Quốc gia Volgrad, Nhà trường có 02 giảng viên
đang nghiên cứu sinh tại Đh Tổng hợp Liên bang kazan); Đh
aix-marseille (Pháp); các Đh tại hàn Quốc (Đh Incheon, Đh
Tongmyong, Đh koreatech); tại Nhật Bản có Đh Tokuyama;
tại Thái Lan có Đh công nghệ rajamangala;… 

Dưới hình thức “du học tại chỗ”, năm 2019, được sự phê
duyệt của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đh SPkT Vĩnh
Long và Đh Tongmyong (hàn Quốc) đã ký kết hợp tác đào
tạo chương trình chất lượng cao 2+2. Đến nay, đã có 11
chuyên ngành được đào tạo với gần 150 sinh viên. Năm 2021,
Nhà trường tiến hành hợp tác với tổ chức aSIIN (Đức) cho
các chương trình và các bậc đào tạo của Nhà trường. Đây có
thể nói là bước tiến quan trọng trên con đường phát triển, đưa
Nhà trường tiệm cận với chương trình đào tạo của các nước có
kỹ thuật công nghệ hàng đầu thế giới.

Liên kết quốc tế thực sự đã giúp Nhà trường thực hiện
những bước đi vững chắc trong hội nhập giáo dục đào tạo
quốc tế. Thông qua các hoạt động này, Nhà trường từng bước
xây dựng đội ngũ giảng viên có thể đảm đương giảng dạy các
chương trình quốc tế, thực hiện việc trao đổi giảng viên với
nhiều trường Ðh trên thế giới. 

Đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã có những thành công
lớn thể hiện qua số lượng tuyển sinh tăng theo hàng năm, tỷ lệ
sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành.
Đh SPkT Vĩnh Long đang là điểm đến của các công ty, tập đoàn
lớn trong tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và có những
đóng góp rất tích cực cho sự phát triển bền vững khu vực Đồng
bằng sông cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.n
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Phòng thực hành ứng dụng điện toán đám mây Tiếp nhận thiết bị công nghệ 4.0 từ dự án SKIEG 

Đại diện Việt Nam thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2017, 2019, 2022
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T rường ThcS Nguyễn Trường Tộ hiện có 59
cán bộ, giáo viên và nhân viên, 100% đạt
chuẩn, nghiệp vụ quản lý và giảng dạy vững
vàng. cơ sở vật chất của Trường được đầu tư
đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học

với 12 phòng chức năng, 3 phòng bộ môn, 1 phòng thí
nghiệm, 2 phòng vi tính, 1 khu bán trú cho học sinh. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Ban giám hiệu Nhà
trường thường xuyên đổi mới sinh hoạt chuyên môn, soạn
giảng phù hợp với đối tượng, đảm bảo về nội dung, coi
trọng thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế. Ngoài ra,
Trường cũng thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trong dạy và
học, tổ chức các cuộc thi sáng kiến tạo sân chơi nhằm phát
huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của giáo viên và học
sinh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 

Những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển,
Trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong

quản lý và dạy học. Từ soạn giáo án điện tử, trình chiếu
các thí nghiệm, mô hình… tiết học trở nên sinh động,
phát huy tính tích cực của học sinh. Trường cũng thực
hiện quản lý sổ liên lạc điện tử, liên lạc với phụ huynh
thông qua hệ thống tin nhắn online, phần mềm...

cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, Trường ThcS
Nguyễn Trường Tộ còn đặc biệt quan tâm giáo dục đạo
đức, lối sống cho học sinh. các thầy cô giáo luôn quan
tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng học sinh, giúp các em
giải quyết những khó khăn, vươn lên học tập tốt. 

Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn
của Nhà trường ngày được nâng cao. Năm 2004, Trường
được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2005 -
2010 và được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia giai
đoạn 2012-2018. Đặc biệt, Trường vinh dự nhận được nhiều
bằng khen và phần thưởng cao quý như: huân chương Lao
động hạng Ba năm 2012, huân chương Lao động hạng Nhì
năm 2017; Bằng khen uBND tỉnh (2018-2019); cờ thi đua
của Thủ tướng chính phủ năm học 2020-2021... 

Năm học 2020 - 2021, Trường có 28 lớp với tổng số
1223 học sinh. Trong đó, số học sinh giỏi toàn trường đạt
685 em (chiếm 56%), số học sinh giỏi cấp thành phố 32
em, cấp tỉnh 33 học sinh. 

Ông mai Văn Trí, hiệu trưởng Nhà trường cho biết, thời
gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
Trường sẽ tập trung duy trì nền nếp kỷ cương, xây dựng môi
trường học tập tích cực; tiếp tục đổi mới công tác chuyên
môn; đẩy mạnh phong trào thi đua và xã hội hóa giáo dục,
từng bước tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và
học của giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, tích cực tuyên
truyền, giáo dục ý thức, đạo đức, truyền thống “Tôn sư trọng
đạo”, nêu gương người tốt, việc tốt, giúp học sinh vượt khó
vươn lên trong học tập.n

Trường ThCs nguyễn Trường Tộ 

Chú trọng nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện

không ngừng đổi mới nội dung, phương
pháp cùng với sự chủ động, sáng tạo
trong dạy và học, Trường ThcS Nguyễn
Trường Tộ đã gặt hái được nhiều thành
tích, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục tại địa phương.

Sau 30 năm, cùng với sự phát triển của tỉnh,
ngành Giáo dục Vĩnh Long đã đổi mới căn bản và
toàn diện. Mạng lưới, quy mô trường học các cấp
được mở rộng, chất lượng giáo dục ổn định và đi
vào chiều sâu. Tỉnh có 254/412 trường đạt chuẩn
quốc gia, chiếm tỷ lệ 61,65%.

Bên cạnh đó, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục
đại học cũng được quan tâm. Công tác tư vấn, hỗ
trợ việc làm cho sinh viên; mở rộng hợp tác với các
trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, với
các công ty, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Qua đó,
từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
đáp ứng nhu cầu và góp phần phát triển kinh tế -
xã hội địa phương. 

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ là đơn vị dẫn đầu phong trào
thi đua năm học 2018-2019
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Nâng cao chất lượng đào tạo
Trường cao đẳng Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc uBND tỉnh Vĩnh Long, được công bố thành lập vào
ngày 05/6/2020 trên cơ sở sáp nhập 03 trường có truyền thống
lâu đời về đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho Vĩnh Long mà
còn cho các tỉnh trong khu vực là: Trường Trung cấp Y tế Vĩnh
Long, Trường cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và Trường cao
đẳng cộng đồng Vĩnh Long. Trường có tổng diện tích sử dụng
trên 12ha gồm trụ sở chính và 01 cơ sở đào tạo. 

Với chức năng đào tạo đa ngành nghề, đa trình độ từ sơ cấp
đến cao đẳng, Trường cao đẳng Vĩnh Long đào tạo các ngành
nghề trong lĩnh vực kỹ thuật điện, cơ khí, nông nghiệp, công
nghệ thông tin, công nghệ lương thực, thực phẩm, y dược, sư
phạm mầm non với 20 ngành trình độ trung cấp và 18 ngành
trình độ cao đẳng với quy mô chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm từ
1.200 - 1.400 học sinh, sinh viên. Ngoài ra, Trường còn liên kết
với các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao
động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận với số
lượng hằng năm từ 2.500 đến 3.000 người.

một trong những lợi thế của Trường là cơ sở hạ tầng, kỹ
thuật, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được đầu tư
hiện đại và đội ngũ giáo viên chất lượng. hiện Trường có 06
phòng chức năng và 09 khoa chuyên môn với tổng số 150 giảng
viên, viên chức có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó có 05
tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 85 thạc sĩ với bề dày kinh nghiệm
giảng dạy và tâm huyết với nghề. 

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục,
Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng công tác đào tạo gắn
với những đổi mới của toàn ngành giáo dục. Trường điều chỉnh
các hoạt động đào tạo theo nhu cầu của xã hội, mở các ngành
đào tạo mới, cập nhật chương trình đào tạo cho từng khoá học,
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.
Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ phục
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Vĩnh Long
nói riêng và khu vực Đồng bằng sông cửu Long nói chung. 

mở rộng hợp tác - liên kết
không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, công tác hỗ

trợ sinh viên thực tập và định hướng nghề nghiệp cũng được
Nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường thường xuyên tổ chức
các buổi định hướng nghề nghiệp có sự tham gia của các chuyên
gia đầu ngành, các doanh nghiệp lớn trong từng lĩnh vực.

Với phương châm: “Vững tay nghề, Sáng tương lai”, Trường
đã đẩy mạnh liên kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để đưa sinh
viên đi thực tập như: DNTN Phước Thành IV, công ty TNhh
BamEagle VN, Tập đoàn Tân Long, Tập đoàn greenfeed…
Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm và việc làm đúng
ngành, nghề đạt từ 85% trở lên.

không chỉ vậy, để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao,
đáp ứng yêu cầu làm việc trong và ngoài nước, Trường đã liên
kết với hai doanh nghiệp có trụ sở đặt tại Trường là công ty
TNhh Thương mại và Phát triển nhân lực miền Tây
(mITaco) chuyên đào tạo tiếng Nhật và giới thiệu du học, làm
việc theo hợp đồng tại Nhật Bản và công ty TNhh mTV
Truyền thông đào tạo cuộc Sống mới chuyên huấn luyện và
trang bị các kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.

ThS. Trần minh Tố, hiệu trưởng Trường cao đẳng Vĩnh
Long cho biết, có được thành công như hôm nay là nhờ sự quan
tâm, chỉ đạo, đồng hành của Tỉnh ủy, uBND tỉnh, các sở, ban,
ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

mục tiêu đến năm 2030, Trường cao đẳng Vĩnh Long sẽ trở
thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học
công, nông, ngư nghiệp,… có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào
tạo trong khu vực. Thời gian tới, Trường sẽ đẩy mạnh mô hình
đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, theo đơn đặt hàng; nghiên
cứu mở thêm ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu phát triển của
công nghệ 4.0; xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhà
giáo đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng. “Đặc biệt,
Trường sẽ chú trọng trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng
tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm để thích ứng với môi trường
làm việc tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp nhằm phục vụ tốt
yêu cầu xã hội đặt ra”, hiệu trưởng Trần minh Tố khẳng định.n

Trường Cao đẳng Vĩnh Long 

Hướng đến đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân
lực ngày càng cao, Trường cao đẳng
Vĩnh Long đã chủ động đổi mới,
nâng cao chất lượng dạy và học, linh
hoạt, gắn với nhu cầu thực tiễn;
khẳng định thương hiệu đào tạo có
uy tín và chất lượng tại Vĩnh Long
nói riêng và các tỉnh Đồng bằng
sông cửu Long nói chung. 
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POTENTIAL - VINH LONG PROVINCE

T rường cao đẳng Nghề Vĩnh Long tiền thân là
Trường Dạy nghề Vĩnh Long, được thành lập
năm 2001. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát
triển, Trường đã có những bước phát triển cả
về quy mô, chất lượng đào tạo. Tỷ lệ học sinh,

sinh viên ra trường có việc làm cao, từng bước đáp ứng
được nhu cầu của thị trường lao động trong nước và hội
nhập quốc tế.

hiện nay Trường đã xây dựng được 02 cơ sở đào tạo
với tổng diện tích 72.000m2, tổng số cán bộ, giảng viên,
nhân viên là 101 người. Song song với phát triển đội ngũ
cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất, Trường đã từng bước
đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, phương
pháp tổ chức dạy và học, trở thành một địa chỉ đào tạo
nghề tin cậy. giai đoạn 2015 đến nay,
Nhà trường đã đào tạo 4433 học sinh
hệ Trung cấp nghề; 648 học sinh hệ
cao đẳng nghề; 38 học sinh hệ liên
thông từ Trung cấp lên cao đẳng
nghề; Đào tạo sơ cấp và ngắn hạn
thường xuyên cho 32.768 người…

Ngoài công tác đào tạo, Trường
cao đẳng Nghề Vĩnh Long cũng rất
chú trọng đến việc hướng nghiệp và
liên kết tìm đầu ra cho sinh viên. Tính
đến nay, Trường đã thực hiện liên kết
với hơn 50 doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh để đưa học sinh, sinh viên
đi thực tập, giúp các em có môi
trường thực tập tốt nhất. Trường còn
ký kết biên bản hợp tác cung ứng
nguồn nhân lực, đào tạo theo đơn đặt

hàng với một số doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên
có việc làm tại đây ngay sau tốt nghiệp. 

Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm
cao, đạt hơn 90%. Ngoài ra, nhiều sinh viên đã xuất khẩu lao
động sang các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, hàn
Quốc...

Ông Trần anh Tuấn, hiệu trưởng Trường cao đẳng
Nghề Vĩnh Long cho biết, việc hướng nghiệp và tạo cơ
hội về đầu ra cho sinh viên rất quan trọng. các sinh viên
khi ra trường có công việc phù hợp sẽ phát huy được hết
khả năng và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao
động, từ đó làm tăng năng suất lao động và khả năng
cạnh tranh quốc gia. 

Thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình
hoạt động và nâng cao chất lượng đội
ngũ giáo viên. chú trọng thu hút
nguồn nhân lực là các giảng viên,
chuyên gia có trình độ đến giảng dạy,
công tác tại Trường; đổi mới công tác
tuyển sinh, tăng cường tư vấn, hướng
nghiệp dạy nghề cho các em học sinh
trên địa bàn tỉnh; đổi mới hơn nữa
công tác tự chủ trong đào tạo, tài
chính, nhân lực…

Bên cạnh đó, hiệu trưởng Trần
anh Tuấn khẳng định: “chúng tôi
cũng sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, tăng
cường xúc tiến hợp tác quốc tế, từng
bước nâng cao chất lượng đào tạo,
tiến tới trở thành trường chất lượng
cao của tỉnh cũng như khu vực Đồng
bằng sông cửu Long”.n

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Tạo nhiều cơ hội 
việc làm cho sinh viên

không chỉ làm tốt công tác đào tạo,
Trường cao đẳng Nghề Vĩnh Long
còn chú trọng việc hướng nghiệp và
liên kết tìm đầu ra cho sinh viên, đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của thị
trường lao động.

Hiện nay, các ngành
nghề mà nhiều doanh

nghiệp có nhu cầu tuyển
dụng lao động lớn được
Trường tập trung tuyển sinh
như: điện công nghiệp, điện
lạnh, điện tử, hàn tiện, công
nghệ ô tô, CNC, lắp ráp
máy tính, quản trị
mạng…



Ghi dấu ấn tại khu vực phía Nam
Vĩnh Long nằm trong vùng ảnh hưởng của địa bàn kinh

tế trọng điểm phía Nam, giữa hai TP.cần Thơ và TP.hồ chí
minh. hai địa phương này vừa là thị trường tiêu thụ lớn,
vừa là các trung tâm hỗ trợ đầu tư cả về khoa học kĩ thuật,
kinh nghiệm quản trị, chuyển giao công nghệ và thông tin
cho tỉnh. Điều đó giúp Vĩnh Long có lợi thế lớn trong giao
lưu kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hút
đầu tư. hiện, Vĩnh Long được xác định là vùng kinh tế
trọng điểm của khu vực.

Lợi thế về vị trí địa lý là yếu tố thuận lợi để Vĩnh Long mở
rộng khả năng giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội, phát triển sản
xuất hàng hoá thực hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại
hoá, hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

hiểu được vị thế tiềm năng và vai trò quan trọng của tỉnh
Vĩnh Long, TNI holdings Vietnam đã đầu tư phát triển kcN
Đông Bình, đánh dấu bước tiến tại khu vực phía Nam. Dự án
có tổng diện tích lên đến 350ha, được thiết kế đồng bộ, hiện
đại theo tiêu chuẩn quốc tế. khi hoàn thiện dự án sẽ góp phần

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long và khu kinh tế
đồng bằng Sông cửu Long.

Tọa lạc tại huyện Bình minh, tỉnh Vĩnh Long, kcN Đông
Bình nằm trên 2 trục Quốc lộ 1 và Quốc lộ 54 - là tâm điểm
vàng kết nối TP.hồ chí minh, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long),
TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), cảng Bình minh, cảng cát Lái,
cảng Trần Đề, sân bay cần Thơ. Vị trí này rất thuận lợi cho các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa. 

Với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, kcN Đông Bình
là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long và
cũng là dự án mũi nhọn của TNI holdings Vietnam. Dự án
sẽ phát triển hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư, góp phần tích
cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên diện mạo mới
cho tỉnh Vĩnh Long. 

Đại diện TNI holdings Vietnam cho biết: TNI holdings
Vietnam lựa chọn Vĩnh Long là điểm đến đầu tư lý tưởng và sẽ
tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Nói một
cách khác, dự án kcN Đông Bình với vị trí chiến lược tại thị xã
Bình minh, tỉnh Vĩnh Long sẽ được triển khai với tốc độ nhanh
nhất. Dự án cũng là một trong những minh chứng xác thực thể
hiện tốc độ, hiệu quả của TNI holdings Vietnam trong quá
trình phát triển, khai thác những thị trường mới trên toàn quốc.

Chớp cơ hội vàng phát triển nhiều KCN mới
cũng trong năm 2022, TNI holdings Vietnam triển khai

song song đầu tư và phát triển thêm 2 kcN mới tại gia Lộc
(hải Dương) và Sông Lô 1 (Vĩnh Phúc).

kcN gia Lộc (hải Dương) sở hữu vị trí đắc địa trong
tam giác trọng điểm kinh tế khu vực phía Bắc - hải Dương,
hải Phòng, Quảng Ninh. Dự án nằm giáp Quốc lộ 5B hải
Phòng - hà Nội, kết nối các nút giao thông trọng yếu đi hải
Dương, hải Phòng, hà Nội, cảng Đình Vũ (hải Phòng),
cảng cái Lân (Quảng Ninh), sân bay quốc tế Nội Bài. Với

tổng diện tích 198ha, kcN gia Lộc là dự án
trọng điểm trong đề án phát triển công
nghiệp giai đoạn mới của tỉnh hải Dương.

cùng tại khu vực miền Bắc, kcN Sông Lô 1
(Vĩnh Phúc) ôm trọn vị trí độc tôn nằm sát
đường cao tốc Nội Bài - Lào cai, thuận tiện cho
việc di chuyển giữa hà Nội qua các tỉnh biên
giới Lào cai, với hệ thống giao thông kết nối 4
thành phố lớn trên địa bàn 4 tỉnh , thành: Việt
Trì, Vĩnh Yên, hà Nội, Thái Nguyên và sân bay
quốc tế Nội Bài. Được quy hoạch tối ưu trên
tổng diện tích 177ha, kcN Sông Lô 1 định
hướng phát triển thành kcN đa ngành theo
quy chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, TNI
holdings Vietnam sẽ tiếp tục đầu tư, phát
triển và khai thác 5 kcN mới tại các vị trí
giao thương chiến lược trên cả nước với tổng
quy mô lên đến gần 1.500ha. kế hoạch này
nhằm nắm bắt cơ hội vàng khi làn sóng di
dời nhà máy sang các nước Đông Nam Á
đang diễn ra mạnh mẽ.n

Bước tiến mới của TNI Holdings Vietnam
tại khu vực phía Nam
Sau nhiều năm tập trung khai thác thị
trường phía Bắc, năm 2021, công ty cổ
phần Đầu tư Phát triển TNI holdings Việt
Nam (TNI holdings Vietnam) đã đánh dấu
bước tiến tại khu vực phía Nam với khu
công nghiệp quy mô ở Đông Bình (Vĩnh
Long). Việc khai phá thêm các thị trường
mới cũng là chiến lược dài hạn của nhà phát
triển bất động sản khu công nghiệp này. 

Quy hoạch hiện đại của KCN Đông Bình với diện tích đến 350ha
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“Không ngừng tiến triển”
Để có được sự tin dùng của khách hàng, mỗi sản phẩm ra đời

đều phải trải qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá từ
các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của De heus trên thế giới,
đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của ngành và các tiêu
chuẩn quốc tế khác. hơn hết, tất cả các dòng sản phẩm đều được
tạo ra dựa trên đặc tính vật nuôi, đảm bảo phù hợp với điều kiện
khí hậu, môi trường chăn nuôi của Việt Nam. 

Tiếp tục củng cố cũng như khẳng định vị thế, cuối năm 2021,
De heus Việt Nam đã mua lại 100% mảng hoạt động sản xuất
thức ăn chăn nuôi mNS feed (bao gồm 14 nhà máy sản xuất thức
ăn chăn nuôi của masan), gồm hai thương hiệu Proconco và
anco, qua đó vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất TĂcN
hàng đầu tại Việt Nam. hiện nay, De heus Việt Nam đang có
hơn 20 nhà máy sản xuất cùng hệ thống kho trung chuyển trên
khắp cả nước. 

De heus Việt Nam luôn theo đuổi phương châm “không
ngừng tiến triển” để mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối
ưu, toàn diện cho vật nuôi; giúp người chăn nuôi Việt Nam có
hiệu quả kinh tế cao nhất. Do vậy trong những năm tới, doanh
nghiệp sẽ triển khai nhiều dự án nhằm tạo nên hệ sinh thái chăn
nuôi bền vững và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người chăn
nuôi thông qua các kế hoạch đầu tư lớn vào nghiên cứu, sản xuất
con giống; giết mổ và chế biến. 

Song song với đó, De heus Việt Nam cũng chú trọng vào việc
nghiên cứu, phát triển (r&D) với sự đầu tư vào các trung tâm
nghiên cứu hiện đại nhất về thủy sản, gia cầm và lợn. cụ thể, tại
tỉnh Vĩnh Long, doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động trung tâm
nghiên cứu thủy sản ở huyện mang Thít từ năm 2017.

cũng tại Vĩnh Long, sau khi mua lại mNS feed, De heus Việt
Nam đã bổ sung thêm các nhà máy sản xuất TĂcN của anco vào
danh sách nhà máy của mình. hiện nay, De heus đang tập trung
phân tích để có cơ sở thực hiện nâng cấp những nhà máy này. Qua
đó, cải thiện và nâng cao khả năng cung ứng nhu cầu của khách
hàng, sẵn sàng song hành với sự phát triển của nông nghiệp Việt
Nam nói chung và ở Đồng bằng sông cửu Long nói riêng.

Trong lĩnh vực phát triển ngành thủy sản tại Đồng bằng sông
cửu Long, cá da trơn hiện đang là sản phẩm xuất khẩu chủ lực,
đứng trong top đầu của Việt Nam. Với vị thế dẫn đầu trong thị
trường thức ăn da trơn, De heus Việt Nam muốn hướng đến sự
phát triển bền vững thông qua việc kết hợp chặt chẽ với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũng như tỉnh Vĩnh
Long để nghiên cứu khả năng phát triển mảng di truyền về cá da
trơn trong thời gian tới.

không chỉ vậy, ngày 14/05/2022 vừa qua, Bộ NN&PTNT cùng
với tổ chức phi chính phủ agriterra và De heus Việt Nam đã ký
biên bản hợp tác về việc nghiên cứu và phát triển vùng sản xuất
nguyên liệu TĂcN  dựa trên quy hoạch phát triển các vùng
nguyên liệu phục vụ ngành TĂcN theo mô hình hợp tác xã kiểu
mới, đáp ứng nguồn nguyên liệu tại chỗ như ngô, sắn, các sản
phẩm từ lúa gạo… mục tiêu là từng bước hướng đến một ngành
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dE hEus ViệT nam

Nỗ lực phát triển bền vững, khẳng định 
vị thế hàng đầu tại Việt Nam

ENTERPRISE

công ty TNhh De heus (De heus Việt
Nam) trực thuộc Tập đoàn hoàng gia
De heus (hà Lan) chính thức có mặt tại
Việt Nam vào năm 2008, hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn
nuôi (TĂcN). Với 3 thương hiệu là De
heus, Windmill và koudijs gồm nhiều
dòng sản phẩm cho gia súc, gia cầm,
động vật nhai lại và thủy sản, đến nay De
heus đã trở thành cái tên quen thuộc với
người chăn nuôi trên toàn quốc. 

Ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam  



chăn nuôi chủ động, hiệu quả và bền vững; trong đó, kêu gọi sự
tham gia của các tập đoàn lớn, những tổ chức xã hội uy tín, có
chuyên môn, giàu kinh nghiệm và năng lực để thực hiện. 

Song song với nghiên cứu, hợp tác và phát triển sản xuất, De
heus cũng đặc biệt quan tâm mở rộng thị trường. Sau cái “bắt
tay” chiến lược với masan đã giúp hệ thống đại lý, khách hàng
trang trại của De heus có độ phủ rộng khắp 63 tỉnh thành cả
nước. Sự kết hợp kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm và phát
huy thế mạnh của cả hai đã giúp De heus cải thiện mạnh mẽ
công thức và chất lượng sản phẩm. Đơn cử như dòng sản phẩm
anco dành cho heo con vừa ra mắt trên thị trường, có sự cải tiến
rõ rệt về chất lượng với hương vị sô cô la mới mẻ.

Sản lượng của De heus Việt Nam dự kiến đạt hơn 3 triệu tấn
vào năm 2022, chiếm 25% tổng sản lượng của De heus toàn cầu.
Trước những biến động của thị trường, De heus luôn duy trì vai
trò là nhân tố chính trong chuỗi giá trị để hỗ trợ cho tất cả khách
hàng, từ các trang trại quy mô lớn đến các hộ chăn nuôi nhỏ ở
khu vực nông thôn, giúp họ nâng cao năng lực canh tranh dù
trong hoàn cảnh khó khăn. Với hệ thống phủ rộng toàn quốc, De
heus sẽ củng cố thêm vị thế vững chắc và tự tin duy trì chiến lược
của mình một cách hiệu quả.

Cam kết phát triển bền vững 
De heus luôn tự hào khi đóng góp vào chuỗi cung ứng thực

phẩm sạch toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. khi dịch
bệnh covid-19 xuất hiện với những tác động tiêu cực, doanh
nghiệp đã nỗ lực hơn trong việc duy trì, thúc đẩy phát triển bền
vững tại những quốc gia mình đang hoạt động. Theo đó, mỗi nhà
máy, văn phòng của De heus tại các quốc gia đều đang duy trì
các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, luôn tuân thủ
nghiêm những quy định của chính quyền địa phương. Những
biện pháp này đã giúp De heus duy trì tốt chuỗi giá trị sản xuất
TĂcN, đồng thời đảm bảo yêu cầu chăm lo sức khỏe và phúc lợi
cho cán bộ nhân viên của mình.

Tại Việt Nam, bên cạnh áp dụng giải pháp “3 tại chỗ” hiệu
quả trong các nhà máy, trang trại và hệ thống kho, De heus Việt
Nam còn quan tâm đến sức khỏe, tinh thần của nhân viên với
việc tăng cường phương tiện đưa đón công nhân an toàn; đầu tư
các thiết bị thể thao nhằm đảm bảo sức khỏe, nhu cầu giải trí lành
mạnh... 

Song song với việc phát triển sản xuất, kinh doanh thì việc
chăm lo đời sống người lao động luôn được Ban lãnh đạo De
heus Việt Nam đặt lên hàng đầu. Nỗ lực xây dựng môi trường
làm việc thân thiện, an toàn; từng bước nâng cao thu nhập, đời

sống của người lao động luôn là mục tiêu xuyên suốt, trong đó
phấn đấu đến năm 2025, thu nhập của nhân viên De heus Việt
Nam sẽ ở mức cao trong các doanh nghiệp TĂcN.

De heus Việt Nam cũng là doanh nghiệp tiên phong vận
dụng các sáng kiến mới, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công nhân
viên và gia đình của họ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại
dịch covid-19. Tâm huyết này đã giúp De heus Việt Nam vượt
qua hơn 50 doanh nghiệp được đề cử, nhận giải thưởng ở hạng
mục “Doanh nghiệp có sáng kiến quản lý tốt nhất để hỗ trợ công
nhân viên và gia đình của họ” tại cuộc thi “Business resilience
awards” (doanh nghiệp kiên cường trong đại dịch) do hiệp hội
Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) tổ chức.

giải thưởng cũng là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực mà
De heus đã và đang tận
tâm, tận lực nhằm hỗ trợ
tối đa cho tất cả công nhân
viên và cả những người
thân của họ. Đó là đảm
bảo việc làm và chế độ
lương đầy đủ cho toàn bộ
cán bộ nhân viên, bảo đảm
mọi phúc lợi và bảo vệ sức
khỏe cho nhân viên, thay
đổi và thích ứng nhanh
chóng trong đại dịch…n
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“Tỉnh Vĩnh Long nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông
Cửu Long, với lợi thế về kết nối giao thông, nguồn lao động
dồi dào... Suốt nhiều năm qua, với sự hỗ trợ, tạo điều kiện
của các cấp chính quyền tỉnh đã tạo được sự yên tâm cho các
nhà đầu tư, trong đó có De Heus. Minh chứng rõ nhất là
trong thời kỳ giãn cách do Covid-19, các ngành chức năng
của tỉnh đã thường xuyên hỗ trợ, giúp De Heus Việt Nam
không bị đứt gãy chuỗi sản xuất; kịp thời triển khai tiêm
vaccine phòng dịch cho nhân viên của Công ty… 

Qua đó cho thấy, môi trường đầu tư, kinh doanh của
tỉnh là hết sức tích cực và cũng chính là lý do nơi đây có
số dự án đầu tư nhiều nhất trên thế giới của De Heus,
với 5 nhà máy và 1 trung tâm R&D, trong đó có những
dự án trọng điểm của chúng tôi”.

Ông Johan van den Ban, 
Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam

Đại diện Bộ NN&PTNT, Agriterra và De Heus Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về Chương trình nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu
thức ăn chăn nuôi tại Lễ khởi công dự án Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai (ngày 14/5/2022)



“Powering progress”
To gain customers’ trust, prior to

launching onto the market, each De
heus product goes through a
meticulous process of research, testing
and assessment conducted by global
leading nutritionists of De heus,
meeting industry standards and
international standards. above all, all
product lines are developed based on
livestock nutritional requirements and
are suitable for the climatic conditions
and breeding environment of Vietnam.

constantly consolidating its
position, at the end of 2021, De heus
Vietnam acquired 100% of mNS
feed’s business (including 14 feed
factories of masan), including
Proconco and anco brands, thus
rising to become a leading feed
producer in Vietnam. currently, De heus Vietnam has more
than 20 production plants and a nationwide depot system.

De heus Vietnam “power progress” to bring optimal and
comprehensive nutritional solutions for livestock and aqua and
help Vietnamese farmers achieve the highest economic efficiency.

Therefore, in the coming years, the company will
launch many projects to create a sustainable
livestock ecosystem and provide best services for
farmers with large investment plans on r&D,
genetics, slaughtering and processing.

Besides, De heus Vietnam focuses on
research and development (r&D) by investing in
the most modern research centers for aqua,
poultry and swine. Specifically, the company’s
international aquaculture research and
development center is located in mang Thit
district, Vinh Long province since 2017.

also in Vinh Long, after the acquisition of
mNS feed, De heus Vietnam added anco's feed
factory to its factory portfolio and is currently
analyzing the plan for upgrading this production
facility. These investments support De heus’
mission to better meet farmers’ requirements and
boost cooperation in agricultural development of
Vietnam, including the mekong Delta.

In the mekong Delta, catfish is currently a key
export product, ranking among the biggest exports

by value of Vietnam. With its
leadership in the pangasius feed
market, De heus Vietnam wants to
achieve sustainable development by
close cooperation with the ministry of
agriculture and rural Development
as well as Vinh Long province to
develop a plan for a pangasius genetic
project in the coming time.

furthermore, on may 14, 2022, the
ministry of agriculture and rural
Development, agriterra, a
nongovernmental organization, and
De heus Vietnam signed a
memorandum of understanding on
the cooperation on research and
development of feed ingredient
production areas. This cooperation
was based on the material area
development planning for the feed
industry, driven by new cooperative

models, with the aim to increase sourcing of local raw materials
such as corn, cassava and rice. The goal is to boost the active,
effective and sustainable livestock industry and engage large
corporations and prestigious social organizations with expertise,
experience and capacity for implementation.
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dE hEus ViETnam

EFFORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,       

ENTERPRISE

De heus co., Ltd (De heus
Vietnam) under Dutch royal
De heus group, officially
present in Vietnam since
2008, produces a wide range
of animal feeds with popular
brands such as of De heus,
Proconco, anco, Windmill,
koudijs… for livestock,
poultry, ruminants and aqua.
De heus is now a familiar
brand name to farmers
nationwide.

On May 11, 2022, Mr. Lu Quang Ngoi - Chairman of Vinh Long Provincial
People's Committee received Mr. Co de Heus and Mr. Koen de Heus - Global

CEOs of De Heus and the Board of Directors of De Heus Vietnam



In addition to research, cooperation and production
development, De heus pays particular attention to market
expansion. after a strategic "handshake" with masan, De heus'
farm customers and dealers are present in all 63 provinces and
cities nationwide. The combination of knowledge, expertise,
experience and strengths of both sides has enabled De heus to
significantly improve formulation and product quality. for
example, the anco product line for piglets has just been
launched on the market with a marked quality improvement
with a new chocolate flavor.

De heus Vietnam's output is expected to reach more than 3
million tons by 2022, accounting for 25% of De heus' total
global output. In the face of market volatility, De heus has
always maintained its role as a key player in the value chain to
support all customers, from large-scale farms to smallholding
farms in rural areas, to enhance their competitiveness. With a
nationwide network, De heus will secure a strong position, and
confidently and effectively maintain its strategy.

Commitment to sustainable development
De heus is always proud to contribute to the global organic

food supply chain, including the Vietnamese market. When the
coVID-19 epidemic broke out with very adverse impacts, the
company worked harder to maintain and promote sustainable
development in the countries where it is operating. accordingly,
each De heus factory and office in other countries are
maintaining epidemic prevention measures and strictly
following local regulations. These measures have helped De
heus maintain the feed production value chain while ensuring
the health and welfare requirements for its employees.

In Vietnam, while applying an effectively integrated
epidemic prevention and production solution for factories, farms
and warehouses, De heus Vietnam also cared for employees’
health and morale by safely transporting workers from home to
work and investing in sports equipment to boost their health and
entertainment needs.

In addition to business development, taking care of employees'
lives is always a top priority of De heus Vietnam's leadership.
Endeavoring to build a friendly and safe working environment for
employees and gradually improving their incomes and living
standards is always a cross-cutting goal of the company, where
employee income will be the industry leader by 2025.

De heus Vietnam also took the lead in applying new
initiatives to effectively support employees and their families
to overcome difficulties caused by the coVID-19 pandemic.
This enthusiasm helped De heus Vietnam beat more than 50
candidate companies to win the Business resilience awards
from the European chamber of commerce in Vietnam

(Eurocham).
The award is also clear

evidence to reflect De
heus’s ultimate efforts to
provide maximum
support for all employees
and their loved ones:
Ensuring jobs and full
wages for them,
guaranteeing all their
benefits, protecting their
health, and adapting
quickly to the pandemic.n
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        ASSERTING LEADERSHIP IN VIETNAM

“Vinh Long province is located in the heart of the
Mekong Delta where transport connectivity is
convenient and labor resources are abundant. Over the
years, supported and facilitated by authorities of all
levels, the province assures all investors, including De
Heus. The clearest evidence is their constant support for
De Heus Vietnam to avoid production chain
disruptions during the COVID-19 epidemic distancing
time and provide vaccinations for all employees.

This shows that the local investment and business
environment is very positive and this is the reason why
the province has De Heus’s largest number of
investment projects in the world - one factory and one
R&D center, including our key projects”.

Mr. Johan van den Ban,  
General Director of De Heus  Vietnam.

De Heus aqua feed factory - Vinh Long branch 1 in Hoa Phu
Industrial Zone, Long Ho district - Vinh Long province
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ViETComBank Vĩnh Long

Hỗ trợ cùng khách hàng đẩy mạnh     

ENTERPRISE

Cùng với cố gắng của hệ thống Vietcombank và
ngành ngân hàng Vĩnh Long, Vietcombank Vĩnh Long
đã nỗ lực “vượt khó thành công” trong năm 2021, ông
có thể chia sẻ một số thông tin về những kết quả rất ý
nghĩa này?

Trong năm 2021, dịch covid-19 đã tác động tiêu cực
đến nền kinh tế nước nhà, trong đó Vĩnh Long cũng
không ngoại lệ, gặp rất nhiều khó khăn. Ngành ngân hàng
với vai trò huyết mạch nền kinh tế đã có nỗ lực to lớn để
cung ứng dịch vụ liên tục trong thời gian diễn ra dịch

bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.
Trong năm qua, hệ thống Vietcombank cũng đã thực hiện
thành công “đa mục tiêu”: Vừa chống dịch covid-19 hiệu
quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, duy trì hoạt
động kinh doanh liên tục, đồng thời chia sẻ khó khăn với
khách hàng và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

Tại chi nhánh Vietcombank Vĩnh Long đã quán triệt
và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban
lãnh đạo Vietcombank. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh,
chi nhánh đã thực hiện nghiêm hướng dẫn đảm bảo an
toàn sức khỏe cho cán bộ, kiểm tra sát sao việc phòng,
chống dịch; có kế hoạch nhân sự dự phòng. Nhờ đó, hoạt
động diễn ra liên tục, cung ứng dịch vụ không bị gián
đoạn; các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt: Quy mô tín
dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 6%, góp phần gia tăng
thị phần của Vietcombank trên địa bàn…

Với sự hỗ trợ của Trụ sở chính, Vietcombank Vĩnh
Long cũng đã phát huy tinh thần tương thân tương ái,
đóng góp 500 triệu đồng để tài trợ cho công tác phòng
chống dịch bệnh tại địa phương, đồng hành cùng chính
quyền trong việc ứng phó và phòng chống dịch bệnh.

Bước sang năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức
phía trước, Ban giám đốc chi nhánh đã động viên toàn
thể cán bộ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần
“vượt khó”. Với khẩu hiệu “thuyền ra biển lớn”, chiến
lược kinh doanh của Vietcombank sẽ là phát huy sức
mạnh tổng lực, từng cán bộ sẽ tham gia vào quá trình
cung ứng đa dạng sản phẩm đến khách hàng, không
ngừng nâng cao thương hiệu và uy tín của Vietcombank
Vĩnh Long. 

Vietcombank Vĩnh Long đã triển khai hiệu quả
việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid 19.
Ông có thể cho biết về kết quả đạt được?

Trong năm 2021, chi nhánh đã triển khai 04 đợt giảm
lãi suất theo các chương trình hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng bởi dịch covid-19 do Trụ sở chính ban hành, giảm
lãi gần 1.700 khách hàng, trong đó có hơn 100 doanh
nghiệp, tổng dư nợ giảm lãi gần 2.200 tỷ đồng với tổng số
lãi giảm 10 tỷ đồng.

Thực hiện theo Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư
14 của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank Vĩnh Long
cũng đã thực hiện cơ cấu cho một số khách hàng bị ảnh
hưởng dịch bệnh. Đến cuối năm, dư nợ cơ cấu tại chi
nhánh thu hồi tốt; cho thấy giải pháp hỗ trợ của ngân
hàng đã kịp thời giúp khách hàng vượt qua giai đoạn khó
khăn, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh. 

Vietcombank Vĩnh Long đang và sẽ triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp nào nhằm đồng hành khách hàng
để đẩy mạnh phục hồi kinh tế trong năm 2022?

Trong năm 2022 và các năm tới, Vietcombank Vĩnh

không chỉ kinh doanh hiệu quả, đi đầu
trong phòng, chống dịch covid-19,
Vietcombank Vĩnh Long còn triển khai
nhiều nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ để
cùng khách hàng đẩy mạnh quá trình
phục hồi sản xuất - kinh doanh. Ông
Phan Võ Phước Khánh - giám đốc
Vietcombank Vĩnh Long đã có cuộc 
trao đổi với phóng viên về vấn đề này.
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mạnh          sản xuất - kinh doanh

Long đang thực hiện các giải pháp sau:
một là, tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh,

tận dụng các gói hỗ trợ lãi suất, các chương trình ưu đãi về
lãi và phí đến đúng đối tượng nhằm mang nguồn vốn giá
rẻ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và khách hàng
thực hiện phương án kinh doanh khả thi, đóng góp vào sự
hồi phục nền kinh tế.

hai là, rà soát, đánh giá lại khả năng trả nợ của khách
hàng để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời; cơ cấu danh mục
cho vay, tập trung vốn cho các dự án trọng điểm có tác
động lan tỏa cho sự phát triển kinh tế, hạn chế giải ngân
vốn vào lĩnh vực phi sản xuất.

Ba là, đơn giản hóa thủ tục, quy trình cho vay nhưng
vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Xúc tiến giải ngân
vốn cho các dự án đầu tư cơ sở, nhà máy sản xuất để
nhanh chóng đưa vào hoạt động.

Bốn là, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các gói giải pháp
tài chính của ngân hàng, các phương thức quản lý tài
chính minh bạch, tăng cường khả năng tiếp cận vốn vay
của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đánh giá của ông về môi trường đầu tư, kinh
doanh của tỉnh Vĩnh Long?

Vĩnh Long ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều
nhà đầu tư với nhiều lợi thế sẵn như: Vị trí địa lý thuận
lợi; có thể kết nối nhanh chóng, thuận tiện với các tỉnh
trong vùng qua hệ thống giao thông thủy lẫn bộ; có nguồn
nguyên liệu phong phú tại chỗ và từ các tỉnh lân cận; hệ
thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông
ngày càng hoàn thiện; nguồn lao động có tay nghề khá dồi
dào, sẵn sàng đáp ứng cho các doanh nghiệp… Nhưng yếu

tố quan trọng giúp Vĩnh Long trở thành điểm
đến hấp dẫn chính là môi trường đầu tư
thông thoáng, minh bạch mà chính quyền địa
phương đã nỗ lực tạo dựng. 

Trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã
chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều
giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, các
chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư, đổi mới và
nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để
tạo môi trường pháp lý ổn định cho việc huy
động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn
đầu tư. Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh
(PcI) của tỉnh Vĩnh Long luôn nằm trong top
dẫn đầu của cả nước. 

Tỉnh cũng đã xây dựng chương trình xúc
tiến đầu tư, tập trung mời gọi đầu tư một số
dự án trọng điểm; xúc tiến đầu tư theo đối
tác, chú trọng mời gọi các đối tác đến từ hàn
Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,… với định hướng
rất rõ ràng và có trọng tâm. 

chúng tôi tin rằng với tiềm năng, lợi thế
và quyết tâm của tỉnh, trong thời gian tới,

nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn fDI vào địa bàn sẽ gia tăng
mạnh mẽ, tạo đà đưa Vĩnh Long bứt phá phát triển.

trân trọng cảm ơn ông!

Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 5c, hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 02703 888 288/ fax: 02703 836 479

Phòng Giao dịch Bình minh
Địa chỉ: Số 336, tổ 19, khóm Đông Bình, phường Đồng
Thuận, thị xã Bình minh, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 02703 741 279 – 741 379/ fax: 02703 741 479

Phòng Giao dịch trà Ôn
Địa chỉ: Số 169, đường 30/4, khu 5, thị trấn Trà Ôn,
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 02703 770 699 – 770 889/ fax: 02703 770 077

Phòng Giao dịch tam Bình
Địa chỉ: Số 17-18 Phan Văn Đáng, k3, tổ 18, thị trấn Tam
Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 02703 860 068 – 860 168/ fax: 02703 860 399

Phòng Giao dịch Long Hồ
Địa chỉ: Lô BL1-02, số 22/11 kcN ấp Phước hòa, xã hòa
Phú, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 02703 837 898 – 829 969 / fax: 02703 837 899
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ENTERPRISE

New hope Vĩnh Long được đầu tư về tài chính,
nguồn nhân lực để đẩy mạnh xây dựng, phát
triển chuỗi liên kết bao gồm các ngành nghề từ
sản xuất con giống, nuôi trồng thủy sản, thức
ăn chăn nuôi, thuốc thủy sản, gia công, chế

biến thực phẩm và thương mại. Với thế mạnh về công nghệ
sản xuất hiện đại và đội ngũ nhân lực được tuyển dụng từ
khắp nơi trên cả nước, New hope Vĩnh Long đặt mục tiêu
cung cấp một dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

Từ khi thành lập vào tháng 05/2017 đến nay, tập thể New
hope Vĩnh Long không ngừng nỗ lực từng bước xây dựng
nhà máy, đội ngũ nhân tài, nghiên cứu và sáng tạo nhằm ưu
việt hóa sản phẩm, đến nay đã đạt được một số thành tựu

nhất định. Đến cuối năm 2021, công ty
đạt sản lượng 81.000 tấn/năm, doanh thu
đạt 55.000.000 uSD. Với 230 nhân viên từ
các cấp quản lý, nhân viên văn phòng có
nhiều kinh nghiệm, đội ngũ sản xuất tay
nghề cao và đội ngũ nhân viên kỹ thuật,
kinh doanh có chuyên ngành, nắm rõ thị
trường đã từng bước đưa thương hiệu
thức ăn thủy sản Newhope đến gần hơn
với người nuôi trồng. Ngoài ra còn xây
dựng thành công farm nuôi tôm công
nghệ cao tại tỉnh Bạc Liêu với diện tích
14ha, vốn đầu tư 40 tỷ đồng, năm 2021
đạt sản lượng 500 tấn tôm.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục
tập trung nghiên cứu để ưu việt hóa sản
phẩm, tạo ra sản phẩm chất lượng cao
với giá thành tốt, tiếp cận nhiều hơn
nữa các khu vực thị trường tiềm năng.
Ngoài ra, xây dựng đội ngũ nhân tài,
nhân viên kinh doanh và kỹ thuật với
chuyên ngành thủy sản có thể trực tiếp

giải quyết các vấn đề ở thị trường, giúp tăng hiệu quả
nuôi trồng. Phấn đấu đến năm 2024 đạt 150.000 tấn/năm,
doanh thu đạt 100 triệu uSD, đến năm 2025 thực hiện dự
án giai đoạn 2, xây dựng thêm dây chuyền sản xuất thức
ăn tôm với tổng vốn đầu tư 10 triệu uSD.

Theo lãnh đạo công ty, Vĩnh Long là tỉnh có môi trường
đầu tư vô cùng lý tưởng do có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở
trung tâm của vùng Đồng bằng sông cửu Long, hệ thống giao
thông đường bộ lẫn đường thủy kết nối đến các thành phố lớn
như cần Thơ, TP.hồ chí minh nhanh chóng. hơn thế, tỉnh
Vĩnh Long có nguồn lao động với tay nghề dồi dào (ngoài lao
động tại địa phương còn có nguồn lao động từ các trường đại
học trên địa bàn với nhiều chuyên ngành) và nguồn nguyên
liệu phong phú tại chỗ cũng như từ các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ cơ quan ban ngành các
cấp như uBND tỉnh, Ban quản lý các kcN tỉnh,  Sở kế hoạch
và Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, công an tỉnh,... luôn
sẵn sàng chỉ đạo thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ các
vướng mắc khó khăn, giúp công ty hoạt động hiệu quả và
khẳng định là một điểm sáng về đầu tư fDI trên địa bàn.n

Công Ty Tnhh nEw hopE Vĩnh Long

Điểm sáng đầu tư FDI tại Vĩnh Long

công ty TNhh New hope Vĩnh Long
thuộc tập đoàn New hope, chuyên
nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh
doanh thức ăn chăn nuôi, được thành
lập vào tháng 5/2017 với tổng vốn đầu
tư 25.000.000 uSD do New hope
Singapore Pte.Ltd góp bằng tiền mặt và
máy móc thiết bị. Với diện tích nhà máy
là 5ha, Nhà máy thức ăn chăn nuôi có
sản lượng 320.000 tấn/năm, có dây
chuyền sản xuất hiện đại. 

Tập đoàn New Hope Singapore được thành lập năm
1982, hiện là doanh nghiệp đứng thứ hai trên thế giới về
lĩnh vực nông nghiệp. Công ty có mặt rộng khắp ở Trung
Quốc và hơn 20 quốc gia khác như: Việt Nam,
Philippines, Bangladesh, Indonesia, Campuchia, Sri
Lanka,… Tại Việt Nam, New Hope có 08 công ty sản
xuất thức ăn chăn nuôi, 04 trại nuôi đã đi vào hoạt động
từ Bắc đến Nam, trong đó New Hope Vĩnh Long là công
ty đầu tiên đầu tư để phát triển về lĩnh vực thủy sản.



một nghề cho chín...
Làm bún là nghề của cha mẹ ông Ba khánh truyền lại cho

vợ chồng bà, nên dù trong thời điểm khó khăn nhất cũng
quyết giữ nghề - Bà Lưu kim Phụng, chủ cơ sở bún Ba
khánh chia sẻ: Năm 1986, sau gần 10 năm gắn bó trong quân
ngũ, do điều kiện khó khăn, ông bà xin trở về phụ cha mẹ
gánh vác, phát triển kinh tế gia đình. Để mưu sinh, ông bà
quyết định tiếp nối nghề làm bún truyền thống gia đình với
suy nghĩ đơn giản “ngày nào nổi lửa, ngày đó no bụng”. 

hồi đó, làm bún chủ yếu thủ công, dựa vào sức người,
mỗi ngày chỉ 300 - 400kg, theo “đơn đặt hàng” của mối quen
hoặc tiêu thụ nhỏ lẻ. Với nhiệt huyết, mong muốn đi lên từ
nghề, ông bà khánh - Phụng đã qua thành phố cần Thơ hùn
vốn, chung sức mở lò làm bún. Do thiếu kinh nghiệm quản
lý, sản xuất,... sau mấy lần mở ra thất bại, ông bà lại trở về
quê nhà Trà Ôn làm chung với cha mẹ.

giá trị của thất bại là kinh nghiệm đúc rút cho tương lai
nên ông bà không nản lòng, chùn bước. Được cha mẹ động
viên, năm 1994, một lần nữa ông bà mua đất, mở xưởng tại
khu vực cầu cái cam, TP.Vĩnh Long, đặt nền móng cho cơ
sở bún Ba khánh ngày nay. Quy mô ban đầu còn khiêm
tốn, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại chợ trung tâm TP.Vĩnh
Long. Nhưng đúng “an cư” thì “lạc nghiệp”, từ đây, ông bà
bắt đầu dồn sức xây dựng bước đi vững chắc cho nghề, định
hình thương hiệu Ba khánh. Bún Ba khánh đã không
ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản
xuất, giảm thiểu sức người, nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm như: sử dụng thùng nhồi, ép bột, chuyển bún từ
bọc lá chuối sang bọc ni lông... Bằng sự tận tâm với nghề,
sáng tạo theo xu hướng thị trường, cơ sở luôn tìm tòi, cho

ra đời sản phẩm sạch, tốt đến người dùng. cụ thể như việc
thay đổi thói quen “bún bọc lá chuối” tưởng đơn giản
nhưng cũng là một hành trình lâu dài.

Tâm sức dồn vào công việc lớn hơn, kinh nghiệm tích
luỹ nhiều hơn thì việc kinh doanh cũng hiệu quả hơn. Đặc
biệt từ năm 2010 - 2013, khi các phương tiện thông tin
phản ánh việc một số cơ sở dùng chất Tinopal làm trắng
bún, người tiêu dùng sau một thời gian “quay lưng” đã trở
lại dùng sản phẩm bún có màu trắng đục (không dùng hoá
chất) trong đó có bún Ba khánh. cũng từ đây, các bà, chị
nội trợ ngày càng biết nhiều hơn đến bún Ba khánh, nhất là
từ sau năm 2015, bún Ba khánh dần xuất hiện tại các hệ
thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi. 

Bà Lưu kim Phụng cho biết: Với việc lựa chọn nguyên
liệu kỹ lưỡng, sản xuất trên dây chuyền khép kín, bún Ba
khánh không chỉ đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn mà
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Bún Ba khánh

Đổi mới Để bắT nHịp cuộc sống

Bắt nhịp những đổi thay cuộc sống, nghề
làm bún truyền thống tại cơ sở Ba khánh
cũng dần chuyển từ làm thủ công nhỏ lẻ
sang máy móc hiện đại. Bằng tâm huyết,
sáng tạo và không ngừng đầu tư đổi mới
công nghệ, bún Ba khánh đã cho ra đời các
dòng sản phẩm đảm bảo chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm cũng như tạo dựng
thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường,
nhờ đó người tiêu dùng ngày càng tin,
chuộng loại thực phẩm này.

F



master of the perfect
rice vermicelli production is passed on to Ba khanh and his

wife by his parents. mrs. Luu kim Phung, owner of Ba khanh rice
Vermicelli, said that in 1986, after nearly 10 years of army service,
he and his wife decided to return home to help their parents to
assist and develop the family business. In order to make a living,
they decided to join the family business of making traditional rice
vermicelli.

at that time, rice vermicelli production was manual. Their family
could make only 300-400 kg a day, sold to small shops and retail
consumers. Desiring to expand the business, they went to can Tho
city to pool capital and open a noodle-making factory. as they lacked
experience in management and production, they suffered several

còn có bao bì đẹp, mã số mã vạch, đủ thông tin
xuất xứ nên được thị trường chấp nhận. Đó là
thành quả lớn lao khi sự tận tâm, trách nhiệm đã
lan toả và khách hàng thêm tin yêu dòng thực
phẩm với thương hiệu Ba khánh.

Không ngừng đầu tư, đổi mới
Từ một nghề truyền thống, để có được thành

công này trước hết cơ sở đã mạnh dạn đầu tư
xưởng sản xuất bún khang trang, hiện đại. Nếu
trước đây, người tiêu dùng thường lo ngại về vệ
sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở làm bún thì
với cơ sở Ba khánh là một sự an tâm tuyệt đối.

không ngừng tìm tòi cải tiến máy móc, kỹ
thuật, hàng năm, cơ sở Ba khánh cũng tích cực
đầu tư dây chuyền công nghệ, bình quân lên đến
hàng tỷ đồng. hiện cơ sở có 6 máy sản xuất bún,
bánh phở với mức đầu tư 350 triệu đồng/máy,
công suất 300 kg/giờ. cơ sở đã chuyển đổi một số
máy sản xuất bún sang công nghệ mới không qua
rửa nước. Với hệ thống máy mới, bún thành phẩm
thanh trùng được vi sinh, nấm mốc, thời gian bảo
quản 36 - 48 tiếng (làm bằng máy cũ chỉ 24 tiếng);
cọng bún lại dai, ngon, xốp hơn và lượng nước
thải ra môi trường giảm 80% so với sản xuất bún
truyền thống. Đặc biệt từ năm 2017, bún Ba
khánh đã áp dụng hệ thống quản lý ISo
22000:2005 và hoàn thiện nâng cấp lên ISo
22000:2018 từ năm 2019 nên năng suất cũng nâng
cao hơn, sản lượng ổn định hơn. hiện Ba khánh
xuất xưởng 12-13 tấn bún các loại/ngày. 

không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm,
bún Ba khánh còn chú trọng bao bì, nhãn mác
mới. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và
các sở, ban, ngành tỉnh, cơ sở cũng đã bố trí nhân
sự chuyên trách marketing, nghiên cứu và phát
triển sản phẩm với ngân sách đầu tư cho hoạt động
này chiếm 5% doanh thu. Nhờ có trang bị, dây
chuyền đóng gói hiện đại, đưa sản phẩm vào các
kênh siêu thị đã giúp Ba khánh gia tăng mức độ
nhận diện thương hiệu cả về chiều rộng lẫn chiều
sâu và tiếp cận thị trường rộng hơn.

Từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bún Ba
khánh đã có mặt trong danh sách đề cử 20
thương hiệu mạnh doanh nghiệp Vĩnh Long
2019 - 2020, đạt chứng nhận hàng Việt Nam
chất lượng cao - chuẩn hội nhập và đạt nhiều
danh hiệu, giải thưởng của các cơ quan Trung
ương và địa phương. cùng với mạng lưới chuỗi
siêu thị co.op mart, Vinmart,… bún Ba khánh
đã từng bước chinh phục thị trường Đồng bằng
sông cửu Long, miền Đông Nam bộ, TP.hồ chí
minh và khu vực miền Trung,... trở thành niềm
tự hào của tỉnh Vĩnh Long.

Bà Lưu kim Phụng cho biết thêm: Thời gian
tới, cơ sở Ba khánh tiếp tục nỗ lực hơn để cho ra
đời các sản phẩm sạch, ngon, đảm bảo tiêu chuẩn
vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện lợi và thân thiện
với môi trường; qua đó không chỉ khẳng định tại
thị trường trong nước mà còn hướng tới việc xuất
khẩu trong tương lai.n
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Ba khanh riCE VErmiCELLi

New Change 
for Life
To catch up with new changes in life, Ba
khanh upgraded its rudimentary production
to modern production of rice vermicelli. With
enthusiasm, creativity and constant
investment in technological innovations, Ba
khanh rice Vermicelli has launched product
lines of high quality, food hygiene and safety,
and established a strong brand foothold in the
market, thus strengthening consumer trust
and the popularity of this food.

F
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business failures and they returned to their hometown of Tra
on to work with their parents.

The value of failure is experience learned for the future. So,
they did not feel discouraged or give up. Inspired by their
parents, in 1994, they once again bought land and opened a
factory near cai cam Bridge, Vinh Long city, laying the
foundation for today's Ba khanh rice Vermicelli. at first, the
small facility mainly sold in the central market of Vinh Long
city. once settled down, they started to focus resources for
building a solid step for shaping the Ba khanh rice Vermicelli
brand. Ba khanh rice Vermicelli has constantly upgraded
techniques and applied new production technologies to reduce
human work and increase productivity and product quality by
using stuffing boxes, pressing flour and shifting to use plastic
wraps from banana leaf wraps. By being dedicated to the
profession and making changes to catch market trends, they
always search and produce clean and good products for
consumers. Specifically, the shift from “rice vermicelli
wrapped with banana leaf” seemed simple but time-
consuming and effortful.

greater effort, focus and experience made their business
more effective and successful. Especially from 2010 - 2013,
when mass media reported that some producers used Tinopal
to whiten vermicelli, consumers shifted to use milky white
vermicelli (without using chemicals), including Ba khanh rice
vermicelli. Since then, Ba khanh rice Vermicelli became more
well-known to consumers. Especially since 2015, Ba khanh
vermicelli has gradually made inroads in more supermarkets
and convenience stores.

ms. Luu kim Phung said, with careful selection of
ingredients and a self-contained production, Ba khanh rice
Vermicelli not only ensures quality, hygiene and safety, but
also has beautiful packaging, barcodes and enough
information of origin to be widely accepted by the market. It is
a great achievement when dedication and responsibility has
been multiplied and customers have increasingly trusted in Ba
khanh-branded food products.

ongoing investment and innovation
Their current success from a traditional profession comes

from bold investment for a spacious and modern rice
vermicelli production factory. In the past, consumers were
often concerned about food hygiene and safety at rice

vermicelli producers,  but Ba khanh brings them absolute
peace of mind.

The ongoing research helps Ba khanh actively invest a
handsome amount of money every in technologic upgrading.
currently, the factory has six rice vermicelli machines, costing
VND350 million each, with an hourly individual capacity of
300 kg. The facility shifted to use some non-washing
vermicelli machines to make microorganism-pasteurized
vermicelli with a shelf life of 36 - 48 hours (compared with
only 24 hours when made by old machines). Vermicelli sticks
are tougher and more delicious while the amount of
wastewater discharged into the environment is reduced by
80% compared to traditional production methods. Especially
in 2017, Ba khanh rice Vermicelli started to apply the ISo
22000:2005 management system and completed the upgrade
to ISo 22000:2018 in 2019, thus enhancing productivity and
stabilizing output. currently, Ba khanh produces 12-13 tons
per day of rice vermicelli of all kinds.

Not only caring about product quality, Ba khanh rice
Vermicelli also focuses on new packaging and labelling.
Supported by the local government and provincial agencies,
the producer has also arranged personnel for marketing and
product research and development (r&D) which accounted
for 5% of revenue. By furnishing modern equipment and
packaging lines and bringing products to supermarkets, Ba
khanh brand identity is boosted intensively and
extensively.

With unremitting efforts, Ba khanh rice Vermicelli was
named among the Top 20 strong brands of Vinh Long
province from 2019 to 2020, granted the certificate of high-
Quality Vietnamese goods - Integration Standards and
presented many titles and awards from central and local
agencies. In addition to being present in co.op mart, Vinmart
and other supermarket chains, Ba khanh rice Vermicelli has
gradually conquered the retail market in the mekong Delta,
the Southeast, ho chi minh city and the central region, thus
becoming the pride of Vinh Long province.

ms. Luu kim Phung added, in the coming time, Ba khanh
rice Vermicelli will continue to make more efforts to produce
clean, delicious products, ensure food hygiene and safety
standards, convenience of use and environmental friendliness.
as a result, its products are not only affirmed in the domestic
market but also directed for export in the future.n
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N gày nay những thay đổi đang diễn ra nhanh
hơn bao giờ hết. Thời gian thường khiến
mọi thứ không thể nhận ra, nhưng đối mặt
với sự thay đổi này thì 8 giá trị cốt lõi của
ching-Luh vẫn tồn tại mãi với thời gian. “Vì

một hành tinh xanh” là giá trị cốt lõi của Tập đoàn ching

Luh trong việc đảm bảo một môi trường kinh doanh bền
vững cho nhân viên Tập đoàn cũng như cộng đồng.

Thái độ này đã trở thành nền tảng của doanh nghiệp,
và tất cả nhân viên của Tập đoàn ching Luh đều cam kết
mạnh mẽ trong việc tôn trọng sự an toàn, bền vững và
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Năm 2016, ching Luh Việt Nam đã nhận được giải
thưởng Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam do
VccI trao tặng vì những đóng góp không ngừng của công
ty trong việc giảm thiểu các-bon, tiết kiệm năng lượng và
bảo vệ môi trường, đồng thời mọi khâu sản xuất đều được
giám sát các tác động môi trường.

Việc thành lập cơ sở của ching Luh Việt Nam tại kcN
hòa Phú và Bình minh là một phần trong chiến lược mở
rộng của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
của thị trường.

Tính bền vững là một trong những cân nhắc cốt lõi của
ching Luh Việt Nam ngay từ khi bắt đầu quá trình lập kế
hoạch. ching Luh Việt Nam tiếp tục tiến xa hơn bằng cách
hợp tác với các đối tác để phát triển vật liệu tái chế.

“Tiếp tục hướng tới sự hoàn thiện không ngừng”  là mục
tiêu ching Luh Việt Nam luôn tâm huyết.n

Ching Luh ViệT nam

Đề cao trách nhiệm xã hội 

change is occurring faster today than ever before.
Time often leaves things unrecognizable, but in
the face of this change, ching-Luh's 8 core
Values have remained timeless. honor one
Planet is ching Luh group's core values ensuring

a sustainable business environment for the employees and the
community where ching Luh group operates. 

This attitude is the foundation of the business. all ching
Luh group staff are committed to respecting safety,

sustainability, and corporate social responsibility.
In 2016, ching Luh Vietnam received the Top 100

Sustainable Business award in Vietnam, issued by the
Vietnam chamber of commerce and Industry (VccI), for its
continuous contribution to carbon reduction, energy
conservation, and environmental protection. Every
production stage is monitored for its ecological impact.

Establishing the facility in hoa Phu and Binh minh
Industrial Park is part of the company's expansion strategy
to meet the growing market demand. 

Sustainability is one of its core considerations from the
start of the planning process. ching Luh's work continues
by working with partners to develop recycled materials
and create new markets for its waste to be recycled.

ching Luh recognizes that the operating environment
is changing rapidly and that the past success will not
prevent future failure. So ching Luh continues to drive
towards excellence. n

Tập đoàn ching Luh (hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất giày dép) đã có mặt 20 năm
tại Việt Nam. ching Luh đã đầu tư 02 dự
án Nhà máy sản xuất, gia công đế giày và
các nguyên phụ liệu liên quan đến ngành
giày dép (kcN hoà Phú) và Nhà máy sản
xuất, gia công giày, dép các loại (kcN
Bình minh). Trong quá trình hoạt động,
ching Luh luôn quan tâm đến vấn đề bảo
vệ môi trường, đề cao trách nhiệm xã hội.

CHING LUH VIETNAM PROMOTING 
SOCIAL RESPONSIBILITY
ching Luh group operating in footwear
manufacturing has been present in Vietnam
for 20 years. ching Luh has invested in two
factories, one manufacturing and processing
shoe soles and materials related to the
footwear industry in hoa Phu Industrial
Park and the other one producing and
processing shoes and sandals of all kinds in
Binh minh Industrial Park. During its
operation, ching Luh has always paid
attention to environmental protection issues
and upheld its social responsibility
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Chú trọng phát triển hệ thống
Sau 14 năm thực hiện đề án chia tách Bưu chính, Viễn

thông (năm 2008), Bưu điện tỉnh Vĩnh Long đã không
ngừng phát triển và lớn mạnh. Đến nay, mạng lưới phục vụ
của Bưu điện tỉnh gồm 122 điểm, phủ khắp các xã,
phường, thị trấn trong tỉnh.

Đơn vị luôn duy trì và nâng cao hiệu quả của mạng
lưới; rà soát theo hướng tinh gọn, linh hoạt, sắp xếp khoa
học để tăng năng suất. mặt khác, chủ động cải tạo lại các

điểm phục vụ theo nhận diện
thương hiệu của Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam; bố trí theo
tiêu chí 5S, tạo nên nét đẹp văn
hóa doanh nghiệp, văn hóa công
sở, góp phần nâng cao sức cạnh
tranh…

Năm 2021, trước tác động từ
đại dịch covid-19, Bưu điện tỉnh
Vĩnh Long đã chủ động xây dựng
kịch bản, phương án trong mọi
tình huống; đưa ra các giải pháp
thúc đẩy kinh doanh, mở rộng thị
trường và đa dạng hóa dịch vụ,
đảm bảo hoạt động hiệu quả gắn
với phòng chống dịch. Nhờ đó,
đơn vị tiếp tục thu được những
kết quả tích cực, khẳng định vai
trò tiên phong phục vụ cộng
đồng. Trong đó, tổng doanh thu
đạt 135,704 tỷ đồng, bằng 106%
kế hoạch năm, tăng 6,1% so cùng
kỳ năm 2020; năng suất lao động
đạt 119,67 triệu đồng/người/năm.

Là đơn vị bưu chính duy nhất
được phép lưu thông, chuyển
phát trong thời gian giãn cách xã

hội, Bưu điện tỉnh đã đảm bảo việc phục vụ người dân
đồng thời kích hoạt nhiều điểm cung cấp hàng thiết yếu tại
các địa phương…, ngay cả trong các khu vực bị cách ly,
phong tỏa. Bên cạnh đó, đơn vị đã hỗ trợ nông dân trong
tỉnh và các địa phương như: Bắc giang, Tây Ninh, Lâm
Đồng… tiêu thụ vải thiều, mãng cầu, hồng giòn, cam, bưởi,
chanh, nhãn…; hỗ trợ 20.000 phần quà trong chương trình
“Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” đến người dân
TP.hồ chí minh.

không chỉ vậy, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” giữa
chính quyền các cấp với người dân, ngoài những dịch vụ
bưu chính truyền thống, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt
dịch vụ bưu chính công ích (BccI), không để gián đoạn
việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
(TThc). Đặc biệt, triển khai Quyết định 1034/QĐ-BTTTT
của Bộ Thông tin và Truyền thông, đơn vị đã sớm triển
khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương
mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông
nghiệp, nông thôn. 

Đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ

tướng chính phủ, từ năm 2017, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Bưu điện Tỉnh Vĩnh Long 

Tăng cường đổi mới, 
nâng cao chất lượng phục vụ

Bưu điện tỉnh Vĩnh Long không ngừng
đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để
mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
Thông qua đó, đóng góp vào sự lớn
mạnh của ngành Bưu điện nói chung và
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương nói riêng.

Thiên ThAnh

Bưu điện tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long kết nối, phối hợp tiêu thụ vải thiều
cho nông dân Bắc Giang năm 2021

F



Công Ty điện LựC Vĩnh Long

Đảm bảo nguồn điện
ổn định, phục vụ
mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội
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ENTERPRISE

Đáp ứng nhu cầu điện
Được thành lập từ năm 1992 trên cơ sở tái lập tỉnh

Vĩnh Long, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Pc Vĩnh
Long đã không ngừng lớn mạnh, là lá cờ đầu trong số các
đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam. 

hiện công ty đang quản lý và vận hành 143,6 km
đường dây cao thế, 05 TBa 110kV với tổng dung lượng
360 mVa; 2.215 km đường dây trung thế (tăng 6.921%
và gấp 69,2 lần so năm 1992); 3.670 km đường dây hạ
thế (tăng 19.315% và gấp 193 lần so năm 1992) và 6.912
TBa (tăng 10.472% và gấp 104 lần so năm 1992) với
dung lượng 715.377 kVa (tăng 41.688% và gấp 417 lần
so năm 1992).

giai đoạn 2016-2020, với tốc độ điện thương phẩm tăng
trưởng bình quân 9%/năm, Pc Vĩnh Long đã đầu tư đưa vào
khai thác phụ tải 02 trạm 110kV (cổ chiên, Phước hòa) với
tổng vốn 811 tỷ đồng. Qua đó góp phần tăng sản lượng điện
thương phẩm, tăng khả năng đóng kết vòng liên lạc công
suất giữa các trạm và tăng độ tin cậy cung cấp điện cho
khách hàng.

Năm 2021, mặc dù bị tác động bởi đại dịch covid-19
diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng đơn vị vẫn đảm bảo
cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu
sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; đặc biệt là tại các cơ
sở phục vụ cách ly, khám chữa bệnh…

đã ký kết, phối hợp với các sở, ngành, huyện trong tỉnh sử
dụng dịch vụ BccI trong tiếp nhận và trả kết quả TThc.
Đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ, nhân viên tham gia
các khóa đào tạo bồi dưỡng về hành chính công, đồng
thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ BccI bằng
nhiều hình thức.

Đến nay, các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh Vĩnh
Long đều tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải
quyết TThc qua dịch vụ BccI. Tại Trung tâm hành
chính công tỉnh và bộ phận một cửa uBND các huyện,
thị, thành phố đều có phát sinh tiếp nhận hồ sơ và
chuyển trả kết quả giải quyết TThc qua dịch vụ BccI.
Trong năm 2021, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và chuyển
trả kết quả giải quyết TThc hơn 376.000 bưu gửi. riêng
phối hợp với cơ quan công an tiếp nhận và chuyển phát
301.660 bưu gửi căn cước công dân; 100% hồ sơ TThc
được phát đến địa chỉ nhận…

Bà Trần Thị Vân anh, giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh
Long cho biết, dịch vụ BccI đã giúp tiết kiệm chi phí, thời
gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời, tăng
tính chuyên nghiệp, công khai và liên thông. Qua đó, giúp
Vĩnh Long cụ thể hóa mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành
chính, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ.

Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, linh
hoạt tiếp nhận hồ sơ dưới nhiều hình thức như: tại điểm
giao dịch, qua số điện thoại hotline,… nhằm tạo thuận lợi
cho người dân sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, tăng cường
rà soát, mở rộng các điểm giao dịch đáp ứng điều kiện
tiếp nhận TThc qua dịch vụ BccI; phối hợp với các sở,
ban, ngành, uBND các cấp hướng dẫn, hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp thực hiện TThc trên môi trường điện tử…

“Nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo phát triển
bền vững, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động của
các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, xây dựng tác phong
chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, thân thiện của cán bộ
nhân viên. Từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách
hàng, gắn kết cộng đồng bằng phương châm: chất lượng,
thân thiện, hiện đại”, bà Trần Thị Vân anh khẳng định.n

Xác định việc cung cấp điện an toàn, ổn
định và chất lượng là nhiệm vụ trọng
tâm, công ty Điện lực Vĩnh Long (Pc
Vĩnh Long) đã đẩy mạnh đổi mới, sáng
tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển
kinh tế-xã hội. 

ngọc Tùng
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Theo dự kiến, giai đoạn 2021-2025, Pc Vĩnh Long đầu
tư cho phát triển lưới điện 1.830 tỷ đồng. một số công
trình dự kiến được triển khai như: Xây mới đường dây
đấu nối và trạm biến áp 110kV/40mVa (Bình Tân, Tam
Bình, Trà Ôn, khu đô thị Vĩnh Long); Xây mới 02 trạm
biến áp 110kV Bình minh-1 và Phước hòa-1 công suất
2x40 mVa;… các dự án này sẽ góp phần nâng cao chất
lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nhất là nhu
cầu sử dụng điện lớn ở các dự án đầu tư trong khu, cụm
công nghiệp. 

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động an
sinh xã hội trong nhiều năm liền với số tiền hơn 53,5 tỷ
đồng: hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị Quyết 30a của
chính phủ; đóng góp các quỹ “Tấm lòng vàng”; “Vì người
nghèo“; “Đền ơn đáp nghĩa”….Đặc biệt, thực hiện chủ
trương của chính phủ, Pc Vĩnh Long cũng đã thực hiện
giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện chịu ảnh
hưởng của dịch covid-19. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số
Thực hiện “chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực

Quốc gia Việt Nam”, Pc Vĩnh Long đã triển khai hiện đại
hóa trong cung cấp dịch vụ điện theo hướng số hóa toàn
bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 

công ty đã đưa vào vận hành ổn định hệ thống điều
khiển từ xa các trạm 110kV, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Pc
Vĩnh Long cũng triển khai lưới điện thông minh, thực
hiện đúng tiến độ, chủ trương theo lộ trình phát triển
lưới điện thông minh giai 2021-2025 của Tổng công ty
Điện lực miền Nam. Điều này giúp giảm tỷ lệ tổn thất
điện năng, tăng năng suất lao động và tăng sự hài lòng
của khách hàng về dịch vụ ngành điện.

Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi số (cĐS) nhằm nâng
cao chất lượng phục vụ, đơn vị cũng đã triển khai áp dụng ký
số, tích hợp Barcode, Qr code trên các hệ thống hồ sơ thông
tin, thiết bị đo đếm; triển khai lắp đặt công tơ điện tử, thu thập
dữ liệu khách hàng từ xa; thực hiện các ứng dụng: chatbot
(công cụ trả lời tự động); customer Self Service (công cụ tự

phục vụ khách hàng); chăm sóc khách hàng qua mạng xã hội... 
Ngoài ra, Pc Vĩnh Long phối hợp hướng dẫn và tuyên

truyền sử dụng các dịch vụ trực tuyến của ngành điện,
ứng dụng chăm sóc khách hàng trên điện thoại
smartphone, trang Zalo page chăm sóc khách hàng
(cSkh), Tổng đài cSkh của Tổng công ty Điện lực miền
Nam 19001006-19009000. Đẩy mạnh thanh toán không
dùng tiền mặt, công ty cũng đã chuyển thanh toán sang
hình thức trực tuyến. 

Ông Lê Thanh hùng, giám đốc công ty cho biết, việc
ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp tiết kiệm chi phí,
tăng năng suất lao động. Qua đó góp phần thực hiện cĐS
của ngành nói riêng và cĐS quốc gia nói chung.

“Với sức hút đầu tư mạnh mẽ vào Vĩnh Long, nhu cầu
sử dụng điện cho sản xuất sẽ ngày càng lớn. Do đó, doanh
nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tập trung mọi
nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện đáp ứng
nhu cầu tăng trưởng, hướng đến sự hài lòng của khách
hàng và phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh nhà”, ông hùng chia sẻ.n
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Nhân viên ngành điện lực Vĩnh Long kiểm tra, bảo trì lưới điện

Chặng đường 30 năm (1992-
2022) phát triển, PC Vĩnh Long đã

vinh dự nhận được nhiều bằng khen
và danh hiệu cao quý như: Huân
chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen,
Cờ thi đua của Bộ Công Thương; Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, Tập đoàn Điện
lực Việt Nam và Tổng công ty
Điện lực miền Nam…



C
ó được thành công
hôm nay, trước hết
là nhờ Tuấn Hiền
luôn đề cao chữ Tâm
trong kinh doanh.

Từ Ban lãnh đạo đến cán bộ, công
nhân viên luôn tâm huyết với
công việc đang làm; nỗ lực đảm
bảo chất lượng và tiến độ thi công
công trình; dồn mọi tâm trí để
cho ra đời sản phẩm chất lượng
tốt nhất và cung cấp ra thị trường
với sự tận tâm, trách nhiệm.
Chính vì vậy, suốt hai thập niên
qua, Tuấn Hiền luôn đặt mục tiêu
chất lượng lên hàng đầu: Đó
không chỉ là chất lượng sản phẩm
mà còn cả chất lượng dịch vụ với
các chế độ bảo hành, bảo dưỡng
đều phải đáp ứng được yêu cầu
của khách hàng đúng với giá trị
cốt lõi đặt ra: "Chất lượng tiên

phong - Thành công khai lối".
Đứng trước tình hình cạnh

tranh trong lĩnh vực xây dựng và
sản xuất kinh doanh vật liệu xây
dựng ngày càng trở nên gay gắt, để
nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến
độ thi công, đảm bảo an toàn lao
động tại công trường, Tuấn Hiền
đã chủ động đầu tư máy móc, trang
thiết bị hiện đại, lấy chất lượng
công trình làm thước đo hiệu quả.
Công ty Tuấn Hiền cũng không
ngừng đổi mới công nghệ, trang bị
máy móc, thiết bị thi công hiện đại;
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật để cải tiến biện pháp
thi công theo hướng hiện đại; áp
dụng các quy trình quản lý hiện đại
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015...
Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động
sản xuất kinh doanh hiệu quả,
Tuấn Hiền luôn coi trọng phát
triển nguồn nhân lực thông qua
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ENTERPRISE

Từ một doanh nghiệp “siêu nhỏ” chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, sau gần hai thập
niên xây dựng và phát triển (thành lập năm 2004), Công ty TNHH Tuấn Hiền đã không

ngừng lớn mạnh trở thành “sếu đầu đàn”, gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực như:
Thi công xây dựng công trình (giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật…); sản xuất và thi

công bê tông nhựa nóng (02 trạm trộn bê tông nhựa nóng với tổng công suất 450 tấn/giờ);
sản xuất và thi công bê tông tươi (05 trạm trộn bê tông tươi với tổng công suất 300m3/h);

bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; đại lý vật liệu xây dựng; cho thuê thiết bị, xe cơ giới;…

Công ty tnHH tuấn Hiền

Chất lượng mở lối thành công
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các chính sách tuyển dụng đầu vào; vận hành cơ chế đào
tạo, bồi dưỡng linh hoạt; phân công việc theo đúng
chuyên môn, nguyện vọng cá nhân; các đãi ngộ lương,
thưởng vật chất phù hợp gắn liền với quan tâm đời sống
tinh thần của cán bộ nhân viên để mọi người luôn cảm
thấy doanh nghiệp thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình.

Ông Phạm Thế hiền cho biết: Với năng lực con người
và thiết bị ngày một hoàn thiện, Tuấn hiền đã phát triển
vững mạnh, từng bước vượt qua khó khăn khẳng định uy
tín, thương hiệu với đối tác, thị trường. cụ thể, năm 2021,
tỉnh Vĩnh Long là một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng
nặng nề của dịch covid-19; đặc biệt, trong thời gian áp
dụng chỉ thị 16/cT-TTg của Thủ tướng chính phủ, hoạt
động thi công bị chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra, ảnh
hưởng đến tiến độ, kế hoạch giải ngân vốn. Trước tình
hình trên, với sự năng động của Ban lãnh đạo công ty
cùng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Tuấn hiền đã tìm
mọi giải pháp tạo điều kiện tối đa để công ty hoạt động
trên tinh thần tuân thủ các quy định về phòng, chống
dịch bệnh, nhờ vậy các công trình do Tuấn hiền thi công
đều đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Năm 2022 là năm
đẩy nhanh, hoàn thành các dự án đã chậm trễ ở năm
2021, lập kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo
nhằm đảm bảo các hoạt động bền vững, hiệu quả.

hiện Tuấn hiền đang thực hiện các dự án như: công
trình “đường vào khu du lịch mỹ hòa, thị xã Bình minh,
tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1)” với giá trị hơn 132 tỷ đồng;
công trình “Nâng cấp LIa 4 thuộc dự án mở rộng nâng
cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long,
tỉnh Vĩnh Long” với giá trị hơn 101 tỷ đồng; công trình
“đầu tư xây dựng đường Võ Văn kiệt thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh Long” với giá trị hơn 113 tỷ đồng... và
các công trình khác trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. 

Vững vàng với 3 thế mạnh chính: con người, phương
tiện, nguồn lực tài chính, tin rằng Tuấn hiền sẽ tiếp tục
chinh phục những mục tiêu mới, đóng góp tích cực cho
sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và đất nước
nói chung.n

Công ty tNHH tuấn Hiền
Số 19, tổ 31, ấp Phú Sơn a, xã Long Phú, 
huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
mã số thuế: 1500411708
Tổng giám đốc Phạm Thế hiền
Điện thoại: 02706.273.579
Email: tuanhienvl@gmail.com 
Website: http://www.tuanhien.com.vn



Đến với vùng đất này, du khách sẽ được tận
hưởng cảm giác yên bình, thoải mái khi rảo
bước qua các khu vườn cây ăn trái trĩu quả.
Ngoài tham quan các vườn cây ăn trái, du
khách còn có thể đến thăm các làng nghề

truyền thống nổi tiếng với các sản phẩm đã có mặt trên thế
giới như gốm sứ, dệt chiếu, đan, gạch ngói… 

Vĩnh Long không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với những
sản vật như cây trái, cá tôm mà nơi đây còn có những cảnh
đẹp khiến lòng người say đắm. Xin giới thiệu những điểm đến
ấn tượng của miền quê này.

1 - Cầu mỹ thuận
Nằm trên quốc lộ 1a bắc qua sông Tiền, nối liền hai

tỉnh Tiền giang và Vĩnh Long, cầu mỹ Thuận tựa như một
chiếc thang lớn bắc ngang trời. cầu được khởi công xây
dựng vào tháng 7/1997 và hoàn thành, đi vào hoạt động
tháng 5/2000. công trình này không chỉ có ý nghĩa về mặt
kinh tế mà còn là một nét kiến trúc độc đáo, góp phần làm
nổi bật “cửa ngõ” phía bắc tỉnh Vĩnh Long nói riêng và
miền Tây Nam Bộ nói chung.

2 - Cù lao an Bình

cù lao an Bình nằm giữa sông Tiền và sông cổ chiên
thuộc huyện Long hồ, gồm 4 xã: an Bình, hòa Ninh, Bình
hòa Phước và Đồng Phú. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt,
đến thăm cù lao này, du khách sẽ được đi thuyền ngắm cảnh
sông nước, cây trái miệt vườn, được tự tay hái trái cây ăn tại
nhà vườn, thưởng thức các món ăn dân dã địa phương và nghe
đờn ca tài tử ngọt ngào, sâu lắng…

3 - Chùa Phật Ngọc Xá Lợi
chùa Phật Ngọc Xá Lợi tọa lạc tại ấp Vĩnh hòa, xã Tân

Ngãi, TP.Vĩnh Long, là một trong những ngôi chùa thiêng
liêng và lớn nhất ở Vĩnh Long. chùa được xây dựng từ năm
1970 trên diện tích là 1,7ha, với kiến trúc nghệ thuật tinh xảo
mà hài hòa, vừa mang đậm tính tâm linh vốn có lại vừa mang
nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam. 

4 - Lò gạch mang thít
Ngoài những vườn trái cây sum xuê, trĩu quả, Vĩnh Long

còn nổi tiếng với một điểm đến vô cùng độc đáo, đó là những
lò gạch truyền thống, với tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Nơi
đây còn gây ấn tượng cho du khách bởi khung cảnh thiên
nhiên sông nước hữu tình.

5 - Chợ nổi trà Ôn
Nếu muốn tìm hiểu nét đặc sắc văn hóa sinh hoạt của người

dân Vĩnh Long, hãy đến chợ nổi Trà Ôn. cách vàm Trà Ôn
250m, chợ nổi ở hạ lưu sông hậu có chiều dài trên 300m, thường
họp theo con nước nên nước lớn thì chợ đông. chợ mang tính
chất của một chợ đầu mối phân phối nông sản cho nhiều chợ
nhỏ khác trong tỉnh. Bởi vậy nên dù ghé chợ vào bất kỳ thời điểm
nào trong ngày cũng thấy tấp nập những thuyền ghe.

6 - Ẩm thực Vĩnh Long
Vĩnh Long là vùng đất của những cây trái nổi tiếng trong

nước, các món đặc sản gần gũi mà du khách không nên bỏ lỡ
khi có dịp đặt chân đến nơi đây.

Nếu một lần được đặt chân lên vùng đất Vĩnh Long, bạn sẽ
được chiêm ngưỡng cơ man nào là những miệt vườn cây trái
xanh mướt, trĩu quả. không chỉ thế, Vĩnh Long còn có nhiều
món ăn ngon, mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ.n

Sông nước Vĩnh Long - say lòng du khách
Nằm ngay trung tâm vùng Đồng bằng Sông cửu Long, Vĩnh Long được biết
đến  là một vùng sông ngòi kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng xanh

mướt đậm chất sông nước miệt vườn…

Bích Vân 

Khám phá Cù lao An Bình trên thuyền

Toàn cảnh Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long

80 ViEtNam BUsiNEss ForUm juNE 1 - 14, 2022

TOURISM



www.vccinews.com  81

coming here, visitors will enjoy the sense of peace
and comfort when walking through fruit-laden
orchards, visiting famous traditional cottage
industry villages that make a lot of products
already present in the world such as ceramics,

mats, knitwear, bricks and tiles.
Vinh Long is endowed with not only fruit trees, fish,

shrimp and other windfall specialties, but also charming,
beautiful landscapes. We would like to briefly introduce
impressive countryside destinations to readers far and wide.

1 - my thuan Bridge
Lying on National highway 1a across the Tien river and

linking the two provinces of Tien giang and Vinh Long, my
Thuan Bridge looks like a big ladder to the vast sky.
construction of the bridge started in july 1997 and it was put
into operation in may 2000. This work is not only of economic
significance, but it is also a unique architectural masterpiece
that decorates the northern "gateway" to Vinh Long province
in particular and the Southwest region as a whole.

2 - an Binh islet
an Binh Islet is located between Tien and co chien rivers

in Long ho district, consisting of four communes of an Binh,
hoa Ninh, Binh hoa Phuoc and Dong Phu. With a system of
interlaced rivulets, visiting this island, visitors will be able to
take a boat to explore the water world and fruit-laden orchards
where they can pick up fruits for themselves, enjoy local rustic
foods and listen to sweet and deep folk music.

3 - Phat Ngoc Xa Loi Pagoda
Phat Ngoc Xa Loi Pagoda or Temple of the Emerald

Buddha, located in Vinh hoa village, Tan Ngai commune,
Vinh Long city, is one of the largest and most sacred temples
in Vinh Long province. The pagoda was built in 1970 on an
area of 1.7ha, with sophisticated but harmoniously artistic
architecture, both inherently spiritual and traditional
architecture of Vietnam.

4 - mang thit Brick Kiln
In addition to the luxuriant and fruit-laden orchards, Vinh

Long is also famous for very unique destinations - century-
long traditional brick kilns. This place also impresses visitors
with its charming natural water-world scenery.

5 - tra on Floating market

If you want to learn about the cultural identity of Vinh
Long people, just go to Tra on floating market, 250m away
from Tra on village. The floating market in the downstream
of hau river is over 300m long. This is a wholesale market
that distributes agricultural products to many other smaller

markets in the province. Therefore,
visiting the market at any time of the
day, you will find it crowded with boats.

6 - Vinh Long cuisine
Vinh Long is widely famous for

fruits, delicious foods that visitors
should not miss when they have an
opportunity to set foot here.

If you once set foot on the land of
Vinh Long, you will admire a lot of
green and fruit-laden orchards.
furthermore, Vinh Long is also home
to many delicious dishes, imbued with
southern cultural identity.n

Fruits are the most traded products on Tra On Floating Market

Vinh Long River and Water -
Enchanting Tourists
Located in the heart of the mekong Delta,
Vinh Long is full of rivers, canals, lush
green fields and luxuriant gardens.

Bich VAn 

Aerial view of Mang Thit Vinh Long traditional brick village




