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Cải cách là điều kiện tiên quyết
để phục hồi kinh tế
hai kịch bản kinh tế cho năm 2021

Viện Nghiên cứu quản
Theo TS. Trần Thị hồng Minh, Viện trưởng
CIEM, tốc độ tăng GDP đạt 2,91% trong năm
lý kinh tế Trung ương
2020, số liệu tăng trưởng 6 tháng cuối năm đã cho
(CIEM) nhận định,
thấy sự phục hồi đáng kể của nền kinh tế. Giai
tăng trưởng GDP năm
đoạn 6 tháng cuối năm 2020 chứng kiến diễn biến
khá sôi động về hội nhập kinh tế quốc tế như hiệp
2021 của Việt Nam có
định EVfTA chính thức có hiệu lực, ký kết hiệp
thể đạt 5,98% hoặc
định RCEP và uKVfTA.
6,46% theo kịch bản
Năm 2021 vừa bắt đầu với không ít dự báo
lạc quan được đưa ra. Mới đây nhất, CIEM đã
tích cực hơn. Tuy nhiên
đưa ra 2 kịch bản cho tăng trưởng kinh tế năm
nền kinh tế sẽ còn phải
2021. Theo đó, CIEM dự báo tăng trưởng kinh
đối mặt với rất nhiều
tế năm 2021 có thể đạt mức 5,98% theo kịch
bản 1, và 6,46% trong kịch bản 2. Xuất khẩu cả
rủi ro.
năm dự báo tăng 4,23% trong kịch bản 1 và
tăng 5,06% trong kịch bản 2. Thặng dư thương
Thu hà
mại dự báo tương ứng ở các mức 5,49 tỷ uSD
và 7,24 tỷ uSD. Lạm phát bình quân năm 2021
lần lượt đạt 3,51% và 3,78%. hai kịch bản trên
được dựa trên các đánh giá của các cơ quan tổ
chức về triển vọng kinh tế thế giới, tiến triển
Theo TS.Trần Thị hồng Minh, cần tiếp tục tập trung vào
của nền kinh tế Việt Nam cũng như khả năng sử dụng một
cải thiện nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế
số công cụ chính sách kinh tế trong nước.
kinh tế theo hướng thân thiện hơn với sáng tạo và môi trường,
Theo ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng Ban Nghiên cứu
gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro - đặc biệt gắn với Covid-19.
tổng hợp - CIEM, các kịch bản tăng trưởng này sẽ chịu ảnh
Các nỗ lực này không tách rời, mà là một phần tiên quyết ngay
hưởng của một số yếu tố rủi ro từ thế giới như: Khả năng tiếp
trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Việt Nam.
cận vaccine của Việt Nam; rủi ro phục hồi kinh tế không đều ở
Cũng theo bà Minh, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của
các thị trường đối tác (Mỹ và Eu có thể phục hồi chậm hơn so
đại dịch, công tác chỉ đạo và điều hành năm 2020 của Chính
với Trung Quốc); xu hướng nới lỏng tiền tệ và giảm giá đồng nội
phủ đã thể hiện những bước chuyển phù hợp, linh hoạt. Nếu 6
tệ ở nhiều nước khác ở châu Á trong bối cảnh Covid-19; gia tăng
tháng đầu năm ưu tiên hướng đến kiểm soát tốt dịch bệnh thì
các biện pháp phòng vệ thương mại ở các nước nhập khẩu.
nửa cuối năm chứng kiến những thay đổi trong việc hướng
Bên cạnh đó, CMCN 4.0 và chuyển đổi số tiếp tục chuyển
nhiều hơn tới chủ động quản trị bất định, tạo cơ sở cho khôi
biến nhanh, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả doanh nghiệp và
phục kinh tế. Bản thân cộng đồng doanh nghiệp và người dân
thị trường trong nước; khả năng duy trì các cải cách thực chất
cũng đồng thuận với chính sách của Chính phủ và chủ động
đối với môi trường đầu tư – kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến tâm
thích ứng với trạng thái “bình thường mới”.
lý, quyết định mở rộng đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước
Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS.Lê Xuân Bá, nguyên
ngoài; nhu cầu tiêu dùng trong nước có thể gia tăng nhanh hơn,
Viện trưởng CIEM cho rằng, giải pháp căn cơ nhất, vừa trước
và doanh nghiệp có thể tập trung hơn đến khai thác thị trường
mắt vừa lâu dài, vẫn là phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới thể chế
trong nước;… Đặc biệt dù kỳ vọng nhiều vào tác động tích cực
để phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, cải cách
của EVfTA, Việt Nam có thể phải đối mặt với nhiều vụ kiện
thể chế bao gồm cải cách hệ thống pháp luật, cải cách bộ máy
phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ,...
tinh gọn, hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh…
Nhấn mạnh đến những cơ hội cho doanh nghiệp trong
dn cần tận dụng thời cơ chuyển đổi số
năm tới, bà Minh cho rằng, cơ hội lớn nhất cho doanh
Mặc dù dự báo được đưa ra là khá khả quan nhưng nhiều
nghiệp trong năm 2021 là tận dụng thời cơ chuyển đổi số
chuyên gia kinh tế cảnh báo, không nên quá chủ quan, tự mãn.
để có thể tồn tại và phát triển bền vững. Việt Nam đã và
Covid-19 là một lời "cảnh tỉnh" quan trọng để Việt Nam lưu tâm
đang tập trung vào đổi mới sáng tạo và coi đây là nền tảng,
hơn tới các cải cách đủ chất lượng cho phát triển bền vững.
động lực mới của nền kinh tế.n
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Reform Is Prerequisite
for Economic Recovery
The Central Institute for
Economic Management
(CIEM) said that
Vietnam’s GDP growth
may reach 5.98% or
6.46% in 2021 under a
more positive scenario.
The economy will,
nevertheless, still face
many risks.
Thu ha

as Vietnam's access to CoVID-19 vaccines,
risks of uneven economic recovery in partner
markets (the uS and Eu may recover more
slowly than China); monetary easing and
currency depreciation trends in many other
Asian countries in the context of CoVID-19;
and increased trade remedies in importing
countries.
In addition, Industry 4.0 and rapid digital
transformation will affect domestic business
and market development. The continued
substantial reforms of the business and
investment environment will affect the
psychology and decision of investment
expansion by many foreign enterprises.
Domestic consumer demand may increase
faster and businesses can focus more on tapping
the domestic market. Especially, despite high
expectations on EVfTA, Vietnam may face
many trade defense and origin lawsuits.

two economic scenarios for 2021

taking the chance for digital transformation

Dr. Tran Thi hong Minh, President of CIEM, said,
Vietnam’s GDP expanded 2.91% in 2020, with the
second-half performance showing a marked recovery of
the economy. The last six months of 2020 witnessed
quite exciting developments in international economic
integration, including the official enactment of the Eu Vietnam free Trade Agreement (EVfTA) and the
signing of the Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) and the uK - Vietnam free Trade
Agreement (uKVfTA).
2021 has just begun with many optimistic forecasts.
Most recently, CIEM gave two scenarios for economic
growth in 2021. According to CIEM, the economic
growth could reach 5.98% in 2021 under Scenario 1 and
6.46% in Scenario 2. Exports were forecast to rise by
4.23% in Scenario 1 and 5.06% in Scenario 2. The trade
surplus was estimated at uS$5.49 billion and uS$7.24
billion in two respective scenarios. Inflation in 2021 was
projected to rise by 3.51% and by 3.78%, respectively.
The two scenarios are based on assessments on world
economic outlook, Vietnamese economic progress and
the likely use of domestic economic tools by expert
agencies.
Mr. Nguyen Anh Duong, head of the Integrated
Research Department - CIEM, said, these growth
scenarios will be influenced by external risk factors such

Despite positive forecasts, many economists warned that Vietnam
should not be too subjective and complacent. CoVID-19 is an
important alarm for Vietnam to pay more attention to quality reforms
for sustainable development.
According to Dr. Tran Thi hong Minh, Vietnam must focus on
improving microeconomic foundation and economic institutional
reforms to be more creative and environmentally friendly, and
effectively deal with risks - especially CoVID-19. These efforts are not
separate, but a prerequisite of Vietnam's economic recovery plan.
Given complicated pandemic developments, the Government’s
direction and administration in 2020 showed our appropriate and
flexible moves, she said. In the first six months of the year, we assigned
priority to good disease control, we witnessed changes in approaches to
active uncertainty management to create the basis for economic
recovery. The business community and the people also agreed with the
Government's policy and actively adapted to the "new normal".
Agreeing with this point of view, Dr. Le Xuan Ba, former President
of CIEM, said that the most radical solution, both immediate and longterm, is further fostering institutional innovations to restore and sustain
economic development. In particular, institutional reforms cover legal
reform, administrative reform and business environment improvement.
Emphasizing opportunities for businesses in the coming year, Dr.
Minh said that the biggest opportunity for businesses in 2021 is to grasp
digital transformation opportunities to survive and develop sustainably.
Vietnam has focused on innovation and seen it as the foundation and
new driving force of the economy.n
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Phú Yên: Dồn lực gỡ khó cho
doanh nghiệp, sớm phục hồi kinh tế

Trong bối cảnh ảnh hưởng của
đại dịch Covid-19, thực hiện
chỉ đạo của Chính phủ, thời
gian qua, tỉnh Phú Yên đã
khẩn trương triển khai các giải
pháp thúc đẩy sản xuất, kinh
doanh, phục hồi kinh tế như:
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp (DN), đẩy
mạnh giải ngân vốn đầu tư
công, triển khai thực hiện các
dự án đầu tư, bảo đảm an sinh
xã hội... Đồng thời, tỉnh tiếp
tục thực hiện quyết liệt công
tác dự báo, phòng, chống dịch
bệnh và đảm bảo các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội
(KT-Xh). Ông trần hữu
thế, Chủ tịch uBND tỉnh đã
có cuộc trao đổi với phóng
viên Vietnam Business forum
xung quanh nội dung này.
ngọc tùng thực hiện.
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Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật về phát triển Kt-Xh của
Phú yên trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng phát triển của tỉnh
5 năm tới?
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng
cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão
lũ tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống... Tuy nhiên vượt lên tất cả,
Phú Yên đã cán đích với nhiều thành tựu đáng mừng.
5 năm qua, nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP
bình quân đạt 7%/năm. Quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ
cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người
năm 2020 ước đạt 52,9 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp
tục có nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 55/83 xã (chiếm 66,2%)
đạt chuẩn NTM; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; TP.Tuy hòa
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh tập trung huy động nhiều
nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, đô
thị,… diện mạo đô thị và nhiều vùng nông thôn của tỉnh có sự đổi mới rõ
nét.
An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm,
đến cuối năm 2020 ước còn khoảng 2,5%. Công tác an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia
chiếm 57,2%, tăng gần 27% so với năm 2015. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y
tế chiếm 95%...
Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất lớn trong việc
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Phú Yên.
Đây là nền tảng cơ bản để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi
thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa
học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh để phát
triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng,
hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm
2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển
mạnh.
Để khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch covid-19 trong
năm 2020, uBnd tỉnh đã có những chỉ đạo nào để thúc đẩy sản xuất,
nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế?
Cũng như các địa phương trong cả nước, năm 2020, dịch Covid-19 đã
ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân và
thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để nhanh chóng khắc phục, uBND
tỉnh đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đề ra các giải pháp, chỉ
đạo kịp thời, quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ: làm tốt yêu cầu về phòng, chống dịch, góp phần ổn định xã hội; tập trung
tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân để sớm khôi phục sản xuất, kinh
doanh; quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-Xh
của địa phương.
Theo đó, uBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo các ngành
chức năng hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh
doanh và giúp người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể như: Công văn số
1351/uBND-KT ngày 18/3/2020 về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong
bối cảnh dịch bệnh Covid - 19; Kế hoạch số 68/Kh-uBND ngày 25/3/2020

dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát
triển KT - Xh.

về triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch
Covid-19;…
Cùng với đó, uBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng
triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, DN gặp khó
khăn do dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của
Trung ương như: Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đã hỗ trợ
cho 167.644 người thuộc các đối tượng hỗ trợ với số tiền 169,3 tỷ
đồng); Nghị định 41/NQ-CP của Chính phủ (tổng số thuế gia hạn
trong năm 2020 là 133 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 8,2 tỷ đồng,
thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN 124,8 tỷ đồng).
Mặc khác, để phục vụ công tác điều hành chung, phấn đấu đạt
mức cao nhất các chỉ tiêu KT - Xh của tỉnh trong bối cảnh khó
khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, uBND tỉnh đã xây dựng
và ban hành các kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020.
Trong đó tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cùng cộng đồng
DN và nhân dân trong toàn tỉnh nỗ lực, tổ chức thực hiện có hiệu
quả các giải pháp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hĐND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép”
vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn
đầu tư công, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, uBND
tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư thực
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo uBND tỉnh thường xuyên tổ
chức kiểm tra thực địa, tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến
độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt các dự án tạo
nguồn thu, dự án hoàn thành/khởi công mới chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh…
Từ những nỗ lực trên, tình hình KT - Xh, quốc phòng - an
ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 cơ bản ổn định; năm
2020 có 12/17 chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch. Đây là nền tảng
quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ
tiêu chủ yếu của kế hoạch KT - Xh trong năm 2021 và những
năm đầu nhiệm kỳ 2021-2025. Đặc biệt, thu được nhiều hiệu quả
hơn nữa trong triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng
chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa tận

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (Pci) góp phần đồng hành, hỗ trợ
dn, Phú yên sẽ tập trung thực hiện những
giải pháp nào trong thời gian tới, thưa ông?
Vấn đề cải thiện chỉ số PCI được Phú Yên
quan tâm và xác định là giải pháp đột phá để
tạo nền tảng đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát
triển KT-Xh. Trong đó, Tỉnh ủy Phú Yên đã
ban hành Chương trình hành động số 06CTr/Tu ngày 26/4/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng
cao chỉ số PCI, PAPI tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, lành mạnh; uBND tỉnh cũng đã
ban hành Kế hoạch số 84/Kh-uBND ngày
10/6/2016 để triển khai thực hiện Chương
trình này.
Qua 4 năm triển khai Chương trình hành
động số 06-CTr/Tu và Kế hoạch số 84/KhuBND, điểm số PCI của tỉnh đều tăng, năm
2016 tăng 0,78 điểm và tăng 04 bậc (từ vị trí 55 lên 51); năm 2017
tăng 3,66 điểm và tăng 04 bậc (từ vị trí 51 lên 47); năm 2018 tăng
1,1 điểm nhưng giảm 04 bậc (từ vị trí 47 xuống 51) và năm 2019
tăng 2,45 điểm và tăng 8 bậc (từ vị trí 51 lên 43).
Tuy nhiên, xét trong tương quan so sánh với toàn quốc thì thứ
hạng PCI của Phú Yên lại không có sự ổn định; đặc biệt khi so
sánh với các tỉnh/thành trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ
thì thứ hạng PCI của Phú Yên hầu như đứng ở nhóm cuối. Thực
trạng này đặt ra cho lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Yên những
trăn trở: Liệu môi trường đầu tư vào tỉnh đã thực sự thuận lợi và
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư? Những tồn tại, bất cập chủ yếu
nằm ở đâu và cần những biện pháp cơ bản cũng như quyết liệt
như thế nào để giải quyết?...
Xác định được những hạn chế và “nút thắt” cần được tháo
gỡ đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải
pháp, trong đó đẩy mạnh hơn công tác cải cách hành chính, cải
cách thủ tục hành chính và coi đây là giải pháp hàng đầu, đóng
vai trò thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ khác. Do đó, tỉnh đặt
quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, để hiện đại hóa hành chính, ứng dụng CNTT
trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực
sự toàn tâm toàn ý với công việc. Đặc biệt, đẩy mạnh chủ trương
“minh bạch hóa, công khai hóa” thông qua các hệ thống chỉ đạo,
điều hành trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến… đẩy nhanh tốc
độ xử lý thủ tục hành chính cho dù ở bất cứ đâu trên địa bàn
tỉnh. Làm được điều này thì sẽ không còn cơ hội cho hành vi
nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp diễn tiến, nâng cao chất
lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan công
quyền, cải thiện chỉ số PCI.
Song song với đó, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo
quỹ đất sạch; chủ động thực hiện liên kết đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực có tay nghề cung cấp cho các doanh nghiệp; đẩy
mạnh hoạt động hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho
nhà đầu tư trên địa bàn; tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới,
mở rộng phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà
đầu tư...
trân trọng cảm ơn ông!
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Phu Yen: Effort to Support
Businesses, Revive Economy Soon
In response to the CoVID-19 pandemic, as guided by the Government, Phu Yen
province has urgently adopted solutions to foster production, business and
economic recovery like removing hardships faced by enterprises, speeding up
public investment disbursement, carrying out investment projects and ensuring
social security. At the same time, the province has continued to forecast and
prevent the coronavirus pandemic and ensure socio-economic development goals.
Mr. tran huu the, Chairman of the Provincial People's Committee, gave an
exclusive interview to Vietnam Business forum in this regard. ngoc tung reports.

could you tell us about the outstanding
socioeconomic development results of Phu yen in the
2015 - 2020 term, and the development orientation for
the next five years?
Phu Yen province has executed the Resolution of the 16th
Provincial Party Congress in a mixed landscape, featuring both
favorable conditions and difficulties and challenges, especially
the CoVID-19 pandemic, natural disasters, floods and storms,
that negatively impacted all aspects of life. however, above all,
Phu Yen has obtained many encouraging achievements.
The provincial economy has been stable in the past five
years, with the gross regional domestic product (GRDP)
expanding by 7% a year on average. The size of the economy
was 1.6 times that in 2015. The economic structure has
continued to shift in the right direction. Per capita GRDP in
2020 was estimated at VND52.9 million, 1.6 times that of 2015.
The National Target Program on New Rural Development
has produced many positive results. To date, the province has
55 out of 83 communes certified to meet new countryside
standards, accounting for 66.2%; two districts and Tuy hoa
City are qualified for new countryside standards. The province
has focused on mobilizing a lot of investment resources for
building infrastructure, especially in traffic and urban areas.
Social security has been ensured. The poverty rate was
reduced by an average of 2% a year to about 2.5% by the end of
2020. Political security and social order and safety have been
maintained. 57.25% of schools meet national standards, an
increase of nearly 27% compared to 2015. up to 955
communes meet national standards on health.
The achievements in the past five years have laid the
foundation for obtaining targets and tasks in the 2020 - 2025
term. The province will focus on the marine economy, apply
scientific and technological advances, environmental
protection and national defense - security for fast and
sustainable development. The province will basically complete
the important technical foundation and infrastructure for some
key economic sectors by 2025 and have a thriving service,
agriculture and industry by 2030.
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to address the negative impacts of the covid-19
pandemic in 2020, what did you do to boost production
and quickly restart the economy?
Like other localities in the country, in 2020, the CoVID-19
pandemic wreaked havoc on all areas of production, business
and people's life in the province. In order to quickly deal with
emerging difficulties, we focused on carrying out the
Government’s directions, proposed solutions and requested
relevant agencies to promptly and drastically carry out the
following tasks: Applying risk prevention tasks to stabilize
social and economic development; focusing on removing
difficulties for businesses and people to soon restore
production and business; and fulfilling local political, social
and economic development tasks.
Accordingly, we directed enforcement agencies to support
enterprises to deal with difficulties, stabilize business
development and help people restore their normal life.
Specifically, the Provincial People's Committee issued official
Letter 1351/uBND-KT dated March 18, 2020 on supporting
businesses and solving difficulties for businesses in the context
of CoVID-19 pandemic outbreak; Plan 68/Kh-uBND dated
March 25, 2020 on implementation of Directive 11/CT-TTg
dated March 4, 2020, of the Prime Minister on urgent tasks and
solutions to remove production and business difficulties for
enterprises and ensure social security in response to the
CoVID-19 pandemic.
Besides, we directed competent bodies to promptly carry
out policies to support people and businesses in trouble
because of the CoVID-19 pandemic according to instructions
of central authorities such as Resolution 42/NQ-CP of the
Government, Decision 15/2020/QD-TTg of the Prime Minister
(financed VND169.3 billion for 167,644 beneficiaries); Decree
41/NQ-CP of the Government (VND133 billion of tax was
extended the payment term, including VND8.2 billion of land
rents and VND124.8 billion of value added tax and corporate
income).
Moreover, to achieve the highest social and economic
indicators in the difficult context of the CoVID-19 pandemic,

we worked out the economic growth scenario in 2020. We
focused on directing all levels and branches of authority, the
business community and people all over the province to
effectively carry out solutions of the Prime Minister, the
Provincial Party Committee, the Standing Committee of the
Provincial Party Committee and the Provincial People's
Council to realize the dual goal of preventing the pandemic and
developing the economy.
To speed up public investment disbursement and support
economic growth, the Provincial People's Committee directed
departments, branches, localities and investors to implement
consistent tasks and solutions to clear difficulties and accelerate
public investment disbursement. Provincial leaders regularly
conducted field inspections and quickened construction
progress of infrastructure projects, especially revenuegenerating projects.
from the above efforts, the province managed to keep
stable social, economic, defense and security situations in 2020,
with 12 out of 17 targets meeting or exceeding the targets. This
was an important foundation for the province to successfully
realize main socio-economic goals and targets in 2021 and in
the 2021-2025 term.
What solutions will you focus on in the coming time
to further improve the business environment and raise
the Provincial competitiveness index (Pci) to better
support businesses?
We have paid due attention to enhancing the PCI Index
and identified it as a breakthrough solution to create a
foundation to boost investment attraction and socio-economic
development. In particular, the Provincial Party Committee
issued Action Program 06-CTr/Tu dated April 26, 2016 on
administrative reform, PCI and PAPI improvements to build
an open and enabling investment environment. The Provincial
People's Committee also issued the Plan 84/Kh-uBND dated
june 10, 2016 to implement this program.
After four years of implementing Action Program 06CTr/Tu and Plan 84/Kh-uBND, the province has managed

to increase PCI scores. The score increased by 0.78 points to
climb up four places in 2016 (from No. 55 to No. 51); by 3.66
points to go up four places in 2017 (from No. 51 to No. 47); by
1.1 points but slid four places in 2018 (from No. 47 to No. 51);
and by 2.45 points to look up eight places in 2019 (from No.
51 to No. 43).
however, in the national landscape, Phu Yen’s PCI
rankings are not stable, especially as compared to other
provinces/cities in the South Central Coast. Its standing is
usually at the bottom of the region. This reality forced Phu
Yen leaders to verify whether the local investment
environment is really favorable and attractive to
investors, where shortcomings lie and what
fundamental and drastic measures are needed to
resolve any issues?
Knowing limitations and bottlenecks needing to be
eliminated, in the coming time, we will carry out many
consistent solutions where administrative reform and
administrative procedure reform will be strengthened and
considered a leading approach to realize other tasks.
Therefore, we are resolved to build an e-government as
guided by the Prime Minister, to modernize the
administration, apply information technology at
administrative agencies; and upgrade qualifications and
service public employees to be really wholeheartedly devoted
to their work. The province will advocate enhancing
“transparency and publicity” of administrative procedures
and processes by bringing public services online and
speeding up the settlement of administrative procedures.
This will eventually help raise public services and improve
the PCI Index.
Last but not least, the province will effectively deal with
site clearance, create a clean land fund, carry out joint training
and development of skilled human resources for enterprises;
boost support for local investors; increase dialogues and
expand the methods of receiving proposals and feedback from
investors.
thank you very much!
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Khơi dậy tiềm năng,
thế mạnh để thu hút đầu tư

Những năm gần đây, Phú Yên liên tục
gặt "quả ngọt" trong thu hút đầu tư, trở
thành điểm đến mới tiềm năng của các
nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở
Kế hoạch Đầu tư tỉnh – ông võ Đình
tiến khẳng định thành quả này đến từ
sự quyết tâm của toàn hệ thống chính
trị tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện
đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư,
cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, kích hoạt mọi tiềm năng thế
mạnh tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế tỉnh nhà theo hướng hiệu quả
và bền vững. công luận thực hiện.
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so với các tỉnh, thành khác trong vùng, Phú yên có
những tiềm năng, thế mạnh mang đặc trưng riêng nào để
tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thưa ông?
Phú Yên nằm ở ngã ba giao lưu kinh tế, văn hóa của các tỉnh
Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. hiện nay hai dự án
hầm đường bộ Đèo Cả và đèo Cù Mông đã được đưa vào sử
dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết phát triển với Bình
Định và các vùng kinh tế phía Bắc, kết nối KKT Vân Phong
(Khánh hòa) với khu vực kinh tế phía Nam; QL 25 kết nối kinh
tế Tây Nguyên và khu vực Tam giác phát triển Campuchia-LàoViệt Nam; phía Đông với Cảng Vũng Rô và tương lai là Cảng Bãi
Gốc sẽ đưa Phú Yên trở thành cánh cửa phía đông của Tây
Nguyên ra thế giới. Sân bay Tuy hòa cách trung tâm Thành phố
khoảng 5 km, hiện đang khai thác các tuyến Tuy hòa-hà Nội,
Tuy hòa-TP.hồ Chí Minh và ngược lại. Đồng thời Cảng hàng
không Tuy hòa đang hoàn thiện các thủ tục để khai thác các
chuyến bay quốc tế đến và đi tại sân bay Tuy hòa. Phú Yên đã và
đang tạo nên lợi thế đáng kể trong thu hút đầu tư, phát triển kinh
tế.
Trong tương quan chung của khu vực, Phú Yên được đánh
giá là địa phương giàu tiềm năng để phát triển du lịch. Với lợi thế
gần 200 km bờ biển cùng những cảnh quan thiên nhiên độc đáo
gồm 22 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, hơn 50 di tích văn
hóa cấp tỉnh. Phú Yên được biết đến như một điểm đến hấp dẫn
với nhiều loại hình như: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái
núi rừng kết hợp phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Đối với
ngành du lịch, tiềm năng của Phú Yên khá dồi dào với những
danh thắng quốc gia như: Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Môn Mũi Điện, vịnh Xuân Đài, hòn Yến, cùng nhiều đầm, vịnh, vũng
trải dài ven biển, phát triển các loại hình du lịch đang là định
hướng trọng tâm được tỉnh tập trung trong giai đoạn 2021-2025.
Ven vùng nước biển sâu mang lại cho Phú Yên nhiều nguồn
lợi về hải sản, các khu vực ven bờ hoạt động nuôi trồng hải sản
phát triển mạnh, nhờ vậy Phú Yên nổi tiếng với những thủy, hải
sản đặc sắc như sò huyết Đầm Ô Loan, ghẹ Cù Mông, tôm hùm
và ngoài khơi xa là đặc sản cá ngừ đại dương đã trở thành thương
hiệu.
Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, Phú Yên có thế mạnh về
nguồn bức xạ mặt trời lớn, giờ nắng trung bình cao nên thời gian
qua có nhiều nhà đầu tư về lĩnh vực này đến tìm hiểu và đề xuất
chủ trương đầu tư. Đến nay đã có 06 dự án điện mặt trời đầu tư
hoàn thành và vận hành thương mại, với tổng công suất khoảng
5.961,32MW, tổng vốn đầu tư đăng ký ban đầu là 5.234,52 tỷ
đồng trên diện tích khoảng 547,8 ha; đã cấp chủ trương đầu tư và
đang thực hiện các thủ tục 01 dự án điện gió với công suất
50MW, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.764 tỷ đồng trên diện tích
11,55 ha và nhiều dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý để bổ
sung vào quy hoạch phát triển điện lực.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Phú Yên đã
quy hoạch thành công nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chất
lượng cao, hình thành nên chuỗi cung ứng liên kết, trong đó
đáng chú ý là Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(NNƯDCNC) Phú Yên - 1 trong 10 Khu NNƯDCNC thuộc
Quy hoạch tổng thể khu và vùng NNƯDCNC đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt.
Phú Yên đang sở hữu nhiều điều kiện đủ để tăng tốc và phát
triển bền vững song điều kiện cần là phải xây dựng được một
tầm nhìn chiến lược dài hạn và quy hoạch thật tốt. Chính vì vậy
hiện tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch 2017 vì có một
quy hoạch chuẩn sẽ định hướng thu hút đầu tư có trọng điểm,
phù hợp và hiệu quả.
Ông có thể cho biết kết quả thu hút đầu tư của tỉnh
trong 2 năm qua (2019 - 2020) cũng như chất lượng triển
khai các dự án trên địa bàn?
Năm 2019, uBND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư,
cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) cho 42 dự án mới với tổng
mức đầu tư khoảng 3.572,3 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương, giấy
CNĐT cho 29 dự án; thu hồi 08 dự án. Lũy kế đến nay trên địa
bàn tỉnh có 37 dự án nghiên cứu khảo sát đầu tư, có 5 dự án
hoàn thành đưa vào sử dụng. Từ đầu năm 2020 đến nay, uBND
tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy CNĐT cho 43
dự án mới với tổng vốn đầu tư khoảng 8.782,51 tỷ đồng và
215.000uSD.
Trên cơ sở chủ trương đầu tư dự án được duyệt, nhà đầu
tư đã triển khai thực hiện với tổng vốn đăng ký 49.866 tỷ đồng
và đã có 155 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng giá trị
các dự án đã thực hiện đạt khoảng 21.310 tỷ đồng; qua đó tạo
động lực thúc đẩy phát triển KT - Xh tỉnh nhà. Nhiều dự án
đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh được chú trọng như: nâng cấp,
mở rộng QL1; hầm đường bộ Đèo Cả; hầm đường bộ đèo Cù
Mông; nâng cấp Sân bay Tuy hòa …, đã tạo tiền đề để Phú
Yên trở thành thị trường tiềm năng, thu hút dòng vốn của
nhiều nhà đầu tư, tập đoàn hàng đầu trong và ngoài nước tập
trung vào Phú Yên với hàng loạt dự án quy mô. Nhiều dự án
lớn trên địa bàn được đưa vào hoạt động làm thay đổi diện
mạo đô thị, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, được
đông đảo nhân dân, du khách đánh giá cao. hoạt động xây

dựng diễn ra khá sôi động với nhiều
công trình lớn, trọng điểm và các dự
án thương mại, dịch vụ, du lịch được
triển khai thi công, nhất là trên địa bàn
TP.Tuy hòa, TX.Sông Cầu và
TX.Đông hòa.
Bên cạnh các thương hiệu bất động
sản hàng đầu Việt Nam, Phú Yên cũng
chủ động xây dựng phương án phát
triển các đô thị trên địa bàn tỉnh theo
các trục: trục ven biển với TP.Tuy hòa
là trung tâm, trục đô thị Đông Tây, trục
đô thị Bắc - Nam. Cả 3 chiến lược trên
là sự kết hợp đồng bộ, thống nhất dựa
trên 3 yếu tố: xác định động lực, quy hoạch không gian lãnh thổ
và hoạch định chính sách cho sự phát triển của Phú Yên. Như
vậy có thể nói những thành quả Phú Yên nỗ lực đạt được trong
những năm qua sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - Xh
của tỉnh nhà trong những năm tiếp theo.
những nét mới trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư
vào tỉnh nhà trong giai đoạn tới?
Với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để
phát triển nhanh và bền vững, Phú Yên xác định hoạt động xúc
tiến, thu hút đầu tư là chìa khóa quan trọng để tạo động lực
thúc đẩy phát triển KT - Xh. Chính vì vậy trong thời gian tới
tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có
trọng tâm, trọng điểm; coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại
chỗ. Áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách của Chính phủ; tăng
cường đổi mới công tác giải quyết TThC theo hướng công khai,
minh bạch; rút ngắn từ 35-50% thời gian giải quyết các TThC
liên quan đến doanh nghiệp (DN). Đảm bảo làm tốt công tác
quy hoạch, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đáp ứng kịp thời nhu
cầu "đất sạch" cho các nhà đầu tư; tập trung đầu tư, nâng cấp cơ
sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư đồng bộ. Thành lập các
Tổ công tác liên ngành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
tạo điều kiện cho các DN, nhà đầu tư triển khai dự án, đẩy
mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ
tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả KKT Nam
Phú Yên, các KCN, Khu NNƯDCNC và Khu đô thị Nam
TP.Tuy hòa để làm động lực cho phát triển. Chú trọng cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI) và cấp sở, ngành, địa phương (DDCI). Đồng thời
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhanh chóng hoàn
thành mục tiêu Chính phủ điện tử; nâng cao tính minh bạch,
công khai, chuyên nghiệp của đơn vị trong phục vụ tổ chức và
công dân, tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ; tạo điều
kiện cho các dự án sau khi được cấp phép triển khai nhanh và
sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.
trân trọng cảm ơn ông!
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Tapping Potential and Advantages
to Attract Investment

Phu Yen province has continuously reaped
"sweet fruits" of investment attraction,
becoming a potential new destination for
domestic and foreign investors in recent
years. In an interview given to our reporters,
Mr. vo dinh tien, Director of the Planning
and Investment Department, Phu Yen
province, affirmed that this achievement
came from the determination of the entire
Phu Yen political system to implement
consistent investment promotion solutions,
improve the business investment
environment, and unlock all potential
strengths to create a driving force for stronger
economic development in an efficient and
sustainable manner. cong luan reports.
What are Phu yen province’s unique potential strengths
to create competitive advantages in investment attraction, as
compared with other provinces and cities in the region?
Phu Yen is located at the junction for economic and cultural
exchange among Southern Central Coast and Central highlands
provinces. Currently, Deo Ca Tunnel and Cu Mong Tunnel
facilitated linkage of Phu Yen with Binh Dinh and northern
economic regions, Van Phong Economic Zone (Khanh hoa) with
the southern economic region; National highway 25 with the
Central highlands and the Cambodia-Laos-Vietnam
Development Triangle; the eastern part of the province with Vung
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Ro Port and the future Bai Goc Port, expected to make Phu Yen
an eastern gateway of the Central highlands to the world. Tuy
hoa Airport, about 5km from the city center, is currently
operating Tuy hoa-hanoi and Tuy hoa-ho Chi Minh City
flights. At the same time, Tuy hoa Airport is completing
procedures to operate international flights. Phu Yen has been
creating remarkable advantages in investment attraction and
economic development.
In the region, Phu Yen is considered a potential locality for
tourism development. With nearly 200 km of coastline with
unique natural landscapes, including 22 national historical and
cultural relics and more than 50 provincial cultural relics, Phu Yen
is known as an attractive destination for coastal resorts, mountain
and forest ecotourism combined with community-based cultural
tourism. for the tourism industry, the potential of Phu Yen is
great, thanks to national landmarks such as Ganh Da Dia Cliff, o
Loan Lake, Bai Mon - Mui Dien Beach, Xuan Dai Bay, hon Yen
Island, and lagoons, bays and lagoons stretching along the coast.
Tourism development is a central focus of the province in the
2021-2025 period.
Phu Yen province is endowed with rich maritime resources.
Aquaculture is developed strongly along the coast. So, Phu Yen is
famous for its unique aquatic and marine products such as the o
Loan blood cockle, Cu Mong crab, lobster and ocean tuna.
In renewable energy, Phu Yen has a vast source of solar
radiation, with high average hours of sunshine. Many renewable
energy investors have come to study and propose investment
projects. up to now, six operational commercial solar power
projects have a total capacity of about 5,961.32MW, which cost
VND5,234.52 billion of initial investment capital and cover a
combined area of 547.8 ha. The province licensed a 50-MW wind
power project which registered to invest VND1,764 billion on a
11.55-ha farm. Many other projects are carrying out legal
procedures to add to the electricity development plan.
for the high-tech agriculture sector, Phu Yen successfully
planned many high-quality agricultural production areas, formed
a linked supply chain, notably Phu Yen high-Tech Agriculture
Park - one of 10 high-tech agriculture zones added to the Regional
Master Plan for high-tech Agriculture Zones to 2020, with a
vision to 2030, approved by the Prime Minister.
Phu Yen had sufficient conditions to accelerate sustainable
development, but needed a long-term strategic vision and good
planning for sustainable development. for that reason, the
province is currently carrying out Phu Yen development plan in
2021-2030, with a vision to 2050, according to the Law on
Planning 2017, because a standard plan will help direct focused
effective investment attraction.
could you tell us the province’s investment attraction
results in the past two years (2019 - 2020) as well as project
quality in the area?
In 2019, the Provincial People's Committee licensed 42 new

Chủ động "làm tổ"
đón nhà đầu tư
Môi trường đầu tư Phú Yên trong những
năm gần đây đã có bước tiến mới, thu hút
đầu tư ngày càng sôi động. hạ tầng cơ sở
của địa phương thay đổi nhiều, quy
hoạch tương đối bài bản. Lãnh đạo địa
phương luôn chịu khó tiếp cận, thu hút
được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài
nước… Những đánh giá hết sức tích cực
của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng
như lãnh đạo các sở, ban ngành tại Phú
Yên cũng phần nào cho thấy địa phương
này đang đi đúng hướng trong công cuộc
"thay áo mới", rộng cửa đón nhà đầu tư…
projects with a total registered fund of VND3,572.3 billion,
allowed 29 existing projects to adjust their investment fund, and
revoked the investment licenses of eight projects. In 2020, the
Provincial People's Committee granted investment licenses to 43
new projects with a total investment capital of about VND8,782.51
billion and uS$215,000.
Based on licensed projects, investors disbursed VND21,310
billion out of VND49,866 billion and brought 155 projects into
operation, thus creating a driving force for socioeconomic
development. Many infrastructure investment projects have been
carried out, including the upgrading and expansion of National
highway 1, Deo Ca Tunnel, Cu Mong Tunnel and Tuy hoa
Airport, to create a good premise for Phu Yen to become a
potential market and attract capital flows from many domestic
and foreign investors and corporations. Many large projects have
been put into operation to give a facelift to the province, gradually
improving quality of life and being highly appreciated by local
people and tourists. Construction activity has been quite active
with many major commercial, service and tourism projects,
especially Tuy hoa City, Song Cau Town and Dong hoa Town.
In addition to leading real estate brands in Vietnam, Phu Yen
is also proactively working out local urban development plans
along the coast in Tuy hoa City, the East-West and North-South
urban routes. All three above strategies are a synchronous and
unified combination of three factors: Determining driving forces,
planning territorial space and making policies for Phu Yen
development. Thus, achievements made by Phu Yen in recent
years will create a driving force to promote local socioeconomic
development in the coming years.

Ông trương ngọc tuấn
giám đốc Sở nội vụ

Nhằm giảm chi phí thời gian, giúp doanh
nghiệp sớm gia nhập thị trường, tỉnh cần tiếp tục
triển khai thực hiện hiệu quả việc rút ngắn thời
gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực
đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thành lập mới
trong 1 ngày và đăng ký thay đổi/thông báo thay
đổi trong 3 giờ làm việc). Tăng cường hướng dẫn,
hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký qua mạng
tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh;
xây dựng và công bố trên trang thông tin của cơ
quan về quy trình hướng dẫn thủ tục đăng ký qua
mạng… Đồng thời tăng tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua
mạng đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đạt
trên 30% tổng số hồ sơ đăng ký.

What are new contents of investment promotion and
attraction in the coming period?
To tap local potential advantages for rapid and sustainable
development, Phu Yen determined that investment promotion
and attraction is an important key to motivate economic and
social development. Therefore, in the coming time, the province
will focus on drawing investment capital for key projects, and
persuading existing investors to recommend new ones to the
province. It will apply the highest incentives in the regulatory
frame; reduce the time of settling administrative procedures; and
reduce by 35-50% the time for solving business-related
administrative procedures. The province will ensure good site
clearance to meet the demand for land for investors and invest to
upgrade synchronous infrastructure and investment support
services; establish interagency working groups, support investors
and enterprises to deal with hardships.
In addition, the province will further invest in infrastructure
construction and completion, effectively operate Nam Phu Yen
Economic Zone, industrial zones, high-tech agricultural zones and
Nam Tuy hoa urban Area. Phu Yen will further improve the business
investment environment, enhance the Provincial Competitiveness
Index (PCI) and the District and Department Competitiveness Index
(DDCI). It will accelerate information technology application to
quickly complete e-Government targets and enhance transparency,
publicity and professionalism of public service agencies to move
another step toward a service-based administration. Last but not least,
Phu Yen will facilitate licensed projects to be quickly deployed and
brought into official operation.
thank you very much!
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tác cải cách hành chính, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức
bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước ở các cấp, các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức gắn với bố trí, sử dụng hợp lý,
hiệu quả; xây dựng và giữ gìn văn hóa công sở tại các cơ quan,
đơn vị; xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử; tiếp tục
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm
vụ cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PCI, PAPI.
Ngoài ra tỉnh cần làm tốt công tác rà soát, đánh giá, làm rõ
nguyên nhân các tiêu chí thành phần theo kết quả đánh giá
năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI)
hàng năm, trong đó tập trung các tiêu chí thành phần có chỉ
số thấp, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao Chỉ
số DDCI của địa phương trong thời gian tới.

F Bà nguyễn thị mộng ngọc
giám đốc Sở y tế

Thời gian qua, các sở, ban ngành, các địa phương trong
tỉnh đã có nhiều cố gắng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn phát sinh
một số vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục làm chậm
tiến độ thực hiện, đôi khi bế tắc, không giải quyết được. Do
vậy, các cơ quan, bộ phận tham mưu công tác đầu tư phải tiến
hành rà soát lại hệ thống các văn bản quy định, quy trình, thủ
tục đầu tư liên quan đến địa phương, cơ quan mình; kịp thời
điều chỉnh hoặc đề nghị cấp trên điều chỉnh những bất cập để
khi áp dụng vào thực tế được thuận lợi hơn, tránh bị động.

Ông Bùi văn thành

Ông K.v.s.r.suBBaiah
tổng giám đốc công ty tnhh công nghiệP kcP việt nam

Một trong những điểm cộng của môi trường đầu tư Phú
Yên nằm ở chính thái độ cầu thị, thân thiện của lãnh đạo tỉnh,
luôn tận tâm hỗ trợ và đồng hành vượt khó cùng doanh
nghiệp, nhà đầu tư. Cùng với tăng cường các hoạt động đối
thoại doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh còn chủ động tạo ra không
gian thân thiện - nơi các doanh nghiệp có thể thoải mái trao
đổi những khúc mắc để lãnh đạo địa phương và các cơ quan
chức năng trực tiếp giải quyết.
Tuy nhiên "nút thắt" hiện nay là Phú Yên đang thiếu lao
động, bao gồm cả lao động kỹ thuật và lao động phổ thông.
Chính vì vậy để thu hút nhà đầu tư mới, tỉnh cần có kế hoạch
đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

chủ tịch uBnD huyện tuy an

Những năm gần đây, điểm số PCI của Phú Yên đều tăng và
năm 2019, PCI Phú Yên đã bứt phá vươn lên vị trí 43/63 tỉnh
thành với điểm số đạt được là 64,14 điểm, tăng 2,45 điểm và tăng
8 bậc so với năm trước. Với điểm số và thứ hạng này, doanh
nghiệp tỉnh Phú Yên đã ghi nhận sự nỗ lực cải thiện môi trường
kinh doanh của chính quyền tỉnh trong những năm qua.
Mặc dù Phú Yên có nhiều nỗ lực trong quá trình cải cách
hành chính và thu hút đầu tư nhưng 54% doanh nghiệp được
khảo sát trên địa bàn tỉnh cho biết vẫn còn phải trả thêm các
chi phí không chính thức để công việc đạt được kết quả mong
đợi. Đây cũng chính là động lực để tỉnh tập trung cải thiện,
giảm dần tiến đến xóa bỏ chi phí không chính thức, tạo sự
công bằng trong hoạt động kinh doanh cũng như tạo thuận lợi
trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Ông lê Bình sanh
giám đốc Petrolimex Phú yên

Những năm qua, kinh tế Phú Yên đã có sự khởi sắc đáng
kể, hệ thống giao thông phát triển tạo tiền đề cho phát triển
kinh tế, thu hút đầu tư. Nhiều dự án công trình được triển
khai, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong cũng như
ngoài nước; các tiềm năng lợi thế kinh tế của tỉnh đang được
phát huy mạnh mẽ.
Để Phú Yên phát triển hơn nữa thì trọng tâm trong giai
đoạn tới là phải tận dụng được cuộc Cách mạng công nghiệp
4.0, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế thông thoáng,
chủ động "làm tổ" để đón nhà đầu tư.

Ông nguyễn thu
Ông nguyễn văn tĩnh

trưởng văn Phòng công chứng nguyễn thu

Phó chủ tịch uBnD thị xã đông hòa

Trong những năm qua, ngành tư pháp tỉnh đã có nhiều nỗ
lực cải cách đổi mới, trong đó đã tạo điều kiện để phát triển và
nâng cao hiệu quả xã hội hóa hoạt động công chứng. Bên cạnh
đó, Luật Công chứng năm 2014 không có khái niệm công
chứng công và công chứng tư vì khi người dân công chứng tại
phòng công chứng/uBND cấp xã hay văn phòng công chứng
đều phải nộp mức phí bằng nhau và giá trị pháp lý của giao dịch
là như nhau. Đây là điều cơ bản nhưng nhiều người dân chưa
hiểu hết, rất cần được tuyên truyền, phổ biến rộng hơn.

Chỉ số PCI của Phú Yên trong những năm gần đây vẫn
còn xếp ở thứ hạng thấp so với một số tỉnh, thành trong khu
vực; nhiều chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, chưa có giải
pháp đột phá trong cải cách hành chính, chưa có chỉ số thành
phần PCI đứng đầu trong bảng xếp hạng.
Theo tôi, để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao Chỉ số PCI, trước hết Phú Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công
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Quyết tâm cải cách
hành chính, nâng cao
năng lực cạnh tranh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Phú Yên lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định
một trong 6 nhiệm vụ trọng
tâm, đột phá là: “Đẩy mạnh
cải cách hành chính (CChC),
nâng cao các chỉ số liên quan
đến CChC; cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, hỗ
trợ doanh nghiệp (DN) phát
triển trong bối cảnh hội nhập
quốc tế và cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư”. Tỉnh
quyết tâm xây dựng chính
quyền điện tử; lấy người dân
và DN làm trung tâm; minh
bạch hóa, tăng cường sự tham
gia của người dân và DN vào
hoạt động quản lý nhà nước.
Xung quanh nội dung này,
phóng viên có cuộc phỏng vấn
ông trương ngọc tuấn, Tỉnh
ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
tỉnh Phú Yên. ngọc tùng
thực hiện.

Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật trong triển khai
thực hiện cchc, nhất là cải cách thủ tục hành chính (tthc)
của Phú yên thời gian qua?
Tỉnh ủy, uBND tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm đến công tác
CChC, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên tất cả các
lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách TThC, cải cách tổ chức bộ máy,
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện
đại hóa nền hành chính. Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020
xác định, CChC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động
số 06-CTr/Tu ngày 26/4/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công
tác CChC, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư, thông
thoáng, lành mạnh. Theo đó, uBND tỉnh cụ thể hóa bằng việc ban
hành kế hoạch để thực hiện Chương trình. Quán triệt, thực hiện
Chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của uBND tỉnh, các ngành, địa
phương trong tỉnh đã quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả
tích cực. Trong đó, nổi bật là công tác cải cách TThC, tạo thuận lợi
cho người dân và DN.
Đến cuối năm 2020, có 16 sở, ngành của tỉnh đã cắt giảm, rút
ngắn thời gian giải quyết TThC từ 30 đến 50%, tỷ lệ TThC cắt giảm
khoảng 25%. Điển hình như: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gộp
một số thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ
trương đầu tư của uBND tỉnh, giảm 17 ngày làm việc so với quy định
của Chính phủ; Sở Nội vụ thực hiện hẹn giờ hỗ trợ, hướng dẫn cho tổ
chức hội, hiệp hội của các DN thực hiện TThC về thành lập, phê
duyệt điều lệ hội, cho phép các hội, hiệp hội tổ chức đại hội…
Ngoài ra, Phú Yên đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh, là đầu mối tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ đối với tất cả
TThC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; đồng
thời, thực hiện mô hình 4 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt,
trả kết quả giải quyết hồ sơ TThC”. Đặc biệt, Phú Yên là một trong
những địa phương đầu tiên trong cả nước đưa vào tiếp nhận, trả kết
quả TThC của 3 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn (Công an,
Thuế, BhXh) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Đối với cấp huyện, cấp xã, đến cuối năm 2020 đã cắt giảm thời
gian giải quyết đối với 22 TThC; 9/9 uBND cấp huyện đều thực hiện
liên thông 3 trong 1 đối với nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ
bảo hiểm y tế và đăng ký hộ khẩu cho trẻ mới sinh. Thực hiện một số
mô hình cải cách TThC như: “Liên thông TThC về đất đai với cơ
quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;…
Đồng thời, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, xử
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hồ sơ TThC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để công
F lýkhai,
minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TThC.

Với những kết quả kể trên, sự hài lòng của tổ chức, cá
nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà
nước được cải thiện đáng kể. Qua kết quả khảo sát năm
2020, tỷ lệ hài lòng đã đạt được gần 90%.
Ông có đánh giá gì về sự chuyển biến sau 10 năm
thực hiện chương trình tổng thể cchc tỉnh Phú yên
giai đoạn 2011-2020?
Năm 2020, uBND tỉnh đã tổ chức tổng kết, đánh giá
kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CChC
nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các
nhiệm vụ Chương trình đã đề ra. Trong đó, một số kết
quả nổi bật trong quá trình triển khai như sau:
Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp quy của tỉnh ngày
càng hoàn thiện, đảm bảo thi hành các văn bản luật, các
nghị định của Chính phủ và các văn bản cấp trên phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương.
Thứ hai, công tác cải cách TThC không chỉ chú trọng
công khai, minh bạch mà còn đi sâu vào việc thay đổi
phương thức thực hiện TThC, như: loại bỏ một số khâu
trung gian, những giấy tờ, thủ tục không cần thiết để rút
ngắn thời gian giải quyết; số lượng TThC được thực hiện
liên thông ngày được nâng lên (đến nay liên thông cùng
cấp là 52 thủ tục, liên thông các cấp là 36 thủ tục).
Thứ ba, bộ máy cơ quan nhà nước của tỉnh được sắp
xếp, tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức (CBCCVC) hợp lý về số lượng; trình độ, năng
lực ngày càng được nâng cao.
Thứ tư, đã thực hiện sâu rộng cơ chế tự chủ tài chính
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo quyền chủ
động và mang lại hiệu quả cho các cơ quan, đơn vị. Nhìn
chung, đa số các cơ quan, đơn vị đã tiết kiệm kinh phí
ngân cho ngân sách nhà nước và đã cải thiện thu nhập
cho CBCCVC.
Thứ năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động của các cơ quan được triển khai một cách đồng
bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; từng bước xây dựng chính quyền
điện tử. hiện, 100% các cơ quan nhà nước đã sử dụng hệ
thống quản lý văn bản kết nối thông suốt với trục liên
thông văn bản của tỉnh và quốc gia; việc sử dụng chữ ký
số, phát hành văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng phổ biến.
Những kết quả trên đã tạo ra một sự thay đổi lớn
trong phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước
trên địa bàn tỉnh. Việc điều hành, xử lý công việc của các
cơ quan, địa phương ngày một nhanh hơn, tiết kiệm thời
gian, chi phí quản lý hành chính đồng thời hướng tới một
nền hành chính nhà nước phục vụ chuyên nghiệp, hiện
đại.
là người đứng đầu cơ quan tham mưu uBnd
tỉnh về công tác cchc, ông có thể chia sẻ về kế hoạch
và mục tiêu thực hiện cchc trong giai đoạn 2020 2025 của Phú yên?
Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại
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hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 20202025 xác định: “Đẩy mạnh CChC, nâng cao các chỉ số
liên quan đến CChC; cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, hỗ trợ DN phát triển trong bối cảnh hội nhập
quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Để cụ thể hóa nội dung này, trên cơ sở chỉ đạo của
Tỉnh ủy, uBND tỉnh và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, trong
khi chờ Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể công
tác CChC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nội vụ đã
tham mưu, đề xuất uBND tỉnh mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ công tác CChC trong giai đoạn 2020 - 2025 của
tỉnh Phú Yên.
Trong đó xác định mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh
CChC nhằm xây dựng chính quyền điện tử; lấy người
dân và DN làm trung tâm; minh bạch hóa, tăng cường sự
tham gia của người dân và DN vào hoạt động quản lý nhà
nước; hình thành văn hóa số, người dân có thói quen sử
dụng dịch vụ số; xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiện
đại, công khai, trong sạch, góp phần tạo động lực cho
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Công tác CChC phải gắn với thực hiện chính quyền
điện tử bởi đây là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh việc
tinh gọn bộ máy, thay đổi tư duy, lề lối làm việc, tăng tính
công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả hoạt động... của
các cấp, các ngành.
Để thực hiện những mục tiêu này, trong thời gian tới,
tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng
tăng cường phân công, phân cấp quản lý nhà nước;
phương thức làm việc hướng đến chính quyền điện tử để
thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các
cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường rà soát, đơn giản
hóa TThC và mở rộng tính liên thông trong giải quyết
TThC. Nghiên cứu, chuyển giao cho Bưu điện tỉnh đảm
nhận việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TThC và hỗ trợ sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để đổi
mới phương thức cung cấp dịch vụ hành chính công.
Mục tiêu của Phú Yên là thực hiện quyết liệt các giải
pháp để đến năm 2025 sẽ xây dựng và phát triển đạt mức
chính quyền điện tử, hướng đến đô thị thông minh.
Mặt khác, tiếp tục sắp xếp lại các cơ quan nhà nước
các cấp theo quy định và tình hình thực tiễn của tỉnh,
đảm bảo không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ
của các cơ quan. Việc đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu
lại đội ngũ công chức viên chức phải gắn với đổi mới
phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm công chức viên chức;
lựa chọn cán bộ phù hợp nhất với yêu cầu vị trí việc làm
và đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng trong tuyển
dụng, bổ nhiệm.
Tiếp tục chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập
có đủ điều kiện tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi
thường xuyên để thực hiện quản lý theo mô hình DN; đẩy
mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, nhất
là đối với các dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học và công
nghệ,…
Song song với đó, triển khai các giải pháp quyết liệt hỗ
trợ DN, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành
mạnh.
trân trọng cảm ơn ông!

ngành tài chính Phú yên

Tích cực góp phần cải thiện
môi trường kinh doanh
vốn đầu tư công để chuyển sang năm 2021 như đã nói ở trên, các nhiệm vụ
còn lại đều cơ bản đảm bảo theo dự toán.
sở tài chính sẽ tập trung thực hiện những giải pháp nào trong
thời gian tới, thưa ông?
Trong điều kiện nguồn lực của Phú Yên còn hạn chế, chúng tôi sẽ phối
hợp cùng với các ngành để tham mưu uBND tỉnh cân đối theo khả năng,
ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ mang tính chất động lực, tiền đề để thu
hút đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, chú trọng công
tác an sinh xã hội của người dân.
Để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy
trì hoặc tái ổn định sản xuất, kinh doanh, thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp
tục triển khai thực hiện việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ, phí, lệ phí cho
người dân và doanh nghiệp, giúp giảm chi phí hoạt động; phối hợp với
ngành ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, phục vụ
sản xuất kinh doanh. Mặt khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, tiếp tục
triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa theo quy định của luật và các đề án, kế hoạch, chương trình.

Cải cách hành chính (CChC) là một
nhiệm vụ quan trọng được Sở Tài
chính Phú Yên tích cực triển khai và
đạt được những kết quả tích cực, góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý tài
chính - ngân sách nhà nước (NSNN),
thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư,
kinh doanh. Phóng viên đã có cuộc
trao đổi với ông hồ Quang Đệ, Giám
đốc Sở Tài chính tỉnh về nội dung này.
ngọc tùng thực hiện.
Ông có thể cho biết về kết quả thực hiện nhiệm vụ
tài chính - nsnn của Phú yên năm 2020?
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác quản lý và
tham mưu điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Thu NSNN năm
2020 của Phú Yên dù vượt dự toán Trung ương giao
(khoảng 5%), nhưng không hoàn thành dự toán tỉnh, dẫn
đến chi ngân sách địa phương không có nguồn đảm bảo
để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, các ngành liên
quan đã tham mưu uBND tỉnh trình hĐND tỉnh cắt
giảm tương ứng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để
chuyển sang bố trí trong kế hoạch năm 2021.
Sở Tài chính đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, tham
mưu uBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ
tài chính - NSNN theo dự toán và quy định của pháp luật.
Trong đó, ngoại trừ việc phải cắt giảm một phần kế hoạch

Ông đánh giá như thế nào về kết quả và chất lượng công tác cải
cách thủ tục hành chính (tthc) trong lĩnh vực tài chính công của
đơn vị thời gian qua?
Sở Tài chính luôn xác định công tác cải cách TThC là một trong những
nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đó, Ban lãnh đạo Sở luôn quan tâm,
chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ cải cách TThC theo Nghị quyết số 30c/NQCP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Chương trình hành động số
06-CTr/Tu ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 84/Kh-uBND ngày
10/6/2016 của uBND tỉnh…
Với quyết tâm đổi mới, đơn giản hóa TThC, Sở đã tiến hành rà soát các
văn bản có liên quan để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
những thủ tục không thật sự cần thiết. Đến nay, Sở chỉ còn 14 TThC, trong
đó: 12 thủ tục mức độ 1, 2; 1 thủ tục mức độ 3 và 1 thủ tục mức độ 4. Đồng
thời, các thủ tục đã được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công
trực tuyến của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, Sở thực
hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành của đơn vị và hệ
thống theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo của uBND tỉnh; thực hiện hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISo 9001:2015.
nhằm góp phần cải thiện chỉ số Pci của tỉnh những năm tới, sở
tài chính Phú yên sẽ thực hiện những giải pháp nào?
Đểc góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, trong thời gian tới, Sở Tài
chính sẽ thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Thứ hai, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp.
Đặc biệt, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TThC và nỗ lực hơn nữa
trong giải quyết các TThC nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng,
nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở,
ngành, địa phương xây dựng cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư
để cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư... Bên cạnh
đó, tham mưu uBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp cho việc thực hiện
CChC và các chương trình, hoạt động nhằm cải thiện chỉ số PCI của tỉnh.
trân trọng cảm ơn ông!
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ngành công thương

Tạo đà tăng trưởng trong giai đoạn
2021-2025
Nhiệm kỳ 2016 - 2020, nhờ bám sát Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,
ngành Công Thương Phú Yên đã có sự
tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định
vị thế một trong những ngành kinh tế chủ
lực, có nhiều đóng góp quan trọng vào
tăng trưởng KT - Xh của tỉnh nhà.
Công Luận

T

rong giai đoạn 2016 - 2020, GRDP công nghiệp (giá so
sánh năm 2010) của Phú Yên tăng trưởng bình quân
8,5%/năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt
6,6%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân ước đạt 8,2%/năm;
kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân ước đạt 13%/năm. Sự
phát triển của ngành Công Thương đã góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh
tế tỉnh nhà chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu công nghiệp - xây dựng
tăng từ 24,3% vào năm 2016 lên gần 30% vào năm 2020.
Trong 5 năm qua, kết cấu hạ tầng các khu – cụm công nghiệp
được quan tâm đầu tư; nhiều cơ sở, nhà máy mới với thiết bị công
nghệ tiên tiến, hiện đại đi vào hoạt động góp phần đưa các sản phẩm
công nghiệp chủ lực của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá.
Trong lĩnh vực thương mại, một số công trình quan trọng cũng
được đầu tư đưa vào hoạt động (Trung tâm thương mại Vincom
Plaza, Siêu thị Gmart, Siêu thị điện máy Chợ Lớn, Siêu thị điện máy
Xanh...) cùng với hệ thống chợ nông thôn, cửa hàng tiện lợi, các doanh
nghiệp (DN) thương mại đã góp phần hình thành các kênh lưu thông
hàng hóa phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên - bà Nguyễn Thị
Kim Bích cho biết để giúp các DN chủ động trong sản xuất, nâng cao
năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ, Sở đã tham mưu
uBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/Kh-uBND ngày 21/9/2020 về
triển khai thực hiện hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Eu
(EVfTA) trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó phân công nhiệm vụ cụ
thể từng sở, ngành, địa phương hỗ trợ DN chủ động trong sản xuất,
góp phần từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh và mở
rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu.
hàng năm Sở Công Thương cũng chủ động tham mưu uBND
tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) địa phương
để hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động
XTTM, hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu định
hướng xuất khẩu được tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ DN ứng
dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh, tham gia các sàn
giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Thường xuyên
liên hệ và liên tục cập nhật thông tin từ Bộ Công Thương, các Thương
vụ Việt Nam ở nước ngoài về tình hình thị trường trong nước, quốc tế,
các cơ hội giao thương, các quy định mới về xuất nhập khẩu, các fTA
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mà Việt Nam tham gia để kịp thời thông tin đến DN của tỉnh. Đồng
thời thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc
của các DN sản xuất, kinh doanh, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và
xây dựng các kế hoạch chương trình, đề án hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.
Về định hướng phát triển ngành Công Thương trong giai đoạn
2021-2025, bà Nguyễn Thị Kim Bích cho biết dự báo trong giai đoạn
này hoạt động công nghiệp - thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Yên
tiếp tục đà tăng trưởng ổn định trên cơ sở phát huy những kết quả đạt
được và sự điều hành có hiệu quả của Tỉnh ủy, hĐND, uBND tỉnh.
Một số dự án đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động, đặc biệt là các
dự án điện mặt trời, điện gió, sản xuất đường ăn kiêng… góp phần tạo
thế phát triển mới, tạo đà tăng trưởng cho ngành Công Thương trong
giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì kinh tế
tỉnh cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do cạnh tranh
thương mại giữa các nước ngày càng gay gắt; kinh tế thế giới tăng
trưởng chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…Trong bối
cảnh đó, để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, ngành Công
Thương sẽ tích cực hỗ trợ, khuyến khích DN tập trung đầu tư chiều
sâu, đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, công
nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ mới; tạo sản phẩm có lợi thế, khả
năng cạnh tranh cao. Nhanh chóng phát triển các ngành công nghiệp
có thế mạnh như chế biến nông lâm thủy sản, năng lượng sinh khối,
năng lượng tái tạo; tích cực phát triển công nghiệp hỗ trợ và công
nghiệp công nghệ cao.
Để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại, ngành Công
Thương Phú Yên đẩy mạnh liên kết thương mại, dịch vụ với các tỉnh,
thành trong vùng, cả nước, khu vực ASEAN, Eu. Tập trung đầu tư
hiện đại hóa kết cấu hạ tầng thương mại; đẩy mạnh hoạt động thương
mại điện tử nhằm hỗ trợ các tổ chức, DN ứng dụng có hiệu quả; đồng
thời phát triển công tác XTTM và thực hiện có hiệu quả đề án phát
triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt ưu tiên
dùng hàng Việt.n

inDuStry anD traDe Sector

Creating Growth Momentum in
2021-2025
In the 2016-2020 term, thanks to closely
following the Resolution of the 16th
Provincial Party Congress, the Industry
and Trade sector in Phu Yen has
experienced impressive growth, continuing
to affirm its position as one of the key
sectors with many important contributions
to the socio-economic growth of the
province.
Cong Luan

I

n the period 2016-2020, industrial GRDP (constant
2010 prices) of Phu Yen grew at an average rate of 8.5%
/ year; total industrial production value was estimated
at 6.6% / year. Total retail sales of consumer goods and
services grew at an average of 8.2% / year. Export
turnover growth was estimated at 13% / year on average. The
development of industry and trade has contributed to
promoting the shifting of economic structure of the home
province in the right direction, with the industry construction structure increasing from 24.3% in 2016 to nearly
30% in 2020.
In the past 5 years, the infrastructure of industrial zones
and clusters has been invested. Many new establishments and
factories are equipped with advanced and modern technology,
contributing to the province's main industrial products.
In the field of commerce, a number of important projects
are also invested and put into operation (Vincom Plaza
Shopping Center, Gmart Supermarket, Cho Lon Electronic
Supermarket, Xanh Electronics Supermarket) together with
the rural market system, convenience stores, and commercial
enterprises contributing to the formation of commodity
circulation channels to serve consumption. Deputy Director of
the Department of Industry and Trade of Phu Yen province,
Ms. Nguyen Thi Kim Bich, said that in order to help
businesses be proactive in production, improve
competitiveness and expand consumption markets, the
Department advised the Provincial People's Committee to
issue Plan 170 / Kh-uBND dated September 21, 2020 on the
implementation of the Vietnam - Eu free Trade Agreement
(EVfTA) in Phu Yen province, in which specific tasks are
assigned to each department. The province has supported
enterprises to be proactive in production, contributing to
gradually improving their competitiveness, occupying and
expanding consumer markets, especially export markets.
Every year, the Department of Industry and Trade also actively
advises the Provincial People's Committee to approve the local

trade promotion (trade promotion) program to support
businesses to participate in trade promotion activities, fairs
and exhibitions. The province also supports enterprises to
apply e-commerce to business activities, participate in
domestic and international e-commerce exchanges, regularly
contacting and continuously updating information from the
Ministry of Industry and Trade, and Vietnam Trade offices
abroad about the situation of the domestic and international
markets, trade opportunities, new regulations on import and
export, and fTAs that Vietnam participates in to promptly
inform enterprises of the province. At the same time, the
Department always grasps the difficult situation and problems
of production and business enterprises, thereby giving
solutions and building practical, effective support programs
and projects.
Regarding the development orientation of the Industry
and Trade industry in the period of 2021-2025, Ms. Nguyen
Thi Kim Bich said that in this period, industrial - commercial
activities in Phu Yen province would continue to grow steadily
on the basis of promoting achieved results and the effective
management of the Provincial Party Committee, People's
Council, and Provincial People's Committee. Some projects
have been completed and put into operation, especially solar
power projects, wind power projects and diet sugar
production projects, contributing to creating a new
development position, creating growth momentum for
Industry and Trade in the period of 2021-2025. however,
besides the advantages, the province's economy also faces
many difficulties and challenges due to increasingly fierce
trade competition among countries and global economic
slowdown impacted by the CoVID-19 epidemic. In that
context, in order to promote the growth of industrial
production, Phu Yen industry and trade will actively support
and encourage businesses to focus on renovating equipment,
applying energy-saving technology, and creating advantageous
and highly competitive products. The Industry and Trade
sector of Phu Yen will rapidly develop industries with
strengths such as processing of agricultural, forestry and
aquatic products, biomass energy, renewable energy,
supporting industries and high-tech industries.
In order to promote growth in the field of trade, the
Industry and Trade sector of Phu Yen will promote trade and
service links with other provinces and cities in the region,
other countries in ASEAN region, and the Eu. The Industry
and Trade sector of Phu Yen will also concentrate on
investment in modernizing commercial infrastructure;
promoting e-commerce activities and at the same time
developing trade promotion and effectively implementing the
domestic market development project associated with the
campaign of Vietnamese people giving priority to using
Vietnamese goods.n
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Thông tin và truyền thông với công
cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác quản lý nhà
nước của Sở Thông tin Truyền thông (TT TT) tỉnh Phú Yên được triển khai thực hiện
tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vị thế,
vai trò của ngành ngày càng được khẳng
định, đóng góp tích cực vào công cuộc công
nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh nhà.
Công Minh

T

rong nhiệm kỳ qua, công tác quản lý nhà nước về
báo chí, xuất bản trên địa bàn được ngành TT TT Phú Yên triển khai chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Ngành đã thực hiện tốt lộ trình số hóa, đến năm
2020 phủ sóng truyền hình số mặt đất đạt 60%
địa bàn dân cư, phủ sóng truyền hình số vệ tinh đạt 100% địa
bàn dân cư. Duy trì hoạt động ổn định Cổng Thông tin điện
tử của tỉnh; vận hành ổn định hệ thống Trung tâm dữ liệu của
tỉnh, các trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, hệ
thống quản lý văn bản và điều hành. Công tác thông tin, báo
chí, xuất bản dần đi vào nề nếp, ngày càng phát huy tính hiệu
quả, có chiều sâu. hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, báo
chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh không chỉ đổi
mới về mô hình tổ chức bộ máy mà còn phát huy tính chuyên
nghiệp, chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.
Song song đó, ngành TT - TT Phú Yên cũng triển khai
thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính, xây dựng
Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từng
bước ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác
quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp…
Triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại
tất cả cơ quan đơn vị các sở, ngành, địa phương, kết nối, liên
thông qua Trục liên thông văn bản tỉnh (đưa vào sử dụng từ
tháng 1/2017 tại địa chỉ http://truclienthong.phuyen.gov.vn)
đảm bảo việc gửi, nhận văn bản trên mạng; từng bước xây
dựng văn phòng điện tử không giấy tờ, đáp ứng yêu cầu công
việc trong tình hình mới, giúp giảm thời gian, tiết kiệm ngân
sách nhà nước (tỷ lệ công chức viên chức sử dụng trung bình
đạt tỷ lệ hơn 90%). Triển khai hệ thống thư điện tử công vụ
tỉnh đáp ứng được nhu cầu sử dụng; cấp hơn 6.000 tài khoản
thư điện tử công vụ dùng chung cho công chức viên chức
trong tỉnh đạt tỷ lệ 100%. Cổng dịch vụ công trực tuyến chính
thức đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 và từng bước hoàn
thiện, đến nay cơ bản đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên
hệ thống, giúp công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá
nhân trong quá trình nộp hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí.
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Sở TT - TT Phú Yên còn triển khai tốt các nhiệm vụ để đảm
bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước:
thường xuyên rà soát, cảnh báo kịp thời và có giải pháp phòng
ngừa các cuộc tấn công mạng, không để xảy ra sự cố nào về mất
an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà
nước về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện
cũng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. hạ tầng
bưu chính phát triển rộng khắp, mạng điểm phục vụ và mạng vận
chuyển bưu chính đến hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của Đảng, Nhà
nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Mạng lưới viễn
thông được đầu tư hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên lạc thông
suốt trong nước và quốc tế; cung cấp hiệu quả các dịch vụ với chi
phí phù hợp và độ tin cậy cao.
Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được, nhiệm kỳ
2015 - 2020 khép lại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, bất
cập: công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng phải đối mặt
với nhiều thách thức; việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật về CNTT ở
Phú Yên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nhất là
trong việc xây dựng Chính quyền điện tử; công nghiệp phần
mềm và các dịch vụ CNTT còn nhỏ lẻ, chưa phát triển tương
xứng với tiềm năng của tỉnh; công tác quản lý thông tin, nhất
là thông tin trên mạng xã hội còn hạn chế, chưa theo kịp xu
hướng và tốc độ phát triển… Giám đốc Sở TT - TT tỉnh Phú
Yên – ông Trần Thanh hưng cho biết để nâng cao hiệu quả
hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới,
Đảng bộ Sở TT - TT chủ trương tập trung nguồn lực triển
khai có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực công tác của ngành; triển khai hiệu quả Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Sở TT - TT nhiệm kỳ tới; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm
vụ phát triển KT - Xh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ của ngành TT - TT Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025.n

information-communication Sector

Contributing to Industrialization
and Modernization
Closing the term 2015 - 2020, the state
management of the Department of Information
and Communication of Phu Yen province has
been implemented well, meeting the practical
requirements. The position and role of the
industry have been increasingly asserted,
contributing positively to the industrialization
and modernization of the province.
Cong Minh

D

uring the past term, the state management of the press
and publishing in the area was implemented more
closely and effectively by the Information and
Communication industry in Phu Yen. The industry
has well implemented the digitalization roadmap, by
2020, digital terrestrial television has covered 60% of the population
areas, and satellite digital television has reached 100% of the residential
areas. The industry has maintained the stable operation of the
Provincial Electronic Information Portal; stably operating the system
of provincial data centers, electronic information sites of departments,
agencies, document management and administration systems. The
information, press, and publishing activities have been gradually put
into order, becoming increasingly effective and in-depth. The
operation of the grassroots information system, press, radio and
television in the province has not only renewed the organizational
structure model, but also promoted professionalism and expertise in
the implementation of propaganda tasks.
At the same time, Phu Yen Information and Communication
Industry has also well implemented the Program of administrative
reform, building e-Government and providing online public services,
and gradually applying information technology (IT) in management
and administration, serving the people and businesses. Deploying the
document management system and operating at all agencies,
departments, sectors, localities, connecting and linking through
Provincial document axis (in operation from january 2017 at
http://truclienthong.phuyen.gov.vn) have ensured the sending and
receiving of documents online; step by step building paperless
electronic office, meeting job requirements in the new situation,

reducing time, saving state budget (the average rate of civil servants
and public employees using the system was more than 90%).
Deploying the official email system of the province has met the needs
of use; granting more than 6,000 official email accounts for civil
servants and public employees in the province, reaching the rate of
100%. The online public service portal officially came into use in
january 2017 and has gradually been completed, up to now, basically
meeting the receipt and processing of documents on the system,
helping to transparently publicize the process of receiving and settling
administrative procedures, creating favorable conditions for
organizations and individuals in the process of filing, saving time and
money.
The Department of Information and Communications of Phu
Yen has also well implemented its tasks to ensure information safety
and security in state agencies' activities: regularly reviewing, warning in
time and having solutions to prevent cyberattacks and incidents
impacting information security and safety in the province. The state
management in the fields of post, telecommunications, and radio
frequency has also been enhanced, meeting practical requirements.
The postal infrastructure has been widely developed, the network of
service points and the postal transport network have reached most
communes, wards and towns in the province, ensuring to serve the
postal needs of the Party, the State, and organizations and individuals
in the whole province. The telecommunication network has been
invested to modernize, ensuring smooth communication domestically
and internationally; with efficient provision of cost-effective and highly
reliable service.
however, besides the achievements, the term 2015 - 2020 ended in
the context of many difficulties and shortcomings: the task of ensuring
cyber security faced many challenges; the investment in IT
infrastructure in Phu Yen did not met the development needs,
especially in the building of the e-Government; the software industry
and IT services remained too small and undeveloped to match the
potential of the province; the management of information, especially
information on social networks, was still limited, not keeping up with
the trends and development speed. Director of the Department of
Information and Communications of Phu Yen Province, Mr. Tran
Thanh hung, said that to improve performance effectiveness, meeting
the requirements of the new term, the Party Committee of the
Department of Information and Communications had a policy of
focusing on mobilizing resources on effective implementation, quality
and progress assurance; improving the effectiveness and efficiency of
state management in the working fields of the industry; effectively
implementing the Resolution of the Party Congress of Phu Yen
province, the Resolution of the Party Congress of the Department of
Information and Communications in the next term; and ensuring the
completion of the province's socio-economic development targets and
tasks, contributing to the successful implementation of the tasks of the
Phu Yen Information and Communications industry in the period of
2021 - 2025.n
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ngành tài nguyên và môi trường

Gỡ khó cho doanh nghiệp
hành chính vào ngày thứ 7 tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai TP.Tuy hòa và TX.Sông Cầu.
Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị tích cực chủ
động nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới tác
phong, phương pháp làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Thường
xuyên quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ công chức, viên chức
nhất là bộ phận một cửa trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương
hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ
nhân dân, thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi khi chậm trễ
trong giải quyết TThC.

thu hút đầu tư mang tính bền vững

Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Những năm gần đây, nhờ tập trung thực
hiện cải cách thủ tục hành chính (TThC),
tháo gỡ khó khăn về tiếp cận đất đai, tạo
thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án,
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)
Phú Yên đem lại hài lòng cho người dân và
doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Thành nhân

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính
Với nỗ lực chuyển từ tư duy hành chính “xin - cho” sang
“phục vụ”, Sở TNMT luôn hướng đến các giải pháp tăng cao
chỉ số PAPI, PCI của tỉnh, đặc biệt là các chỉ số thành phần liên
quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.
Qua rà soát, về mặt thủ tục đã giảm gần 10% theo yêu cầu
tại Nghị quyết 30 của Chính phủ; về thời gian giải quyết
TThC, cũng đã giảm gần 10% thời gian so với trước kia, tổng
thời gian cắt giảm TThC 50 ngày. Sở đã tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
cơ quan, triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 đối
với tất cả 108 bộ TThC thuộc thẩm quyền giải quyết, cung cấp
trực tuyến mức độ 3 đối với 11 bộ TThC thuộc thẩm quyền
giải quyết.
Đối với vấn đề đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai
tỉnh đã duy trì tổ chức tiếp nhận và giải quyết TThC ngoài giờ
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Công tác thu hút đầu tư tỉnh Phú Yên những năm gần đây
đã chú trọng chuyển từ “lượng” sang “chất”, với việc ưu tiên
các nhà đầu tư quan tâm vào những lĩnh vực phù hợp, định
hướng phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và các
nguồn tài nguyên. Vấn đề này được các cấp sở, ngành, địa
phương liên quan tham mưu chặt chẽ, hiệu quả với Tỉnh ủy,
uBND tỉnh. Qua đó, lựa chọn và tinh lọc các dự án để nâng
cao chất lượng đầu tư phù hợp với tình hình mới, phù hợp với
định hướng phát triển bền vững gắn với khai thác hợp lý các
nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Dưới góc độ quản lý nhà nước, Sở TNMT Phú Yên luôn
xác định vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những yêu cầu
bắt buộc trong phát triển kinh tế. Do vậy, trong những năm
qua, Sở đã tập trung nâng cao chất lượng trong công tác thẩm
định, góp ý chủ trương cũng như kiểm soát chặt chẽ các vấn đề
môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.
Từ khi hầm Đèo Cả, đèo Cù Mông được thông xe, sân bay
Tuy hòa được nâng cấp mở rộng, cùng với sự phát triển của
các lĩnh vực kinh tế tại khu vực miền Trung, tỉnh Phú Yên
đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở TN&MT Phú Yên cho biết:
Sở đã và đang nỗ lực hành động để góp phần đưa những tiềm
năng lợi thế đó thành điểm tựa kinh tế, thành sức mạnh nội
lực, đưa kinh tế của tỉnh phát triển. Sở nỗ lực thực hiện các giải
pháp nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông
thoáng, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
theo hướng đồng hành, hỗ trợ, tạo sự hài lòng cho các doanh
nghiệp, nhà đầu tư.
Để tiếp tục cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, Sở TN &MT sẽ
thường xuyên nắm bắt, xử lý những bất cập, vướng mắc của
người dân và doanh nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình; tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh
đạo Sở và doanh nghiệp, để qua đó lắng nghe, tiếp thu ý kiến và
có hướng giải quyết kịp thời những hạn chế, khó khăn của
doanh nghiệp...
“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ chủ động đề xuất, tham mưu
uBND tỉnh kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai
dự án hoặc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó,
nhanh chóng thực hiện các quyết định, chủ trương của uBND
tỉnh khi được giao”, ông Đặng Ngọc Anh khẳng định.n

Thu hút đầu tư, phát triển
nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Trọng Tùng,
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên

Tỉnh Phú Yên những năm qua đã đẩy mạnh
thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế
tham gia phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao (CNC); chú trọng liên kết sản
xuất, tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng
các thương hiệu nông sản đặc thù, có thế
mạnh của tỉnh để vươn rộng ra thị trường
trong và ngoài nước… Qua đó, cụ thể hóa mục
tiêu xây dựng nền nông nghiệp Phú Yên đa
dạng, giá trị cao và tăng trưởng bền vững; giúp
nâng cao thu nhập cho người nông dân, xây
dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Tỉnh ủy và uBND tỉnh đã ban hành một số chính
sách đầu tư hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả hoạt
động Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC. Đến nay, đã có 08 dự án
được cấp chủ trương đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng CNC với
tổng diện tích 179,63ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 650 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Phú Yên cũng đang tiến hành quy hoạch các vùng
sản xuất nông nghiệp CNC. Nhà đầu tư khi đầu tư vào các vùng nông
nghiệp ứng dụng CNC cũng được hưởng đầy đủ các cơ chế chính
sách ưu đãi như đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng CNC.
Cụ thể, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, gạo hữu cơ tại huyện
Phú hòa, TX.Đông hòa và TP.Tuy hòa, quy mô dự kiến 10.000 ha,
sản lượng khoảng 120.000 tấn gạo/năm, bao gồm: hoàn thiện cơ sở
hạ tầng; chọn tạo các giống lúa phù hợp có năng suất, chất lượng
cao; áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn
VietGAP; xây dựng thương hiệu lúa gạo gắn với chỉ dẫn địa lý; sản
xuất theo tiêu chí cánh đồng lớn, với sự tham gia của các doanh
nghiệp để chế biến, tiêu thụ gạo,...
Vùng trồng hoa, rau màu, dược liệu, cây ăn trái, cây chè, cây
ăn quả khoảng 400-500 ha tại cao nguyên Vân hòa thuộc các xã
Sơn Long, Sơn Xuân, Sơn Định, huyện Sơn hòa. Mục tiêu nhằm
mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; xây dựng vùng chuyên canh nông
sản đặc trưng khí hậu ôn đới phục vụ nhu cầu nội địa và xuất
khẩu, gắn với áp dụng công nghệ cao, theo hướng VietGAP.
Vùng chăn nuôi bò thịt, bò sữa tại các huyện Đồng Xuân, Sơn
hòa và Sông hinh, quy mô khoảng 4.200 ha. Vùng chăn nuôi heo,
gia cầm tại các huyện Tây hòa, Phú hòa, Tuy An, TX.Đông hòa,
Sông Cầu và TP.Tuy hòa, quy mô khoảng 2.150 ha. Mục tiêu
nhằm hình thành các vùng chăn nuôi tập trung ứng dụng CNC,
tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, có sức cạnh tranh, bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm, an toàn sinh học; ứng dụng các biện
pháp, công nghệ chăn nuôi tiên triến; hình thành chuỗi giá trị
khép kín,...
Vùng nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng CNC tại xã Xuân hải TX.Sông Cầu, quy mô khoảng 100 ha; đối tượng nuôi là tôm thẻ
chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP,..

Thiên Thanh

tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao
hiện nay, tỉnh Phú Yên đã hình thành Khu Nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao (CNC), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
quy chế hoạt động tại Quyết định số 2292/QĐ-TTg ngày 27/11/2013.
Cơ sở hạ tầng của Khu được chú trọng đầu tư (nhà màng, nhà kính, hệ
thống điện mặt trời, hệ thống tưới tiết kiệm nước...) để thực hiện các
dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Điển hình là một số mô
hình trồng các loại rau, quả, hoa có giá trị kinh tế cao; sản xuất nấm ăn
và nấm dược liệu; sản xuất giống theo công nghệ nuôi cấy mô; chăn
nuôi gà sạch...
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Attracting Investment and
Developing High-Tech Agriculture
In recent years, Phu Yen province has promoted
the attraction of resources and encouraged
economic sectors to participate in the
development of hi-tech agriculture, attached
importance to the connection of production and
consumption, and focused on building specific
brands of agricultural products with the
province's strengths to expand to domestic and
foreign markets. Thereby, it has helped
concretize the goals of building diversified, highvalue agriculture in Phu Yen with sustainable
growth, increasing income for farmers and
building new countryside.

F

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Những năm gần đây, Phú Yên đã đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các
doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng
dụng khoa học kỹ thuật (KhKT); đồng thời, làm “hạt nhân” thúc đẩy
liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương...
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp,
tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn, nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển trên các lĩnh vực
ngành, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Lĩnh vực chăn nuôi, Sở đã tham gia thẩm định các dự án đầu tư,
trong đó một số dự án đã được uBND tỉnh cấp phép đầu tư và đi vào
hoạt động và tạo ra sản phẩm hàng hóa. Các dự án quy mô lớn như:
Trang trại lợn nái và thịt Thanh Trang, Trang trại chăn nuôi bò sữa tập
trung của Tập đoàn Th tại huyện Sơn hòa; lĩnh vực thủy sản có cơ sở
sản xuất giống đạt tiêu chuẩn GlobalGAP của Công ty TNhh thủy
sản Đắc Lộc; lĩnh vực lâm nghiệp có Công ty TNhh Bình Nam, Công
ty TNhh MTV Bảo Châu Phú Yên, Công ty TNhh trồng rừng
Trường Thành ojI,...
Tỉnh luôn khuyến khích các dự án sản xuất nông nghiệp sạch, an
toàn, hữu cơ. Đến nay, nhiều địa phương đã hình thành các mô hình
sản xuất tập trung, liên kết và có sự chuyển giao KhKT, nhằm khuyến
khích nông dân sản xuất theo hướng sạch nhằm mang lại sản phẩm
an toàn. Tiêu biểu như: Mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao
(gạo hoa Vàng); mô hình trồng rau sạch với diện tích 70 ha/năm tại
Một số mô hình ứng dụng CNC vào sản xuất tiêu biểu
như: Mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP
của Công ty Vinacafe Sơn Thành; mô hình ương nuôi tôm
giống Green House của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc;
mô hình quản lý rừng đạt chứng chỉ FSC của 03 doanh
nghiệp với diện tích 9.459 ha được Hội đồng quản lý rừng
toàn cầu chứng nhận;...
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high-tech agriculture
Currently, Phu Yen province has formed a hi-tech Application
Agricultural Zone (hTAAZ), according to Decision 2292/QD-TTg
dated November 27, 2013. The area's infrastructure is invested with
membrane houses, greenhouses, solar power systems and water saving
irrigation systems for the implementation of high-tech agricultural
production projects. Typical are some models of growing vegetables,
fruits and flowers with high economic value; production of edible
mushrooms and medicinal mushrooms and chicken farming.
Along with that, the Provincial Party Committee and Provincial
People's Committee have issued a number of policies on infrastructure
investment, promoting investment attraction, promoting efficiency of
high tech application. up to now, there have been 08 projects granted
investment approval in hTAAZ on a total area of 179.63ha, with a
total registered investment capital of more than 650 billion VND.
Besides, Phu Yen is also conducting planning of high-tech
agricultural production areas. Investors, when investing in high-tech
agricultural areas, are also fully entitled to preferential mechanisms and
xã An hòa hải - Tuy An; mô hình trồng thâm canh bưởi theo quy
trình GAP, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn
VietGAP kết hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm bưởi da xanh và
cam;...
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên – ông
Nguyễn Trọng Tùng cho biết, thời gian qua Sở đã phối hợp với các sở,
ngành, địa phương liên quan từng bước tạo dựng thương hiệu cho các
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như: Lúa gạo, sắn và các sản
phẩm từ sắn, mía và các sản phẩm từ mía, hạt điều, bò và các sản
phẩm từ bò, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ...
Đến nay, tỉnh đã xây dựng thành công nhãn hiệu cho một số sản
phẩm nông nghiệp đặc trưng, gồm: Nước mắm Phú Yên, cá Ngừ đại
dương Phú Yên, bò một nắng Phú Yên, muối Tuyết Diêm, bánh tráng
hòa Đa, khóm Đồng Din, tiêu Sơn Thành, rượu Quán Đế và 02 sản
phẩm được chứng nhận chỉ dẫn địa lý là: “Sò huyết Ô Loan” và “Tôm
hùm bông Phú Yên”. Việc xây dựng thương hiệu và mở rộng quảng
bá thương hiệu bằng nhiều hình thức, bước đầu tạo được sức cạnh
tranh riêng cho nông sản Phú Yên, hướng đến tạo dấu ấn trong người
tiêu dùng để đứng vững trên thị trường.
“hiện nay, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các địa phương,
hTX, Tổ hợp tác triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(oCoP) của tỉnh. Năm 2020, có 18 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá,
phân hạng oCoP với 30 sản phẩm và có ít nhất 05 sản phẩm đạt 3-4
sao”, ông Nguyễn Trọng Tùng cho biết.n

policies, such as investment in high-tech agricultural zones.
Specifically, the area to produce high quality rice and organic rice in
Phu hoa district, Dong hoa town and Tuy hoa City is an estimated
10,000ha, with output of about 120,000 tons of rice / year. The project
includes: completing infrastructure; selecting and creating suitable rice
varieties with high yield and quality; applying advanced farming
practices according to VietGAP standards; branding rice associated
with geographical indications; producing rice according to the criteria
of large fields, with the participation of enterprises to process and
consume rice.
The area for growing flowers, vegetables, medicinal herbs, tea trees
and fruit trees is about 400-500 ha in the Van hoa plateau in the
communes of Son Long, Son Xuan and Son Dinh, Son hoa district.
The goal is to invite investors and enterprises to join the production
and retail chains; to build a region specialized in agricultural cultivation
for domestic and export needs, associated with the application of high
technology, meeting VietGAP criteria.
The area for raising beef and dairy cows in the districts of Dong
Xuan, Son hoa and Song hinh is about 4,200 ha. Pig and poultry
breeding areas in Tay hoa, Phu hoa, Tuy An, Dong hoa, Song Cau
and Tuy hoa City have a total area of about 2,150ha. The objective is to
form concentrated breeding areas applying high technology, create a
large volume of products with competitiveness, ensure food hygiene
and safety, biosafety; applying advanced livestock methods and
technologies; and forming a closed value chain.
high-tech aquaculture area in Xuan hai commune - Song Cau
town is about 100ha to raise whiteleg shrimp meeting VietGAP and
Global GAP standards.

have been licensed by the Provincial People's Committee to invest and
come into operation and create commodity products. Large-scale
projects such as: Thanh Trang pig farm (2,400 sows and 12,000 pigs)
and Th Group's centralized dairy farm in Son hoa district. In the
fishery sector, there is a fish farm meeting GlobalGAP standards, of
Dac Loc Seafood Company Limited. In the forestry sector, there are
Binh Nam Company Limited, Bao Chau Phu Yen one Member
Limited Company and Truong Thanh ojI Afforestation Company
Limited.
The province always encourages clean, safe and organic
agricultural production projects. up to now, many localities have
formed centralized production models applying science and
technology, in order to encourage farmers to produce in a clean way to
have safe products. Typical examples include: Model of high quality
rice seed production (hoa Vang rice); model of growing clean
vegetables with an area of 70 ha/year in An hoa hai - Tuy An
commune; model of intensive cultivation of pomelos following GAP
process, applying good agricultural practices according to VietGAP
standards, combining traceability of green and orange pomelo
products.
Director of Phu Yen Department of Agriculture and Rural
Development Mr. Nguyen Trong Tung said that over the past time,
the Department has coordinated with relevant departments, sectors
and localities to step by step build a brand for products with
competitive advantages of the province such as: rice, cassava and
products from cassava, sugarcane and products from sugarcane,
cashew nuts, beef and cow products, wood and wood products, tuna,
lobster and shrimp.
up to now, the province has successfully built a brand name for a
number of typical agricultural products, including: Phu Yen fish sauce,
Phu Yen ocean tuna, Phu Yen beef, Tuyet Diem salt, hoa Da rice
paper, Dong Din pineapple, Son Thanh pepper and Quan De wine,
and 02 certified geographical products: "o Loan cockle" and "Phu Yen
lobster". The brand building and promotion initially create a unique
competitiveness for Phu Yen agricultural products.
“Currently, we are actively coordinating with localities,
cooperatives, and co-operative Groups to implement the Provincial
Program for one Commune Program (oCoP). In 2020, there are
18 subjects registered to participate in oCoP evaluation with 30
products and at least 5 products rating 3-4 stars,” said Mr. Nguyen
Trong Tung. n

Promote investment attraction
In recent years, Phu Yen has promoted and attracted businesses to
invest in agricultural development in the direction of application of
science and technology; at the same time, acting as a "nucleus" to
promote the linkage of production, processing, consumption, and
enhancing the value of local agricultural products. Accordingly, the
Department of Agriculture and Rural Development has actively
coordinated and created favorable conditions for organizations and
individuals investing in agriculture and rural areas in order to attract
enterprises to invest in development in all sectors, linking production
with processing and selling products.
In the field of animal husbandry, the Department has participated
in the appraisal of investment projects, of which a number of projects

Some typical models of high tech application in production
are: Vegetable production model under VietGAP criteria of
Binh Ngoc Agricultural Service Cooperative; pepper
production model according to GlobalGAP standard of
Vinacafe Son Thanh Company; the Green House hatchery
model of Dac Loc Fishery Company Limited; and FSC certified
forest management model of 03 enterprises with an area of
9,459 ha certified by the Global Forest Management Council.
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Phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng
xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu
Những năm gần đây, đặc biệt là từ năm
2017 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có nhiều
nỗ lực trong xây dựng, phát triển đô thị,
nông thôn; trong đó có việc tổ chức lập và
triển khai các đồ án quy hoạch xây dựng,
quy hoạch đô thị trên toàn tỉnh, góp phần
mang lại một diện mạo mới đầy khởi sắc
cho đô thị tỉnh nhà.
đứC bình

T

oàn tỉnh Phú Yên có 9 huyện, thị xã, thành phố
thì 9/9 đô thị là huyện lỵ, tỉnh lỵ (TP.Tuy hòa,
TX.Sông Cầu, TX.Đông hòa và 6 thị trấn huyện
lỵ) đều đã được lập quy hoạch chung đô thị; hầu
hết các khu vực có điều kiện xây dựng, phát triển
đô thị đều được lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung. Phú Yên cũng đã phê
duyệt Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, trong đó xác
định các đô thị dự kiến nâng cấp từ thị trấn, thị tứ lên đô thị
loại V trong tương lai và đã tổ chức lập quy hoạch chung cho
các đô thị này. Đồng thời, tỉnh đã và đang lập hồ sơ để trình
cấp có thẩm quyền Đề án nâng cấp các đô thị từ thị trấn, thị tứ
lên loại V như: thị trấn Ealy (thuộc huyện Sông hinh), thị trấn
An Mỹ (thuộc huyện Tuy An).
Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên – ông Trần Xuân
Túc cho biết trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh việc xã
hội hóa đối với công tác lập quy hoạch, tỉnh Phú Yên cho phép
các nhà đầu tư quan tâm, tài trợ lập quy hoạch cho tỉnh qua
hình thức tài trợ sản phẩm quy hoạch để trình thẩm định, phê
duyệt. Việc tài trợ quy hoạch đã góp phần tăng tỷ lệ phủ kín
quy hoạch trên toàn tỉnh, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tạo
cơ hội cho các tổ chức cá nhân được tham gia nhiều hơn vào
công tác quy hoạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và rút
ngắn thời gian lập quy hoạch để theo kịp nhịp độ phát triển
kinh tế - xã hội. Đây cũng chính là điểm nổi bật trong công tác
quy hoạch đô thị của Phú Yên những năm gần đây.
Thông qua công tác quy hoạch và xây dựng, phát triển đô
thị, đến nay diện mạo đô thị Phú Yên đã có nhiều đổi mới mà
đi đầu là sự phát triển, thay đổi tại đô thị TP.Tuy hòa. Các đô
thị huyện lỵ, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã được Nhà
nước đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống
các công viên, không gian công cộng, các tuyến phố chính…
theo đúng tiêu chuẩn đô thị. Ngày càng có nhiều tuyến phố
được đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trồng thêm cây
xanh, nâng cấp vật liệu ốp lát vỉa hè góp phần làm cho bộ mặt
các đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn.
Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, Phú Yên đã tập trung xây
dựng nhiều công trình lớn về hạ tầng đô thị và hệ thống các
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không gian công cộng có quy mô lớn trên địa bàn TP.Tuy hòa
và các đô thị khác trong tỉnh như: Công viên ven biển TP.Tuy
hòa; Công viên hồ Sơn kết hợp hồ điều hòa chống ngập úng;
Khu đô thị Nam TP.Tuy hòa; đầu tư mở rộng, nâng cấp, nối
dài các trục phố chính đô thị... Những dự án này cũng đã góp
phần cải thiện đáng kể diện mạo đô thị TP.Tuy hòa, hướng
đến mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó với biển đổi khí
hậu.
Về định hướng phát triển đô thị Phú Yên trong giai đoạn
2020-2025, ông Túc cho biết tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng loại
cho các đô thị, phấn đấu đến năm 2025 TP.Tuy hòa đô thị
loại II đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I; Chí Thạnh
(huyện Tuy An) và Củng Sơn (huyện Sơn hòa) từ đô thị loại
V lên loại IV. Đồng thời, tập trung đầu tư hoàn thiện các tiêu
chí, tiêu chuẩn để hình thành mới 4 đô thị loại V gồm: xã Sơn
Long (huyện Sơn hòa); xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân);
xã hòa Trị (huyện Phú hòa) và xã Sơn Thành Đông (huyện
Tây hòa). Các đô thị còn lại gồm: Xuân Lãnh (huyện Đồng
Xuân); Trà Kê - Sơn hội (huyện Sơn hòa); hòa Mỹ Đông
(huyện Tây hòa); Phong Niên (huyện Phú hòa) sẽ hình thành
đô thị loại V trong giai đoạn 2025 - 2030).
Về phát triển không gian đô thị, dự kiến trên địa bàn tỉnh
sẽ hình thành 3 vùng kinh tế gồm: vùng ven biển, vùng đồng
bằng, vùng miền núi. Đô thị được tập trung phát triển theo
hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, trong đó
vùng ven biển tiếp tục được xác định đóng vai trò động lực,
tạo đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
tỉnh. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng
vùng biển và ven biển, tạo điều kiện triển khai các dự án du
lịch biển; đồng thời đẩy mạnh phát triển khai thác và nuôi
trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển,
tạo động lực thúc đẩy KT - Xh vùng biển và ven biển tiếp tục
phát triển khá, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng KT – Xh
của tỉnh nhà.n

Urban Development Towards Green
Growth and Climate Change Response

In recent years, especially from 2017 up to now,
Phu Yen province has made many efforts in
urban and rural construction and development;
including the formulation and implementation
of construction planning, urban planning
projects across the province, contributing to
bring a new and prosperous appearance to the
provincial urban area.
du C binh
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hu Yen province has 9 districts, towns and cities, 9/9
urban areas are district capitals and provincial capitals
(Tuy hoa City, Song Cau Town, Dong hoa Town and 6
district towns) and they are all under general urban
planning; Most areas where urban construction and
development conditions are available are planned for subdivision and
have detailed plans in order to concretize the general plan. Phu Yen
has also approved the Provincial urban Development Program,
which identifies urban areas planned for upgrade from towns and
townships to grade-V urban areas in the future, and has organized
general planning for these urban areas. At the same time, the province
has been preparing documents to submit to competent authorities on
the project to upgrade urban centers from towns and townships to
grade V such as Ealy town (in Song hinh district) and An My town
(in Tuy An district).
Director of the Department of Construction of Phu Yen province,
Mr. Tran Xuan Tuc, said that in the past years, in order to promote
the socialization of planning work, Phu Yen province had allowed
investors to pay attention and fund the planning for the province in
the form of financing planning product to submit for appraisal and

approval. The funding for planning has contributed to increasing the
coverage of the planning throughout the province, saving the state
budget and creating opportunities for organizations and individuals
to be more involved in planning, creating consensus among the
people and shortening the time for planning to keep up with the pace
of socio-economic development. This is also a prominent point in
urban planning of Phu Yen in recent years.
Through urban planning, construction and development, up to
now, Phu Yen's urban appearance has had many innovations led by
the development and change in Tuy hoa city. urban centers in
districts, towns and cities across the province have been invested by
the State to upgrade traffic roads, systems of parks, public spaces and
main streets according to urban standards. More and more streets are
invested with upgraded lighting systems, more trees and upgraded
pavement materials, contributing to make the urban areas more
spacious and modern.
Especially in the past 5 years, Phu Yen has focused on building
many large-scale urban infrastructure projects and systems of largescale public spaces in Tuy hoa city and other urban areas in provinces
such as: Coastal park of Tuy hoa city; ho Son Park combined with
lake to prevent flooding; urban area in the South of Tuy hoa City;
Investing in expanding, upgrading and extending urban main streets.
These projects have also contributed significantly to improving the
urban appearance of Tuy hoa city, towards the goal of green growth
and response to climate change.
Regarding the urban development orientation of Phu Yen in the
period 2020-2025, Mr. Tuc said that the province would continue to
invest and improve the grade for urban areas, striving to 2025, Tuy
hoa city, a grade II urban area, will reach the grade I urban criteria
and standards; Chi Thanh (Tuy An district) and Cung Son (Son hoa
district) from grade V to grade IV urban areas. At the same time, it
will focus on mobilizing investment to complete the criteria and
standards for the formation of 4 new grade V urban centers including:
Son Long commune (Son hoa district); Xuan Phuoc commune
(Dong Xuan district); hoa Tri commune (Phu hoa district) and Son
Thanh Dong commune (Tay hoa district). The remaining urban
centers, which include: Xuan Lanh (Dong Xuan district); Tra Ke - Son
hoi (Son hoa district); hoa My Dong (Tay hoa district); and Phong
Nien (Phu hoa district) will form a Grade V urban centers in the
period 2025 - 2030.
In terms of urban space development, it is expected that three
economic zones will be formed in the province, including coastal
areas, plains, and mountainous regions. urban development is
concentrated in the direction of promoting the potentials and
strengths of each region, in which coastal areas continue to be
identified as a driving force, creating breakthroughs for growth and
economic restructuring of the province. It will focus on mobilizing
resources for investment in marine and coastal infrastructure,
facilitating the implementation of marine tourism projects; at the
same time, promoting the development of fishing and aquaculture in
association with the protection of sovereignty and security at sea,
creating a driving force for the socio-economic development of seas
and coastal areas to continue to develop well, contributing
significantly to provincial socio-economic growth.n
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ngành tư PháP

Tăng cường hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp

Ông Lương Văn Trương,
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

Những năm qua, ngành Tư pháp tỉnh
Phú Yên đã tập trung tham mưu
uBND tỉnh ban hành các chương
trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành
chính (TThC) và các cơ chế, chính
sách hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp (DN). Những nỗ lực trên đã
góp phần cải thiện môi trường kinh
doanh của tỉnh, đồng thời nâng cao
năng lực của DN trong bối cảnh hội
nhập quốc tế sâu rộng.
Phóng viên Vietnam Business forum
đã có cuộc phỏng vấn ông lương
văn trương, Phó Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Phú Yên về vấn đề này.
nguyễn tùng thực hiện.
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Ông có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật trong
công tác cải cách tthc của ngành tư pháp tỉnh Phú
yên thời gian qua?
Công tác cải cách hành chính (CChC) nói chung và
cải cách TThC nói riêng luôn được Sở Tư pháp quan tâm.
hàng năm, Sở chủ động xây dựng Kế hoạch về CChC nhà
nước ngay từ đầu năm để làm cơ sở cho các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác CChC đã có
nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp toàn ngành hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, vấn đề cải cách TThC của ngành Tư pháp
luôn được chú trọng. Theo đó, Sở đã tiến hành rà soát, cắt
giảm thời gian giải quyết của 48 TThC liên quan đến
người dân, DN; tham mưu uBND tỉnh ban hành 8 Quyết
định công bố danh mục TThC, 1 Quyết định công bố
danh mục TThC bị bãi bỏ, 3 Quyết định công bố danh
mục TThC được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Sở. Đồng thời, tham mưu
uBND tỉnh ban hành Quyết định công bố quy trình nội
bộ giải quyết TThC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp,
uBND cấp huyện và uBND cấp xã, giúp chuẩn hóa quy
trình giải quyết TThC nội bộ cơ quan.
Cùng với đó, cập nhật đầy đủ 141 TThC thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Tư pháp lên Cổng dịch vụ công
trực tuyến tỉnh, Trang thông tin điện tử và niêm yết tại cơ
quan, đảm bảo thuận tiện trong công tác hướng dẫn, tiếp
nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TThC cho cá nhân, tổ
chức. Mặt khác, Sở đã chủ động ứng dụng công nghệ
thông tin trong CChC, với việc triển khai thực hiện 19 thủ
tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4.
Nhìn chung, công tác CChC, cải cách TThC của Sở
Tư pháp thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Việc giải quyết TThC kịp thời, công khai, minh bạch góp
phần ngăn ngừa nhũng nhiễu; giảm bớt chi phí của cá
nhân, tổ chức khi thực hiện TThC. Những kết quả trên
góp phần cụ thể hóa mục tiêu: hướng đến hiện đại hóa nền
hành chính, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và DN.
trong giai đoạn 2018 - 2020, sở đã tham mưu
uBnd tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch,
quyết định nào về công tác hỗ trợ pháp lý cho dn trên
địa bàn tỉnh và hiệu quả đạt được ra sao, thưa ông?
Trong giai đoạn này, Sở Tư pháp đều tham mưu
uBND tỉnh ban hành các kế hoạch công tác năm về hỗ trợ
pháp lý cho DN, giúp các sở, ban, ngành, địa phương làm
cơ sở triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DN liên quan.
Bên cạnh đó, uBND tỉnh còn ban hành các kế hoạch,
chương trình hỗ trợ, phát triển DN như: Kế hoạch số

Ngành tư pháp tỉnh Phú Yên đã có
nhiều đổi mới, trong đó góp phần
phát triển và nâng cao hiệu quả xã
hội hóa hoạt động công chứng

nghị, tọa đàm, đối thoại; giải đáp theo văn
bản yêu cầu của DN; xây dựng các tài liệu
“hỏi - Đáp” về kiến thức pháp luật; xây
dựng chuyên mục “hỏi - Đáp” trên các
trang thông tin điện tử của các cơ quan,
đơn vị, địa phương... Khi nhận được yêu
cầu tư vấn, giải đáp pháp luật thì cơ quan,
đơn vị, địa phương có trách nhiệm xử lý và
hoàn toàn miễn phí. Tỉnh cũng duy trì
thường xuyên các buổi đối thoại với DN,
“Cà phê doanh nhân” có sự tham gia của
lãnh đạo uBND tỉnh và một số sở, ngành
liên quan.

148/Kh-uBND ngày 10/7/2018 triển khai Nghị quyết số 192018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2067/QĐuBND ngày 18/12/2019 ban hành Chương trình hỗ trợ pháp
lý cho DN nhỏ và vừa giai đoạn 2019 - 2022 trên địa bàn tỉnh
Phú Yên...
Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2019/QĐuBND ngày 28/6/2019 ban hành Quy chế công tác tổ chức
đối thoại với cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh; Quyết định số
35/2020/QĐ-uBND ngày 03/12/2020 ban hành Quy chế
phối hợp hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh và nhiều
quyết định, nghị quyết khác về hỗ trợ DN…
Thông qua đó, công tác hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa
bàn tỉnh Phú Yên ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được
những kết quả tích cực. Cụ thể: hoạt động tập huấn, bồi
dưỡng kiến thức pháp luật cho DN, người làm công tác hỗ
trợ pháp lý cho DN được quan tâm, tổ chức thường xuyên,
nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến DN như: xây
dựng, đầu tư, khoa học công nghệ, lao động, thuế…
hoạt động giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) mới của Trung ương, của tỉnh theo lĩnh
vực được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, bằng
nhiều hình thức: tờ gấp, bản tin, văn bản, email… Đồng thời,
các cơ quan, đơn vị cũng cập nhật kịp thời, đầy đủ các
VBQPPL của tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia để DN khai thác
miễn phí. Tổ chức, cá nhân đại diện DN và DN được tạo
điều kiện thuận lợi đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng
VBQPPL liên quan đến DN.
Các hoạt động giải đáp, thông tin pháp luật cho DN được
triển khai thường xuyên, đa dạng về cách thức như: tại hội

Để giúp dn phát triển bền vững
trong quá trình hội nhập, ngành tư
pháp đã có giải pháp nào về đẩy mạnh
hỗ trợ pháp lý cho dn trong thời gian tới?
Cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả hỗ trợ
pháp lý cho DN trong thời gian qua, Sở Tư pháp sẽ bám sát
các nội dung tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày
24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và
vừa cũng như các chương trình, kế hoạch của tỉnh, tình hình
thực tế tại địa phương, chủ động phối hợp với các sở, ban,
ngành, địa phương hoặc tham mưu uBND tỉnh tập trung
đẩy mạnh các hoạt động sau:
Thứ nhất, tăng cường hoạt động cảnh báo rủi ro pháp lý
cho DN. Cụ thể, các cơ quan nhà nước thường xuyên rà soát
các chính sách, VBQPPL của Trung ương, địa phương thuộc
ngành mình quản lý, có khuyến cáo, cảnh báo cho DN nếu
các văn bản có chứa nguy cơ rủi ro pháp lý khi DN thực hiện
hoặc không thực hiện theo các văn bản này.
Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu
VBQPPL của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến hoạt
động của DN. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường
cung cấp các thông tin, quy định, chính sách thuộc ngành
mình quản lý để DN nắm bắt kịp thời.
Thứ ba, tăng cường hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật
liên quan đến hoạt động của DN. Theo đó, các cơ quan quản
lý nhà nước tổ chức thường xuyên các buổi tư vấn, giải đáp
pháp luật cho DN, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Thứ tư, duy trì và tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động đối
thoại, gặp gỡ với DN để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của
DN; từ đó có giải pháp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
tháo gỡ khó khăn cho DN.
trân trọng cảm ơn ông!
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Phát triển du lịch thành ngành
kinh tế mũi nhọn
khách, đạt 44,2% kế hoạch, giảm 51,6% so với cùng kỳ; trong
đó khách quốc tế đạt 7.385 lượt, đạt 36,5% so với kế hoạch,
giảm 83,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 678,07
tỷ đồng, đạt 30,2% kế hoạch, giảm 65% so với cùng kỳ. Bước
sang năm 2021, ngành du lịch phấn đấu thu hút khoảng 2
triệu lượt khách, trong đó có 20.200 lượt khách quốc tế.

Năm 2020 vừa qua, dù chịu tác động nặng
nề của dịch bệnh Covid-19 song ngành du
lịch Phú Yên vẫn nỗ lực vượt qua khó
khăn, tập trung khai thác hiệu quả thị
trường nội địa, qua đó đưa ngành "công
nghiệp không khói" phát triển ổn định,
phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn và có đóng góp lớn cho nền kinh tế
tỉnh nhà trong thời gian tới. Phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc phỏng
vấn bà nguyễn thị hồng thái, Phó Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Phú Yên. công luận thực hiện.
trong năm vừa qua, đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng
đến hoạt động du lịch nói chung và du lịch của tỉnh Phú
yên nói riêng. Bà có thể điểm qua những kết quả mà
ngành du lịch Phú yên đã đạt được?
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Phú
Yên đã chủ động đề nghị điều chỉnh giảm mục tiêu đạt 2 triệu
lượt khách trong năm 2020 xuống còn 1 triệu lượt khách. Để
đạt mục tiêu đề ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp
các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp
du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, các
khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đảm bảo an
toàn cho du khách tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du
lịch. Tuy nhiên năm 2020, lượng du khách đến Phú Yên sụt
giảm đáng kể so với năm ngoái với tổng cộng 884.300 lượt
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sức hấp dẫn của du lịch biển, cùng với môi trường xã
hội an toàn, con người hiền hòa, thân thiện, mến khách
đã giúp Phú yên chinh phục và thu hút du khách đến
tham quan du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng nhiều hơn,
quay lại nhiều lần hơn. Bà có thể minh chứng cho thành
công này bằng những số liệu cụ thể?
Được thiên nhiên ưu ái, Phú Yên sở hữu nhiều tiềm năng,
lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Với đường bờ
biển dài 189 km, du khách có thể thỏa thích khám phá cung
đường ven biển, vẻ đẹp hoang sơ của những cồn cát, vịnh,
đầm, mũi, gành và những bãi tắm. Cảnh sắc núi biển liền kề,
khúc khuỷu, quanh co dễ thuyết phục du khách tới thăm Phú
Yên. Bên cạnh đó, Phú Yên còn có thế mạnh nhờ tính nguyên
sơ trên nền tảng tiềm năng tự nhiên phong phú chưa được
khai phá. Con người Phú Yên hiền hòa, thân thiện, mến
khách.
Thực tế cho thấy, lượng du khách đến Phú Yên những
năm gần đây không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2011, tổng
lượt du khách đến Phú Yên khoảng 530.000 lượt (40.000 lượt
khách quốc tế) thì đến năm 2019, con số này đã tăng lên 1,83
triệu lượt khách (45.050 lượt khách quốc tế). Năm 2020, mặc
dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song du
lịch Phú Yên vẫn đón 884.300 lượt khách, trong đó có 7.385
lượt khách quốc tế. Nhờ lượng du khách không ngừng tăng
cao, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang đầu tư vào
Phú Yên với nhiều dự án tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch
vụ, khu du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp nhất là các dự

án khu vực ven biển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu
trú, nghỉ dưỡng của du khách.
một trong những mục tiêu hàng đầu của du lịch Phú
yên là gia tăng lượng khách quốc tế. vậy tỉnh có những
giải pháp khả thi nào để đạt mục tiêu này?
Nhằm thu hút du khách quốc tế đến Phú Yên, đồng thời
liên kết để tạo nhiều sản phẩm du lịch, điểm đến hấp dẫn và
thiết thực, đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế, thời gian tới
tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp
đồng bộ của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, cấp uỷ, chính
quyền địa phương, sự tham gia của các doanh nghiệp và cộng
đồng dân cư tăng cường thu hút du khách quốc tế đến Phú
Yên. huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất - cơ sở
hạ tầng thiết yếu đồng bộ phục vụ hoạt động du lịch, nhất là
dịch vụ cao cấp ven biển gắn với phát triển sản phẩm du lịch
đa dạng, có tính đặc trưng riêng có của Phú Yên để thu hút,
hấp dẫn du khách quốc tế. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu
phát triển thị trường và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng
bá hình ảnh du lịch Phú Yên ở các thị trường khách quốc tế
trọng điểm của tỉnh.
Song song đó tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực du
lịch chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại
ngữ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội
trong phát triển du lịch, nhất là giữ gìn vệ sinh, cảnh quan,
môi trường. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của cơ
quan Trung ương trong việc khai thác các chuyến bay quốc tế
đến sân bay Tuy hòa và liên kết, hợp tác đưa du khách quốc tế
đến Phú Yên.
nhằm tạo động lực thúc đẩy du lịch Phú yên phát
triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua việc
nâng cấp đồng bộ và phát triển hạ tầng du lịch được tỉnh
chú trọng ra sao cũng như hiệu quả mang lại, thưa bà?
Xác định "hạ tầng đi trước một bước", tỉnh tập trung đầu
tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với
phát triển du lịch như: Phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và
các bộ, ngành Trung ương đầu tư đưa vào sử dụng dự án hầm
đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Đèo Cù Mông, xây dựng
mới cầu Đà Rằng và cầu Sông Chùa tạo sự kết nối dễ dàng
giữa Phú Yên với các tỉnh, thành khác; qua đó thúc đẩy giao
thương hàng hóa, hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội,

tạo điều kiện phát triển các dự án lớn về du lịch
đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Cải tạo nhà
ga hành khách, lắp đặt các trang thiết bị tại Cảng
hàng không Tuy hòa để đảm bảo điều kiện tiếp
nhận các chuyến bay quốc tế. Xây dựng hoàn thành
nhiều tuyến giao thông và đang tập trung đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Tuyến
đường Phước Tân - Bãi Ngà; đường từ Khu công
nghiệp hòa hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (Giai
đoạn 2); tuyến đường tránh trú bão Sông Cầu Đồng Xuân (giai đoạn 2) - tuyến ĐT.644; nút giao
thông khác mức tuyến đường số 2 Khu đô thị Nam
TP.Tuy hòa - Nguyễn Văn Linh; nút giao thông
khác mức đường hùng Vương - QL1... Nâng cấp,
cải tạo ga đường sắt Tuy hoà, tăng thêm số lượng
vé và kéo dài thời gian dừng tàu khách tại ga; triển
khai xây dựng bổ sung nhà ga Xuân Sơn Nam; kiến
nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Đường
sắt Việt Nam có phương án mở rộng nhà ga đường
sắt Chí Thạnh; kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các trạm dừng xe,
điểm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ để cung cấp các dịch vụ
phục vụ người và phương tiện tham gia giao thông.
Theo thời gian, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ
thuật phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt;
số lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và các sản phẩm dịch vụ
ngày càng tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu về lưu trú, tham
quan của du khách. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 380 cơ sở
kinh doanh lưu trú du lịch, tăng 292,3% so với năm 2015; hình
thành một số khu du lịch cao cấp, khu du lịch biển tạo bước
đột phá trong phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển ở
Phú Yên; nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cảnh được
tôn tạo và khai thác hiệu quả.
trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, ngành du lịch Phú
yên có những định hướng lớn nào, thưa bà?
Tiếp tục đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, có đóng góp lớn vào nền kinh tế của tỉnh; phấn đấu
tốc độ phát triển ngành du lịch khoảng 14%/năm. Tập trung
phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du
lịch cộng đồng; xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh. Tăng
cường thu hút đầu tư, hình thành một số khu du lịch đặc
trưng Phú Yên mang tầm quốc gia và khu vực (Vịnh Xuân
Đài, Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô...). Đầu tư xây dựng Vịnh
Xuân Đài từng bước đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia theo quy
hoạch được phê duyệt. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển
du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh
Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. huy động các
nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, chú trọng phát
triển hạ tầng thiết yếu tại các di tích, danh thắng. Khuyến
khích nghiên cứu, phát triển các sản phẩm lưu niệm đặc trưng
của địa phương phục vụ du lịch. Phối hợp, tạo điều kiện, thúc
đẩy các dự án du lịch lớn đã và đang nghiên cứu triển khai,
sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động như: Các dự án du lịch tại
Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Gành Đá Đĩa, Khu nghỉ dưỡng
cao cấp bãi Từ Nham, KDL (khu du lịch) cao cấp đảo hòn
Nưa, hòn lao Mái nhà, KDL sinh thái Bãi Nồm, KDL tâm linh
sinh thái nghỉ dưỡng Biển hồ, KDL liên hợp cao cấp NewCity
Việt Nam và các dự án du lịch ven biển TP. Tuy hòa... Phấn
đấu đến năm 2025, thu hút trên 4 triệu lượt khách đến tỉnh,
trong đó có hơn 50.000 lượt khách quốc tế.
trân trọng cảm ơn bà!
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Tourism Developed into Spearhead
IIn 2020, despite facing heavy impacts of
the CoVID-19 epidemic, the tourism
industry of Phu Yen province still
managed to deal with difficulties and
effectively tap the domestic market to
stabilize the development of hospitality,
become a spearhead economic sector and
make a great contribution to the local
economy. Vietnam Business forum’s
reporter has an interview with Ms. nguyen
thi hong thai, Deputy Director of the
Department of Culture, Sports and
Tourism, Phu Yen province. cong luan
reports.
how did the covid-19 epidemic affect vietnamese
tourism in general and Phu yen tourism in particular?
could you please briefly introduce the province’s tourism
achievements?
Due to CoVID-19 impacts, the Phu Yen tourism industry
revised its target of 2 million visitors to 1 million visitors in
2020. To achieve this goal, the Department of Culture, Sports
and Tourism coordinated with relevant agencies to guide
tourism units and businesses to carry out epidemic prevention
measures recommended by the Ministry of health and
relevant agencies to ensure safety for tourists at tourist sites,
destinations and accommodations. In the end, tourist arrivals
to Phu Yen decreased significantly to 884,300 in 2020, equal to
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44.2% of the plan and down 51.6% from 2019, including 7,385
international visitors, equal to 36.5% of the plan and down
83.6% year on year. Total tourism revenue reached
VND678.07 billion, equal to 30.2% of the plan and down 65%
year on year. In 2021, the tourism industry strived to attract
about 2 million visitors, including 20,200 international
travelers.
the appeal of marine tourism, along with a safe social
environment, and gentle, friendly and hospitable people,
have made Phu yen very attractive to more and more
tourists. Would you be kind enough to demonstrate this
success with concrete metrics?
Endowed by nature, Phu Yen possesses numerous
potential and advantages for tourism development, especially
marine tourism. With a 189 km coastline, visitors will be
delighted to discover the charm of the coastal road, the wild
beauty of sand dunes, bays, lagoons, capes, cliffs and beaches.
The landscape of meandering and winding coastal mountains
and cliffs appeals tourists to Phu Yen. Besides, the province
has other strengths constituted by pristine nature and
untapped natural potential. Phu Yen people are gentle,
friendly and hospitable.
In fact, tourist arrivals to Phu Yen increased in recent
years. The number rose from 530,000 (40,000 international
visitors) in 2011 to 1.83 million in 2019 (45,050 international
visitors). In 2020, in spite of being heavily affected by the
CoVID-19 pandemic, Phu Yen still welcomed 884,300
visitors, including 7,385 foreigners. Boosted by increasing
tourist arrivals, large domestic and foreign corporations are
investing in many high-end hotel, trade, service, tourist, resort
and entertainment projects in Phu Yen, particularly along the
coast, to better meet tourists’ needs.
one of the top goals of Phu Yen tourism is increasing

Economic Sector
international travelers. What feasible solutions has the
province adopted to achieve this goal?
To draw international tourists to Phu Yen, in addition to
cooperation to create many charming and practical tourism
products and destinations for international tourists, the
province will enhance its leadership, direction, administration
and coordination of competent authorities, mass
organizations, businesses and residents to catch the interest of
international travelers. The province will mobilize many
investment resources for synchronous essential infrastructure
development for tourism, especially high-class coastal services
and distinctive local products to fascinate foreign visitors. Phu
Yen will boost market research and development and launch
tourism promotion and branding activities in key tourist
markets.
furthermore, the province will focus on developing highquality tourism human resources, equipped with good skills in
professional expertise and foreign language capabilities; raise
social awareness and responsibility in tourism development,
especially in aspects relating to hygiene, landscape and
environment. At the same time, it will take advantage of
central support to open international flights to Tuy hoa
Airport and boost cooperation to bring international tourists
to Phu Yen.
to create a driving force for Phu yen to develop
tourism into a key economic sector, how has the province
focused on synchronous upgrading and development of
tourism infrastructure?
Knowing that infrastructure must be built before
services, the province will focus on infrastructure
investment for socioeconomic development and tourism
development: Coordinating with the Ministry of Transport
and central authorities to invest and operate Deo Ca

Tunnel, Cu Mong Tunnel, Da Rang Bridge and Song Chua
Bridge to establish smooth traffic connectivity between Phu
Yen and other provinces and cities to facilitate trade in
goods, investment cooperation and socioeconomic
development, enabling the development of major ongoing
tourism projects in the province. The province will upgrade
the passenger terminal and install equipment at Tuy hoa
Airport to support the landing and takeoff of international
flights; construct many traffic routes and speed up the
progress of ongoing projects such as Phuoc Tan - Bai Nga
Road, the road from hoa hiep 1 Industrial Park to Da
Nong Bridge (Phase 2); Song Cau - Dong Xuan storm
shelter route (Phase 2) - Provincial Road 644; the
intersection hub at Nam Tuy hoa urban Area - Nguyen
Van Linh Road and the intersection point at hung Vuong
Road - National highway 1.
Phu Yen will upgrade Tuy hoa Railway Station, increase
tickets and extend the stopover time at railway stations; build
Xuan Son Nam Station; propose to the Ministry of Transport
and the Vietnam Railway Corporation the expansion of Chi
Thanh Railway Station; and call investors to build vehicle
stops and rest stops on national highways to provide services
for people and vehicles in traffic.
As a result, tourism facilities and equipment in the
province have been improved markedly. The number of
accommodations, tourist services and products is increasing to
meet the rising demand of tourists. By the end of 2020, Phu
Yen had 380 tourist accommodations, an increase of 292.3%
over 2015; built some high-class tourist resorts and coastal
resorts to make breakthrough development of marine resorts,
and restored and upgraded many historical and cultural relics
and landscapes.
in the new term, 2020 - 2025, what major directions
has Phu yen province set for the tourism industry?
To further invest for tourism development to assert its role
as a key economic sector and make greater contributions to
the province's economy and achieve tourism growth of around
14% a year, Phu Yen province will focus on developing marine
tourism, ecological tourism, cultural tourism and community
tourism; and boost tourism branding. The province will draw
investment capital to build some typical national and regional
tourist resorts like Xuan Dai Bay, Da Dia Cliff and Vung Ro
Bay. Xuan Dai Bay will be built into a national tourist area
according to the approved planning. Phu Yen will establish
cooperation in tourism development with other provinces and
cities in the country, especially localities in the South Central
Coast and Central highlands; mobilize investment resources
to develop tourism infrastructure and essential infrastructure
in monuments and landscapes; and encourage research and
development of locally distinctive souvenirs for tourists. It will
coordinate, facilitate and speed up major tourism projects for
earlier operation like tourism projects in Xuan Dai Bay, o
Loan Lagoon, Da Dia Cliff, Tu Nham Beach Resort, hon Nua
Island Resort, Bai Nom Resort, Bien ho Resort, NewCity Viet
Resort Complex and coastal tourism projects in the south of
Tuy hoa City. Phu Yen province will strive to attract over 4
million visitors to the province by 2025, including more than
50,000 international visitors.
thank you very much!
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Phát triển giao thông
- thúc đẩy giao thương

Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông (KChTGT) trên
địa bàn tỉnh Phú Yên đã được đầu tư
nâng cấp, xây dựng tương đối đồng bộ,
kết nối thông suốt giữa các huyện trong
tỉnh, giữa các tỉnh trong khu vực và cả
nước với đầy đủ các phương thức vận
tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội
địa, đường biển, đường hàng không.
Trí dũng

mạnh từ mạng lưới giao thông đồng bộ,
đa dạng
Về đường bộ, đến nay Phú Yên cơ bản hoàn thiện hệ
thống mạng lưới đường quốc lộ, đường tỉnh; hệ thống
đường huyện được quan tâm đầu tư và được nhựa hóa hoặc
bê tông hóa đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V; trên 90% các
tuyến đường xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường loại A và
trên 80% các đường thôn, xóm được bê tông hóa. Trong
nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển
hạ tầng giao thông đường bộ, nhất các trục đường kết nối
KKT Nam Phú Yên với KKT Vân Phong (Khánh hòa); trục
giao thông kết nối các tỉnh Tây Nguyên (QL 25, 29); tuyến
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn
tỉnh...
Đường sắt qua địa bàn tỉnh Phú Yên có chiều dài 95 km
với tổng cộng 8 ga, từng bước được hiện đại hóa thông tin,
tín hiệu, nâng cao tốc độ chạy tàu. Trong thời gian tới, tỉnh
tập trung nghiên cứu và xây dựng tuyến đường sắt Tuy hòa
(Phú Yên) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) kết nối với tuyến
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đường sắt khu vực Tây Nguyên (Đắk Nông - Kon Tum Đắk Lắk - Bình Phước) phục vụ vận chuyển quặng, hàng
hoá cho vùng Tây Nguyên, Đông Bắc Campuchia, Nam Lào
để tiếp cận trực tiếp với cảng Vũng Rô, KKT Vân Phong.
Về đường hàng không, Cảng hàng không Tuy hòa công
suất hơn 550.000 lượt khách/năm đang khai thác 2 tuyến
bay: Tuy hòa - TP.hồ Chí Minh (ngược lại), Tuy hòa - hà
Nội (ngược lại). Trong 5 năm tới, tỉnh thực hiện điều chỉnh
quy hoạch và đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Tuy hòa
đảm bảo công suất 5 triệu hành khách/năm; trước mắt
trong năm 2021 sẽ đầu thêm 3 vị trí sân đỗ
Về đường thủy nội địa, tỉnh đang phát triển loại hình
vận chuyển hành khách bằng phương tiện vận tải thủy nội
địa ven biển, từ bờ ra các đảo, các điểm du lịch dọc bờ biển
nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của du lịch biển đảo
Phú Yên.
Về đường biển, Phú Yên có chiều dài bờ biển 189 km,
hiện có 1 cảng vận tải tổng hợp (cảng Vũng Rô), tiếp nhận
tàu có tải trọng đến 3.000 tấn. Trong giai đoạn 2021-2025,
tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô đảm bảo khai
thác tàu 10.000-50.000DWT, lượng hàng thông qua đến
năm 2030 khoảng 16,0 - 17,2 triệu tấn/năm theo quy hoạch
được duyệt. Cùng với cảng Vũng Rô, tỉnh đang tích cực kêu
gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng cảng nước sâu Bãi Gốc
trở thành tuyến đường giao thương thủy quan trọng nối
Phú Yên và khu vực miền Trung - Tây Nguyên với thế giới.

cần gỡ “nút thắt”
Xác định "hạ tầng giao thông phải đi trước một bước tạo
sự đột phá trong phát triển KT - Xh", nhiệm kỳ 2015 - 2020
tỉnh Phú Yên đã tranh thủ nguồn lực Trung ương, địa
phương để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhiều dự án
(xem tiếp trang 39 )

kho Bạc nhà nước Phú yên

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ

Với mục tiêu đem lại sự thuận lợi, hài lòng
cho người dân, doanh nghiệp (DN) và các
đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN),
Kho bạc nhà nước (KBNN) Phú Yên đã đẩy
mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quy
trình nghiệp vụ thu, chi NSNN theo hướng
đơn giản, minh bạch, hiện đại và thân thiện.
Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động
Những năm qua, KBNN Phú Yên cùng với hệ thống KBNN cả
nước luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính (CChC), coi
đó là nhiệm vụ xuyên suốt, là một trong những mục tiêu đột phá
trong tổ chức hoạt động. Trong đó, đơn vị đã thực hiện tốt Quyết
định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và
thu được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực cải cách
thể chế, chính sách; hoàn thiện tổ chức bộ máy; hiện đại hóa công
nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
Cụ thể, KBNN tỉnh đã tập trung hiện đại hóa công tác thu
NSNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trên địa
bàn tỉnh trong việc nộp các khoản thu vào NSNN. Trong đó, thực
hiện ký hợp đồng phối hợp thu với 5 ngân hàng thương mại trên
địa bàn tỉnh (gồm BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank và
MB) để mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN
tại các ngân hàng nói trên. Đồng thời, thực hiện phối hợp thu, ủy
nhiệm thu NSNN, và kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về
thu ngân sách. Đến nay, thu NSNN qua ngân hàng chiếm 90%
tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ thu chuyển khoản,
giảm tỷ trọng thu NSNN bằng tiền mặt.
Đối với công tác kiểm soát chi, (cả chi đầu tư và chi thường
xuyên), KBNN Phú Yên cũng luôn quan tâm cải cách, đơn giản
hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát. Đến nay, thời
gian kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư đã được rút ngắn từ 7 ngày

xuống còn 2 ngày làm việc. Đặc biệt, đơn vị từng bước chuyển từ
kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát
sau (đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần).
KBNN Phú Yên đã tổ chức triển khai hiệu quả hệ thống thông
tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Nhờ đó công tác kế
toán được triển khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ phát
sinh, hỗ trợ lập báo cáo thu, chi, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
theo nhiều tiêu thức, đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu thu, chi ngân
sách giữa KBNN và các cơ quan tài chính, thuế, hải quan trên địa
bàn tỉnh. Cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực
hiện NSNN, đảm bảo khả năng thanh toán tại mọi thời điểm, phục
vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển sang tư duy hành chính
“phục vụ”, KBNN Phú Yên đã tổ chức có hiệu quả mô hình một
cửa, một giao dịch viên được quy định tại Quyết định số 2277/QĐBTC ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính; đồng thời, đẩy mạnh triển
khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn hệ thống.
Việc thực hiện đổi mới, hiện đại hóa toàn diện của KBNN Phú
Yên đã tạo ra bước đột phá mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm thời
gian, chi phí đi lại, chi phí hoạt động cho các đơn vị sử dụng ngân
sách. Đồng thời tạo sự công khai, minh bạch thủ tục hành chính,
tăng sự hài lòng của khách hàng và hạn chế rủi ro trong thanh toán
như việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu…

góp phần cải thiện chỉ số Pci
Theo Giám đốc KBNN Phú Yên Đoàn Kim Khuyên, để nâng
cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới KBNN Phú Yên tiếp
tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước,
giúp chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý có thêm thông tin
phục vụ công tác quản lý, điều hành. Tăng cường thực hiện thanh
tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng NSNN, góp phần nâng
cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngăn ngừa tiêu cực và ngăn chặn
nợ đọng. Đẩy mạnh cải cách kiểm soát thu, chi NSNN theo hướng
theo đơn giản, công khai, minh bạch; kiểm soát theo rủi ro và giao
quyền tự chủ, chịu trách nhiệm cho các đơn vị.
Với quyết tâm xây dựng kho bạc điện tử nhằm nâng cao tính
an toàn, hiện đại và hiệu quả, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ
các giải pháp cải cách, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ trong nội
bộ hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại
vào các quy trình quản trị nội bộ…
Tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng; tăng
cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đó, góp phần
giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN,
hướng tới xây dựng kho bạc cơ bản không thực hiện giao dịch tiền
mặt. Qua đó, giúp đảm bảo mọi giao dịch thanh toán được xử lý tự
động, nhanh chóng, chính xác và an toàn, giảm thiểu thời gian, chi
phí thực hiện TThC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư
và người dân trong quá trình giao dịch với hệ thống KBNN.
“Đó cũng là giải pháp góp phần giúp các DN, nhà thầu hoàn
thành các dự án, công trình đầu tư từ nguồn NSNN trên địa bàn
trong thời gian sớm nhất. Từ đó, đem lại sự hài lòng cho DN, đóng
góp tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và
nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Phú Yên”, ông Đoàn Kim Khuyên
cho biết. n
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ngành thuế Phú yên

Nỗ lực “cán đích” thu ngân sách

Năm 2020, ngành Thuế Phú Yên thực hiện
nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong bối
cảnh vô cùng khó khăn do tác động của dịch
bệnh Covid - 19; quy định hạn chế đồ uống có
cồn tại Nghị định 100 của Chính phủ; thời tiết
nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản
xuất kinh doanh (SXKD)… Tuy nhiên, nhờ
chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
thu ngân sách cùng với việc thực hiện nhiều
chính sách hỗ trợ của Chính phủ nên ngành
thuế Phú Yên đạt được dự toán Trung ương
giao và hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) vượt
qua khó khăn.
Công Luận

P

hó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Phú Yên - ông
Công Văn Lãnh cho biết kết quả thu ngân sách trên địa
bàn tỉnh ước thực hiện 5.600 tỷ đồng, đạt 105,32% so dự
toán Trung ương giao (ước thu nội địa: 5.490 tỷ đồng, đạt
104,33% dự toán Trung ương giao). Trong đó, số thu nội
địa trừ tiền sử dụng đất do ngành thuế thực hiện 3.759 tỷ đồng, đạt
115,2% dự toán Trung ương giao.
Cũng theo ông Công Văn Lãnh, để tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp (DN), NNT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19, ngay sau
khi Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Cục Thuế tỉnh
Phú Yên đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế tập trung hướng dẫn
DN, hộ kinh doanh kê khai, nộp giấy đề nghị gia hạn thuế GTGT,
TNDN, TNCN và tiền thuê đất. Cục Thuế Phú Yên đã phối hợp với
Đài Phát thanh Truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên
truyền, hướng dẫn các bước thực hiện đăng ký gia hạn nộp thuế đúng
quy định, chủ động biên tập những điểm mới trong chính sách phù
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hợp với từng nhóm tổ chức, cá nhân và đăng tải rộng rãi trên trang
thông tin điện tử của ngành thuế. Tại Cơ quan thuế các cấp còn bố trí
người trực, hướng dẫn trả lời vướng mắc của DN tất cả các ngày trong
tuần.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trên địa bàn tỉnh đã có
gần 900 DN, 720 hộ cá nhân kinh doanh đăng ký gia hạn tiền thuế và
tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP với tổng
số tiền 153 tỷ đồng; giảm 15% tiền thuê đất theo Quyết định số
22/2020/QĐ-TTg cho 15 hồ sơ với số tiền 1 tỷ 273,3 triệu đồng…
Ngoài ra thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Cục Thuế
đã chỉ đạo các Chi cục thuế phối hợp với uBND các phường, xã rà
soát lại toàn bộ các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100
triệu/năm và tạm ngưng/nghỉ kinh doanh từ ngày 1/4/2020 để có giải
pháp hỗ trợ kịp thời. Kết quả có 445 hộ kinh doanh được uBND tỉnh
hỗ trợ với số tiền 445 triệu đồng; thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ
đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số
70/2020/NĐ-CP kể từ ngày 28/6/2020 với tổng cộng 17 tỷ 838,5 triệu
đồng; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn đối với các DN, hợp tác xã,
đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác về chính sách giảm 30% tiền thuế
TNDN phải nộp của năm 2020 theo quy định tại Nghị định số
114/2020/NĐ-CP.
Cũng nằm trong mục tiêu chung đồng hành vượt khó cùng DN
trong năm 2020, Cục Thuế tỉnh Phú Yên không tổ chức các buổi tập
huấn đối thoại (tránh lây lan Covid - 19) mà thay vào đó tất cả các nội
dung chính sách, hướng dẫn NNT thực hiện quyết toán thuế đều được
tổng hợp, biên tập cung cấp cho NNT qua địa chỉ email đăng ký kết
nối với cơ quan thuế; đồng thời đăng trên website của Cục Thuế tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện quyết toán thuế kịp thời,
đúng quy định. Tổ chức đồng loạt tháng "hướng dẫn quyết toán thuế"
trong toàn ngành (thời gian từ ngày 1 - 30/3/2020) để hướng dẫn, tiếp
nhận hồ sơ quyết toán thuế của các DN và cá nhân; triển khai "Tuần lễ
đồng hành cùng NNT" từ ngày 7 - 11/9/2020 từ để lắng nghe, tiếp thu
và giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ
thuế. Thành lập Tổ hỗ trợ quyết toán thuế tại Cục Thuế và các Chi cục
Thuế, trực làm việc thường xuyên trong tháng 3/2020 để hỗ trợ,
hướng dẫn, giải đáp trực tiếp, qua điện thoại, TeamViewer các vướng
mắc về chính sách thuế liên quan đến quyết toán thuế cho các DN, tổ
chức chi trả tiền lương, tiền công và người dân trên địa bàn quản lý.
Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Cục Thuế tỉnh Phú
Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ NNT, hiện
đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình Bộ Tài chính giao; tăng cường
công tác tuyên truyền giúp NNT nắm bắt các chính sách thuế mới;
thực hiện nghiêm, nhanh chóng việc trả lời những vướng mắc về thủ
tục, chính sách thuế của cơ quan thuế và người dân. Tiếp tục đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành thuế; đẩy
mạnh dịch vụ hóa đơn điện tử, triển khai dịch vụ về thuế theo mô
hình điện tử, nhanh chóng hỗ trợ DN giải quyết các thủ tục về thuế tạo
thuận lợi cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời
thường xuyên đôn đốc, kiểm soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân,
qua đó phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có
các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo môi trường kinh
doanh công bằng cho các DN. Phối hợp chặt chẽ các sở, ban ngành địa
phương tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN, tạo điều kiện
thuận lợi cho DN phát triển khôi phục hoạt động SXKD, tạo nguồn
thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. n

ngành ngân hàng

Phát huy vai trò huyết mạch trong
cung ứng vốn

Ông Trần Văn Trí, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh tỉnh Phú Yên

Năm 2020, hệ thống ngân hàng tỉnh Phú
Yên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề
ra, góp phần phục hồi sản xuất kinh
doanh, ổn định đời sống của cộng đồng
doanh nghiệp (DN) và người dân sau dịch.
bíCh TrâM

T

rong năm qua, trước tác động tiêu cực của đại
dịch Covid - 19, NhNN tỉnh Phú Yên đã rà
soát điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ
tiêu cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn
đấu đến cuối năm 2020 huy động vốn tăng
13%, dư nợ tăng 10%, nợ xấu nội bảng dưới 2%. Kết quả đến
hết ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 28.802
tỷ đồng, tăng 3.762 tỷ đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng
15,02%, đạt 101,79% kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh
(13%). Tương tự, dư nợ cho vay đạt 36.198 tỷ đồng, tăng
4.738 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 15,06%, đạt 104,6% kế hoạch năm
2020 sau điều chỉnh (10%). Riêng các ngân hàng thương mại
(NhTM) dư nợ cho vay đạt 33.054 tỷ đồng, tăng 4.915 tỷ
đồng, tỷ lệ tăng 17,47%. Trong đó tăng trưởng cao nhất là
cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 14.919 tỷ đồng, chiếm

41,21%/tổng dư nợ; cho vay các đối tượng chính sách đạt
mức dư nợ 3.092 tỷ đồng, tăng 239 tỷ đồng tức tăng 8,38%
so với cuối năm 2019. Nợ xấu đến ngày 31/12/2020 khoảng
247,7 tỷ đồng, chiếm 0,68%/tổng dư nợ, đảm bảo thực hiện
đúng kế hoạch dưới 2%.
Phó Giám đốc NhNN tỉnh Phú Yên – ông Trần Văn Trí
cho biết trong năm qua, trước diễn biến phức tạp và kéo dài
của dịch Covid-19, Thống đốc NhNN đã ban hành hàng
loạt văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch,
đồng hành hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn.Thực
hiện chỉ đạo của NhNN Việt Nam, ngày 21/4/2020, NhNN
tỉnh Phú Yên đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ban ngành
liên quan, các hiệp hội DN và các tổ chức tín dụng (TCTD)
trên địa bàn, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc
mà DN, người dân đang gặp phải để có hướng tháo gỡ, hỗ
trợ kịp thời.
Song song đó, NhNN tỉnh còn ban hành các văn bản
liên quan chỉ đạo đến các NhTM chủ động triển khai kịp
thời các giải pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ,
miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới theo
quy định để giúp khách hàng ổn định SXKD; điều chỉnh
giảm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên; triển
khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán
điện tử,…
Tính đến ngày 30/11/2020, các NhTM trên địa bàn đã
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 59
khách hàng với dư nợ 248 tỷ đồng; miễn giảm lãi, giữ
nguyên nhóm nợ cho 25 khách hàng với dư nợ 509,8 tỷ
đồng, số lãi được miễn giảm 1,9 tỷ đồng; cho vay mới 2.471
khách hàng với doanh số cho vay mới luỹ kế từ ngày
23/1/2020 đến nay đạt 6.360,7 tỷ đồng.
Phát huy vai trò huyết mạch trong cung ứng nguồn vốn
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua
NhNN tỉnh Phú Yên đã triển khai mạnh mẽ các chương
trình tín dụng ưu đãi đối với một số ngành, lĩnh vực đặc
thù, đặc biệt là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập
trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có cho
vay DNNVV. Yêu cầu các TCTD đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản
hóa thủ tục vay vốn. Bên cạnh đó, việc triển khai các hội
nghị kết nối Ngân hàng - DN cũng được NhNN tỉnh Phú
Yên đặc biệt chú trọng.
Theo đánh giá của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Phú
Yên, chính sự đồng hành kịp thời, có hiệu quả của ngành
Ngân hàng đã góp phần giảm thiểu khó khăn về vốn, giúp
các DN duy trì, ổn định hoạt động SXKD. Niềm tin, sự kỳ
vọng của cộng đồng DN cũng chính là động lực để ngành
Ngân hàng Phú Yên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà thực
hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh,
bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội.n
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Bhxh tỉnh Phú yên

Khẳng định vai trò trụ cột của
hệ thống an sinh xã hội

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức (CBCCVC), BhXh tỉnh Phú
Yên đạt được những thành tựu đáng khích
lệ. Đơn vị đã từng bước khẳng định chính
sách BhXh, BhYT là trụ cột chính của hệ
thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn
định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước.
duy anh

góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh
xã hội
Thời gian qua, BhXh tỉnh Phú Yên luôn chủ động, tích
cực tham gia, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan
tổ chức, thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật BhXh,
BhYT như: Luật BhXh, Luật BhYT; Luật Việc làm; Luật An
toàn, vệ sinh lao động... Công tác tuyên truyền phổ biến chính
sách, pháp luật BhXh, BhYT đã có nhiều đổi mới theo hướng
chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ nét
trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính
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quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục
đích, ý nghĩa của việc tham gia BhXh, BhYT. Đồng thời, lan
tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, ưu việt của
chính sách BhXh, BhYT, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong
toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà
nước nói chung và chính sách BhXh, BhYT nói riêng.
Nhờ nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, số người tham gia
BhXh, BhYT, BhTN tăng nhanh qua các năm. Tỷ lệ bao phủ
BhYT chung toàn tỉnh đạt 91,5% dân số. Tổng số tiền thu
BhXh, BhYT, BhTN là 1.465.936 triệu đồng, đạt 86,4% so với
kế hoạch BhXh Việt Nam giao. Việc giải quyết các chế độ
BhXh, BhTN, BhTNLĐ-BNN được thực hiện đúng quy
định, có hiệu quả; việc cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh
(KCB) được cải thiện tốt hơn, nhờ đó mức độ hài lòng của
người dân được nâng lên nhiều. Công tác thực hiện chính sách
BhYT đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các thủ tục hành chính
(TThC) trong KCB BhYT được giảm thiểu tối đa; việc tiếp cận
dịch vụ KCB của người có thẻ BhYT ngày càng thuận tiện. Các
hoạt động KCB BhYT từng bước công khai, minh bạch; các
hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BhYT được phát hiện
và xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người
tham gia BhYT.
Bên cạnh đó, BhXh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban,
ngành liên quan, chính quyền địa phương triển khai, thực
hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung tăng cường cải cách hành
chính; nâng cao chất lượng đội ngũ và tác phong phục vụ
theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đơn giản hóa quy
trình, nghiệp vụ, đảm bảo giải quyết các chế độ đầy đủ kịp
thời, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm phát triển đối
tượng tham gia BhXh theo mục tiêu đặt ra; mở rộng mạng
lưới đại lý thu BhXh tự nguyện.
Tiến hành rà soát và rút ngắn thời gian giải quyết đối với
các TThC thuộc lĩnh vực cấp sổ BhXh, thẻ BhYT và TThC
thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BhYT. Đồng thời, BhXh
tỉnh tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống các
phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BhXh, thẻ BhYT
(TST), quản lý tài chính - kế toán (TCKT), quản lý chính sách
(TCS), tiếp nhận hồ sơ trong quản lý nghiệp vụ của ngành,
thực hiện kiểm soát tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thanh toán chi
phí KCB điện tử từ các cơ sở khám chữa bệnh BhYT trên địa
bàn tỉnh. Với những giải pháp đồng bộ, số người tham gia và
số tiền thu BhXh, BhYT đã có bước tăng trưởng vượt bậc,
góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định đời
sống nhân dân.

tiên phong cải cách, tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp và người dân
Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt

BHXH tỉnh đưa vào sử dụng thiết bị cấp số thứ tự tự động
phục vụ người dân

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng
“VssID - BHXH số” trên điện thoại di động

người dân, thời gian qua công tác cải cách TThC luôn được
lãnh đạo BhXh tỉnh Phú Yên đặc biệt chú trọng; tập trung đổi
mới hoạt động, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ, tạo
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình
tham gia và thụ hưởng chính sách BhXh, BhYT.
BhXh tỉnh thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp thẩm
quyền cắt giảm các TThC chồng chéo, không cần thiết; tập
trung thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế
"Một cửa liên thông"; các TThC được niêm yết công khai. Chủ
động phân cấp một số đầu mối công việc cho BhXh các
huyện, thị xã. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết
TThC tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu điện
tiếp tục được thực hiện tốt, giúp giảm tối đa thời gian giao dịch
của các đơn vị tham gia BhXh với cơ quan BhXh. Ðến nay,
thời gian giải quyết TThC giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 49
giờ/năm, từ 115 TThC giảm còn 27 thủ tục. Điều chỉnh giảm
thời gian giải quyết TThC từ 25% đến 50% so với năm 2015,
đặc biệt cấp lại thẻ BhYT do mất, hỏng thực hiện cấp lại ngay
và liên thông trong toàn tỉnh từ tháng 1/2019; từ tháng 1/2020
thực hiện cấp lại thẻ BhYT do mất, hỏng trong toàn tỉnh và
thực hiện ngay trong ngày tại Trung tâm hành chính công của
tỉnh. Thực hiện chi trả qua phương tiện thanh toán không
dùng tiền mặt đến tháng 11/2020: đã có 42% người hưởng chế
độ hưu trí, trợ cấp BhXh hàng tháng, 61% người hưởng trợ
cấp BhXh một lần, 73% người hưởng trợ cấp thất nghiệp được
chi trả qua tài khoản cá nhân.

BhXh tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt
động nghiệp vụ với việc triển khai bộ công cụ thu, cấp sổ, thẻ và
bộ công cụ giải quyết chế độ BhXh, phần mềm tiếp nhận hồ sơ
giao dịch điện tử 3.0; cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4; hệ thống mạng từ BhXh huyện, tỉnh, BhXh Việt Nam
được kết nối, đảm bảo cho công tác triển khai các phần mềm
nghiệp vụ, an toàn dữ liệu theo mô hình tập trung. BhXh tỉnh
đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISo 9001: 2008 trong việc quản lý, giải quyết hồ
sơ chính sách BhXh từ năm 2014. Ngoài ra, 100% cơ sở KCB
trong toàn tỉnh kết nối đường truyền, việc gửi hồ sơ thanh toán
sang cổng giám định của cơ quan BhXh đã phục vụ tốt cho
công tác quản lý đối tượng khi đi khám chữa bệnh. Nhờ đó, các
chế độ chính sách BhXh, BhYT được giải quyết kịp thời,
khách quan, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Tuy nhiên theo Giám đốc BhXh tỉnh Phú Yên – ông Trần
Văn Toán, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách
TThC, tăng cường ứng dụng CNTT của ngành vẫn còn không ít
khó khăn, thách thức. Cụ thể đối với cá nhân, số lượng TThC
thực hiện giao dịch trên môi trường mạng vẫn còn hạn chế do
việc sử dụng cách thức giao dịch trực tiếp, truyền thống của người
dân còn phổ biến; hiện vẫn còn một số đơn vị chưa đăng ký thực
hiện giao dịch hồ sơ điện tử, do đơn vị có số lao động ít nên không
muốn thực hiện qua giao dịch điện tử. "Đây là những nút thắt sẽ
được ngành BhXh Phú Yên tập trung tháo gỡ trong thời gian tới
nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện
các thủ tục về BhXh, BhYT, BhTN" – ông Toán nhấn mạnh.n

(tiếp trang 34 )
giao thông quan trọng. Theo đó tỉnh đã hoàn thành nâng
cấp mở rộng tuyến QL 1 qua địa bàn đảm bảo khai thác 4
làn xe cơ giới; hoàn thành đưa vào khai thác hầm đường
bộ đèo Cả, đèo Cù Mông giúp rút ngắn quãng đường, tiết
kiệm thời gian, đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, tỉnh
cũng hoàn thành đưa vào khai thác cầu Dinh Ông kết nối
tuyến QL 25 và QL 29 tạo điều kiện lưu thông hàng hóa,
thúc đẩy phát triển KT - Xh hai huyện Phú hòa và Tây
hòa; hoàn thành cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa…
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phương Đông - Giám
đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, mặc dù trong
nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
song nhìn chung hệ thống KChTGT trên địa bàn vẫn
còn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như chưa đáp
ứng được nhu cầu phát triển KT - Xh của tỉnh nhà. hệ
thống các trục quốc lộ kết nối liên tỉnh, tuyến đường

liên tỉnh chưa được đầu tư mở rộng đồng bộ; hệ thống
cảng biển, cảng hàng không chưa được đầu tư nâng cấp
theo quy hoạch... Một trong những nguyên nhân chính
là do khó khăn về nguồn lực, khiến công tác đầu tư phát
triển KChTGT triển khai chậm so với yêu cầu; hệ thống
KChTGT hiện hữu cũng chưa có điều kiện bảo trì đầy
đủ, kịp thời, làm hạn chế năng lực khai thác. Theo kế
hoạch vốn ngân sách nhà nước được phân bổ trong giai
đoạn 2016 - 2020, để đầu tư phát triển KChTGT mới chỉ
đáp ứng khoảng trên 30% nhu cầu đầu tư phát triển;
trong khi đó việc kêu gọi đầu tư tư nhân còn khó khăn
do đầu tư KChTGT nhiều rủi ro, hệ thống văn bản pháp
lý chưa đồng bộ. "Đây là trở ngại rất lớn đòi hỏi tỉnh
Phú Yên phải tích cực khắc phục mới có thể hoàn thành
tốt nhiệm vụ phát triển hệ thống KChTGT đồng bộ,
hiện đại, tạo tiền đề cho phát triển KT - Xh tỉnh nhà
trong những năm tới" – ông Nguyễn Phương Đông
nhấn mạnh.n
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Tuy Hòa - Thành phố biển “cất cánh”

Từ một đô thị loại 4, Tuy hòa hôm nay đã
mạnh mẽ chuyển mình vươn lên với một
diện mạo mới: trẻ trung, văn minh, năng
động, ngày càng khẳng định vị thế trung
tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh
Phú Yên. Điều quan trọng là thành phố
biển xinh đẹp này đã hội đủ thế và lực để
sẵn sàng cất cánh trong giai đoạn phát
triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành
đô thị loại I trực thuộc tỉnh trước năm
2025. Nội dung trao đổi sau đây với ông
cao Đình huy - Chủ tịch uBND TP.Tuy
hòa cũng phần nào cho thấy quyết tâm bứt
phá rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân nơi đây. công luận thực hiện.
Ông có thể chia sẻ cụ thể về những thành quả phát
triển kinh tế - xã hội (Kt - Xh) nổi bật của tP.tuy hòa
trong nhiệm kỳ 2015-2020? trong nhiệm kỳ mới 20202025 này, để duy trì tăng trưởng, thành phố sẽ bám sát
vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?
Đến năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tuy
hòa thực hiện đạt và vượt 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ Thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, trong
đó có những kết quả nổi bật như: tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội thực hiện 25.400 tỷ đồng, tăng bình quân
12,6%/năm; tổng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cơ
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bản trên địa bàn do Thành phố quản lý gồm 356 công trình
với tổng số vốn 6.000 tỷ đồng.
TP.Tuy hòa đã tập trung nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô
thị, tôn tạo cảnh quan, hình thành một số tuyến đường, công
trình đẹp và đặc trưng của Thành phố, trong đó ưu tiên đầu tư
các dự án: Nâng cấp các tuyến đường nội thành; Cải tạo, thay
thế hệ thống điện chiếu sáng bằng công nghệ Led với tổng
chiều dài khoảng 75 km, hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư phía
Nam và các công viên Lê Trung Kiên, Diên hồng, Thanh
thiếu niên…Nhiều công trình, dự án của Trung ương và tỉnh
được đầu tư như: Cầu Đà Rằng và cầu Sông Chùa mới; Công
viên ven biển Tuy hòa và Quảng trường 1 tháng 4; Khu đô thị
Nam Tuy hòa; hồ điều hòa hồ Sơn; nâng cấp, mở rộng QL 25
đoạn qua Thành phố,… Một số dự án nguồn vốn đầu tư của
doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đang triển khai thực
hiện như: Vincom Plaza Tuy hòa, Apec Madala Phú Yên,
Rosa Alba resort, Sala Tuy hòa, VietBeach Resort...đã tạo
điểm nhấn kiến trúc cho đô thị, làm thay đổi diện mạo TP.Tuy
hòa và góp phần từng bước nâng cao chất lượng sống của
nhân dân. Sắp tới đây, khi các công trình do tỉnh là chủ đầu tư
trên địa bàn Thành phố được đưa vào sử dụng (Bến Nghinh
Phong, Nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam
TP.Tuy hòa - đường Nguyễn Văn Linh…) sẽ góp phần thúc
đẩy phát triển KT - Xh, trở thành điểm nhấn kiến trúc ấn
tượng của không gian đô thị Tuy hòa…
Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác văn hóa, giáo dục,
thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển; chất lượng
dạy và học ngày càng nâng cao. Đến nay Thành phố đã hoàn
thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và giáo dục
phổ thông. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng luôn được
quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân
dân. Đặc biệt, TP.Tuy hòa đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
công tác phòng chống dịch Covid-19, không để xảy ra ca bệnh
trong cộng đồng.
Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và
nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa TP.Tuy hòa trở
thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên là nhiệm vụ ưu
tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 2020-2025, uBND Thành phố
sẽ đẩy mạnh công tác lãnh đạo, tập trung nguồn lực, thực hiện
đồng bộ thực hiện 3 giải pháp đột phá: hoàn thành các tiêu
chí đô thị loại I theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân
thiện và từng bước hiện đại; Đào tạo nguồn nhân lực, chất
lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành
phố và giáo dục ý thức văn minh đô thị cho người dân; Phát
triển du lịch tạo thành điểm đến hấp dẫn du khách trong,
ngoài nước.
Để phát triển xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế,
văn hóa của tỉnh Phú yên, định hướng thu hút đầu tư của
thành phố trong thời gian tới sẽ ưu tiên vào những lĩnh
vực nào?
Là cửa ngõ hướng ra Biển Đông để phát triển vùng Tây
Nguyên, đồng thời là điểm nhấn quan trọng liên kết phát triển
vùng giữa các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên,
TP.Tuy hòa có vị trí địa lý và vai trò đặc biệt quan trọng, hội

tụ nhiều điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển thương mại,
dịch vụ hàng hóa, du lịch, giao thông vận tải, đánh bắt xa bờ,
nuôi trồng thủy sản và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Ngoài
ra với sự kết hợp hài hòa giữa địa hình đồi núi, đồng bằng và
bãi biển dài cùng nhiều di tích, di sản, Tuy hòa sở hữu nhiều
cảnh quan thiên nhiên đẹp và độc đáo, là một trong những
điều kiện tốt để đầu tư phát triển trở thành đô thị du lịch biển
với những nét đặc thù riêng.
Trên cơ sở những lợi thế của địa phương và nắm bắt xu
hướng của các nhà đầu tư, TP.Tuy hòa sẽ kêu gọi mạnh mẽ và
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư trong lĩnh
vực thương mại - du lịch và dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ
nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại, khu đô thị cao cấp. Với
lợi thế là đô thị trẻ và có nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm từ
các đô thị phát triển trên cả nước, TP.Tuy hòa ưu tiên thu hút
các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước gắn với phát triển
bền vững, nhất là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài
chính, kinh nghiệm ở các lĩnh vực, nhưng cũng tuyệt đối
không đánh đổi các yếu tố môi trường và an sinh xã hội để
phát triển kinh tế.
những năm qua công tác đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ
tầng, nhất là hạ tầng đô thị của tP.tuy hòa đã có sự
chuyển biến tích cực ra sao? Để có cơ sở định hướng phát
triển đô thị trong tương lai, thành phố sẽ tập trung vào
những nhiệm vụ trọng tâm nào?
Sự thay đổi mạnh mẽ nhất của TP.Tuy hòa được thể hiện
qua những bước chuyển mình về hạ tầng đô thị. 100% trục
đường chính của Thành phố đã được thảm nhựa tăng cường
hoặc bê tông và được hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng,
95% các hẻm phố được chiếu sáng. Nhiều dự án khu dân cư
được hình thành khép kín. Dịch vụ đô thị ngày càng được
quan tâm, công viên cây xanh được đầu tư hiện đại và mang
tính mỹ thuật cao. Mặc dù tập trung đầu tư cho việc hình
thành các khu trung tâm thương mại, chung cư, khu nghỉ
dưỡng cao cấp,… TP.Tuy hòa vẫn dành nhiều khoảng không
gian xanh cho cộng đồng. Đây chính là nét khác biệt của Tuy
hòa so với các đô thị trên cả nước khi đã kết hợp hài hòa các
mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Để có cơ sở định hướng phát triển đô thị trong tương lai,
TP.Tuy hòa sẽ phối hợp các sở ngành liên quan sớm hoàn
thành đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP.Tuy hòa và vùng
phụ cận đến năm 2040 trong đó mở rộng địa giới hành chính
của Thành phố về phía Bắc và phía Nam. Đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành dự án Nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nhà máy xử lý
rác thải; đầu tư mở rộng hệ thống xử lý nước thải tập trung
đảm bảo xử lý môi trường đạt 100%; thu gom, xử lý 100% rác
thải rắn đô thị, rác thải y tế; phối hợp với các ngành chức năng
tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng chú trọng các dự án tạo điểm nhấn
Thành phố như: Đường Bạch Đằng giai đoạn 2, hồ điều hòa
hồ Sen, Vạn Kiếp, đường Trần Phú nối dài, cầu Nguyễn Trãi
và khu đô thị Ngọc Lãng…. Phát huy thế mạnh của địa
phương ven biển, TP.Tuy hòa sẽ được xây dựng theo định
hướng trở thành đô thị du lịch với những dịch vụ nghỉ dưỡng
đẳng cấp, có nhiều loại hình vui chơi giải trí hấp dẫn, xứng
tầm là lựa chọn mới của các nhà đầu tư và du khách.
với cương vị người đứng đầu uBnd tP.tuy hòa, ông
có thông điệp nào muốn chuyển tải đến các doanh
nghiệp, nhà đầu tư đã và đang quan tâm đầu tư vào
thành phố?
PCI năm 2019 tỉnh Phú Yên đạt 64,14 điểm, xếp thứ 43
toàn quốc, tăng 8 bậc so với năm 2018, vươn lên ở nhóm Khá.
Đây là vị trí cao nhất trong 5 năm trở lại đây của Phú Yên,
cũng là minh chứng sống động cho những nỗ lực cải thiện
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhà. Sự vươn lên của
PCI Phú Yên chính là động lực, cơ sở quan trọng để TP.Tuy
hòa đón đầu cơ hội thu hút các dòng vốn fDI và các chính
sách thuận lợi khi các hiệp định thương mại tự do của Việt
Nam với các quốc gia trên thế giới có hiệu lực.
Là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, TP.Tuy hòa luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, ưu đãi tối đa
về quyền lợi đối với các nhà đầu tư đã đặt niềm tin chọn Tuy
hòa là nơi để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như luôn
mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư đang quan tâm đến dư
địa phát triển của Thành phố trong tương lai.
trân trọng cảm ơn ông!
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Tuy Hoa - The Coastal City Took Off
from a grade 4 city, Tuy hoa today has
strongly transformed itself with a new
face: youthful, civilized, dynamic,
increasingly affirming its position as a
political, economic and cultural center of
Phu Yen province. It is important that
this beautiful coastal city has proper
position and sufficient power to be ready
to take off in a new stage of development,
aiming to become a first class city directly
under the province by 2025. The content
of the below discussion with Mr. cao
dinh huy, Chairman of the People's
Committee of Tuy hoa City, shows the
great determination of the Party
Committee, authorities and people here.
cong luan reports.
42 vietnam Business Forum fEB 15 – 28, 2021

can you share details about the outstanding
achievements of the socio-economic development of tuy
hoa city in term 2015-2020? in the new term 2020-2025, to
sustain growth, what key missions will the city pursue?
By 2020, the Party Committee, authorities and people of Tuy
hoa city achieved and exceeded 6 targets set out by the
Resolution of the 15th City Party Congress (term 2015-2020),
including some outstanding results such as: the total realized
investment capital for social development of VND 25,400 billion,
an average increase of 12.6%/year; the total State budget’s capital
invested in basic construction in the area managed by the City
included 356 projects with a total capital of VND 6,000 billion.
Tuy hoa City has focused on mobilizing investment
resources on urban and landscape embellishment, forming a
number of beautiful and typical roads and works of the city, in
which prioritizing investment in some projects including:
upgrading inner city roads; Renovating and replacing the
lighting system with LED technology with a total length of about
75 km, and the technical infrastructure of the southern
residential areas and Le Trung Kien and Dien hong. Many
central and provincial works and projects were invested such as:
Da Rang Bridge and New Song Chua Bridge; Tuy hoa Coastal
Park and April 1st Square; Southern Tuy hoa urban area; ho

Son lake; upgrading and expanding National highway 25, and
the section passing the city. Some projects with investment
capital of enterprises have been put into operation and
implemented such as: Tuy hoa Vincom Plaza, Apec Madala Phu
Yen, Rosa Alba resort, Sala Tuy hoa and VietBeach Resort,
which have created architectural highlights for the city, changing
the face of Tuy hoa city and contributing to gradually improving
the quality of life of the people. In the near future, when the
works invested by the province in the city are put into use
(Nghinh Phong terminal, Intersection from Road 2 in the
Southern urban area of Tuy hoa city - Nguyen Van Linh road),
this will contribute to promoting the socio-economic
development, becoming an impressive architectural highlight of
Tuy hoa urban space.
Along with economic development, cultural work,
education, physical training and sports have always been
maintained and developed; the quality of teaching and learning
has been increasingly improved. until now, the city has
completed the universalization of preschool education for 5year-old children and general education. Community health care
is always paid attention, basically meeting the needs of the
people for medical examination and treatment. In particular,
Tuy hoa City has seriously and effectively implemented the
prevention of CoVID-19, preventing cases from occurring in
the community.
from the results achieved in the 2015-2020 term and being
aware of the importance of making Tuy hoa city become a class
I city under Phu Yen province as a top priority task in the 20202025 term, the City People's Committee will promote leadership,
focus on mobilizing resources, and synchronously implement 3
breakthrough solutions including: Completing grade-I urban
criteria towards green, clean, beautiful, civilized, friendly and
gradually modernized city; Training human resources with
increasingly high quality to meet the development requirements
of the city and educating the people on urban civilization;
Developing tourism services for an attractive destination for
domestic and foreign tourists.
in order to adequately develop the political, economic and
cultural center of Phu yen province, which areas will the city's
investment attraction be prioritized in the coming time?
As a gateway to the East Sea for the development of the
Central highlands, as well as an important highlight for regional
development links between the South Central Coast provinces
and the Central highlands, Tuy hoa city has extremely
important geographical position and role, converging many
favorable conditions for the development of trade, commodity
services, tourism, transportation, offshore fishing, aquaculture
and ensuring security - defense. In addition, with the
harmonious combination of mountainous terrain, plains and
long beaches, and many relics and heritages, Tuy hoa possesses
many beautiful and unique natural landscapes, which is one of
the good conditions for to invest in the development of a coastal
tourism urban area with its own characteristics.
Based on the advantages of the locality and grasping the
trends of investors, Tuy hoa City will strongly appeal and create
all the most favorable conditions to attract investment in the
field of commerce - tourism and services, especially resort
services and commercial centers, high-end urban areas. With the
advantage of being a young city and having many opportunities
to learn from developed cities across the country, Tuy hoa city
will prioritize attracting domestic and foreign investment capital

associated with sustainable development, especially strategic
investors with financial capacity and experience in all fields, but
will also absolutely not trade environmental factors and social
security for economic development.
how has the investment in perfecting infrastructure,
especially urban infrastructure of tuy hoa city, changed in
recent years? in order to have a basis for the future urban
development orientation, which key tasks will the city
focus on?
The most dramatic change of Tuy hoa city is reflected in the
transformation in urban infrastructure. 100% of the main roads
of the City have been reinforced with asphalt or concrete and
have complete lighting systems, with 95% of street corners
having lights. Many residential projects have closed forms.
urban services have been increasingly paid attention, green
parks have been invested with modernization and high art.
Despite focusing on investment in the formation of commercial
centers, apartments and luxury resorts, Tuy hoa City still
devotes much green space for the community. This is the
difference between Tuy hoa and other urban areas across the
country when it has harmoniously combined the sustainable
growth goals.
To have a basis for future urban development, Tuy hoa City
will coordinate with relevant departments to soon complete the
Master plan of building Tuy hoa city and its vicinity until 2040,
including opening wide the administrative boundaries of the
City to the North and the South. It will speed up the completion
of projects on funeral homes, cremation houses and waste
treatment plants; investing in expanding the centralized
wastewater treatment system to ensure 100% environmental
treatment; 100% collection and treatment of municipal solid
wastes and medical wastes; coordinating with provincial
functional sectors to invest in infrastructure, focusing on projects
that create highlights of the city such as: Bach Dang street phase
2, ho Sen lake, Van Kiep, extended Tran Phu street, Nguyen
Trai bridge and Ngoc Lang urban area. It will promote the
strengths of the coastal locality, Tuy hoa city will be built in the
direction of becoming a tourist city with high-class resort
services, with many attractive entertainment types, becoming a
new choice for investors and visitors.
as the head of the People's committee of tuy hoa city,
do you have any message for businesses and investors
interested in investing in the city?
The PCI in 2019 of Phu Yen province reached 64.14 points,
ranked 43th in the country, an increase of 8 places compared to
2018, and joining the good group. This is the highest position in
the past 5 years of Phu Yen, also proof of the province's efforts to
improve the business and investment environment. The rise of
Phu Yen’s PCI is the driving force, an important basis for Tuy
hoa city to take advantage of opportunities to attract fDI
inflows and favorable policies when Vietnam's free trade
agreements with other countries in the world take effect.
As an attractive and friendly destination, Tuy hoa city
always creates the most favorable conditions in terms of
administrative procedures, with maximum incentives for
investors who have put their trust in Tuy hoa as the place to
develop their production and business, and always opens the
door to welcome investors who are interested in the
development of the city in the future.
thank you very much!
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POTENTIAL - PHU YEN PROVINCE

thị xã đông hòa

Xứng tầm vùng kinh tế động lực của
tỉnh Phú Yên

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Thị xã
Đông hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ đưa Đông hòa trở thành thị xã và
chính thức đi vào hoạt động từ ngày
1/6/2020. Những thành tựu phát triển kinh
tế - xã hội (KT – Xh) đạt được trong
nhiệm kỳ qua không chỉ mang đến những
đổi thay đầy khởi sắc cho diện mạo đô thị
trẻ Đông hòa mà đây còn là động lực để
toàn hệ thống chính trị Thị xã tập trung
nâng tầm đô thị, đưa Đông hòa phát triển
xứng tầm vùng kinh tế động lực của tỉnh
Phú Yên.
đứC bình

vươn tầm đô thị năng động
Đông hòa có vị thế chiến lược trong phát triển KT - Xh
của tỉnh Phú Yên, nhất là tiềm năng phát triển công nghiệp,
dịch vụ, du lịch. Trên địa bàn Thị xã có QL 1A, đường sắt Bắc
- Nam; kết nối khu vực Tây Nguyên thông qua QL 29; có cảng
biển Vũng Rô và gần sân bay Tuy hòa liên kết với quốc tế. Về
phía Tây, Đông hòa có lợi thế về địa hình (duy nhất trong khu
vực Nam Trung Bộ) để xây dựng tuyến đường sắt lên Tây
Nguyên kết nối với các quốc gia lân cận để Phú Yên nói
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chung, Đông hòa nói riêng trở thành ngã 3 giao lưu kinh tế,
hàng hóa Bắc - Nam, Đông - Tây và để Khu kinh tế (KKT)
Nam Phú Yên trở thành cửa ngõ giao thông ra hướng Đông
cho các tỉnh Tây Nguyên. Về phía Nam, Đông hòa có lợi thế
nằm sát cạnh khu vực quy hoạch Đặc khu kinh tế Bắc Vân
Phong; tuyến QL 1A qua hầm đường bộ Đèo Cả, rút ngắn
thời gian khi qua khu vực này, tạo ra thế gắn kết bền vững
giữa Nam Phú Yên với Bắc Khánh hòa, thuận lợi cho KKT
Nam Phú Yên phát triển tăng tốc. Về phía Bắc, Đông hòa giáp
ranh TP.Tuy hòa - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa
học kỹ thuật của tỉnh; đây vừa là thị trường tiêu thụ hàng hoá
và lao động chất lượng cao, vừa là nơi cung cấp tư liệu sản
xuất, khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực cho Đông hoà.
Bên cạnh vị trí đắc địa, Thị xã Đông hòa có tiềm năng, thế
mạnh về kinh tế biển với gần 50 km chiều dài bờ biển cùng
vùng nội thủy rộng lớn, tạo điều kiện để Thị xã phát triển các
ngành, lĩnh vực kinh tế biển mang tính đặc thù của Phú Yên
và khu vực miền Trung như: cảng biển và dịch vụ cảng biển;
công nghiệp biển; du lịch biển gắn với du lịch leo núi và du
lịch tham quan di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh; dịch vụ
cho khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ, giống nuôi trồng thủy
sản và nông nghiệp công nghệ cao… Mặt khác, trên địa bàn
Đông hòa có nhiều công trình quy mô lớn tầm quốc gia được
triển khai trong thời gian tới như: tuyến đường cao tốc Bắc Nam, nâng cấp QL 29 - đoạn qua địa bàn... sẽ trở thành điểm
nhấn trong phát triển KT-Xh và thu hút đầu tư của Thị xã.
Trên cơ sở khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế sẵn có,
đến nay KT-Xh Thị xã Đông hòa đã có những bước phát
triển vượt bậc. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua,
Đảng bộ Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển
khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Đông hòa
trở thành thị xã và chính thức đi vào hoạt động từ ngày
1/6/2020. Tốc độ tăng trưởng của Thị xã tăng bình quân
9,79%/ năm. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và bước đầu khai
thác có hiệu quả các nguồn nội lực cũng như ngoại lực phục
vụ phát triển KT - Xh. Thu nhập bình quân đầu người cao
hơn mức trung bình của tỉnh, đạt 56,7 triệu đồng/năm, tăng

23,03 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng tỷ trọng
các ngành công nghiệp, dịch vụ.
Xác định "hạ tầng đi trước một bước", những năm qua
công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được Thị xã quan tâm.
Nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành đưa vào sử
dụng, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị Đông
hòa. uBND Thị xã đã phối hợp với Ban quản lý KKT Phú
Yên và các sở, ngành tỉnh đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng,
nhiều công trình có vốn lớn đã và đang triển khai, một số
công trình đưa vào hoạt động, đã hình thành các trục giao
thông huyết mạch phục vụ nhu cầu phát triển KT - Xh. Công
tác phát triển đô thị và xây dựng Nông thôn mới đạt một số
kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp công
nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Cùng với phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội cũng được
Thị xã quan tâm. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân
không ngừng nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có tiến
bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thị xã phát triển nhanh và bền
vững trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, hướng đến mục tiêu xây
dựng Đông hòa trở thành đô thị năng động, có ngành công
nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh và bền vững

ưu tiên thu hút các dự án quan trọng, mang
tính động lực
Đông hòa là đô thị có nhiều thuận lợi phát triển thương
mại - dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp
(DN), làm đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng trong vùng. Phó Chủ
tịch uBND Thị xã Đông hòa - ông Nguyễn Văn Tĩnh cho
biết nhằm khai thác lợi thế này, thời gian qua Thị xã quan tâm
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều
kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đóng góp vào tăng
trưởng KT - Xh địa phương. Từ định hướng trên, đến nay
trên địa bàn Thị xã có 230 DN hoạt động, tăng 12,12%/năm;
có 5.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động, tăng 15,18%/năm.
Đội ngũ doanh nhân không ngừng nâng cao về số lượng và

năng lực kinh doanh. Tại KCN hoà hiệp 1, hòa hiệp 2 và
cụm TTCN Nam Bình có 16 DN hoạt động với một số ngành
công nghiệp phát triển mạnh như: sản xuất phân bón, nước
giải khát, chế biến hạt điều..., góp phần giải quyết việc làm cho
hơn 2.800 lao động. Định hướng từ nay đến năm 2025, Thị xã
Đông hòa 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 KT - Xh của tỉnh và chương trình phát triển đô thị
của Thị xã; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT
Phú Yên trong đẩy mạnh thu hút đầu tư các lĩnh vực công
nghiệp, dịch vụ, du lịch.
Để đón đầu dòng chảy đầu tư khi các hiệp định thương
mại tự do Việt Nam ký kết chính thức có hiệu lực, Thị xã tập
trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 170/Kh-uBND
ngày 21/9/2020 của uBND tỉnh Phú Yên về triển khai hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - Eu (EVfTA), tăng cường
thông tin, phổ biến hiệp định và thị trường của các nước Eu;
nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, cải
thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, hiệu quả hợp
tác đầu tư nước ngoài gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh,
phát triển bền vững. Việc quảng bá xúc tiến đầu tư một số dự
án của Thị xã đã được tỉnh tiếp nhận, đưa vào danh mục các
dự án gọi vốn đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 như: hạ tầng Khu
công nghệ cao (phường hòa hiệp Bắc); Khu đô thị dịch vụ
hỗn hợp ven biển (dọc bãi biển từ hòa hiệp Bắc đến hòa
hiệp Nam); hạ tầng KCN đa ngành (xã hòa Xuân Đông và
phường hòa Xuân Tây)…
Để nâng cao Chỉ số PCI và thu hút đầu tư, Thị xã tiếp tục
đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CChC); xây dựng và
thực hiện chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
thực hiện nhiệm vụ CChC, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Tích
cực phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án theo đúng tiến độ;
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng
dự án đầu tư chấp hành tốt các chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong công
tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.n
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Đưa Tuy An trở thành thị xã
vào năm 2025

Bước tiến vững chắc

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ,
quân và dân huyện Tuy An không
ngừng phát huy truyền thống cách
mạng vẻ vang và đoàn kết nhất trí,
nêu cao ý chí tự lực tự cường, nỗ
lực phấn đấu vượt qua khó khăn và
gặt hái nhiều thành tựu quan trọng
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị.
Công Luận
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5 năm qua, kinh tế huyện Tuy An tiếp tục tăng
trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNh-hĐh). Tổng giá trị sản
xuất trên địa bàn (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân
13,5%/năm (vượt 0,25% kế hoạch). Tổng vốn đầu tư
phát triển toàn xã hội đạt gần 5.090 tỷ đồng. Thu nhập
bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,2 triệu đồng (năm
2015 đạt 25,7 triệu đồng).
Việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền
vững bước đầu mang lại hiệu quả. Giá trị sản xuất ngành
nông, lâm, thủy sản năm 2020 đạt 1.471,8 tỷ đồng, tăng
bình quân hàng năm 3,93%, chiếm 19,7% trong cơ cấu
kinh tế. Kinh tế biển tiếp tục được quan tâm đầu tư. Một
số hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu tránh trú
bão hoạt động có hiệu quả. huyện đã thực hiện nạo vét
cát bồi lấp, khai thông luồng lạch cảng cá Tiên Châu,
cửa biển An hải; đầu tư đóng mới, nâng cấp cải hoán tàu
thuyền công suất lớn. Sản lượng đánh bắt thủy, hải sản
năm 2020 đạt 15.547 tấn, tăng bình quân hàng năm
5,32%; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân theo chủ
trương của Chính phủ.

Xác định “hạ tầng đi trước một bước”, thời gian
qua hệ thống kết cấu hạ tầng được huyện quan tâm
đầu tư, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn đã và
đang triển khai xây dựng. Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo;
huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng
nông thôn. Trong 5 năm huyện đã bê tông hóa hơn
253 km đường nông thôn, thực hiện tốt chương trình
bê tông hẻm phố, bê tông giao thông miền núi. Diện
mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân
được nâng lên. Toàn huyện có 10 xã được công nhận
đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt 71,42%) và dự kiến năm
2021 sẽ có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có
nhiều chuyển biến tích cực; hộ nghèo giảm đáng kể.
An sinh xã hội được bảo đảm; các đối tượng hộ nghèo,
gia đình chính sách, người có công được quan tâm
chăm lo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố
và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được bảo đảm.
Theo ghi nhận của Chủ tịch uBND huyện Tuy An ông Bùi Văn Thành, những thành quả đạt được có ý
nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để huyện nhà
phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.
Trước mắt trong nhiệm kỳ 2020-2025, để duy trì tăng
trưởng, huyện sẽ bám sát và triển khai đồng bộ nhiều
nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn. Trong đó chú trọng
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao. Tập trung
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hạ tầng các cụm
công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện tạo tiền đề mời
gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh
doanh. Xây dựng các tuyến giao thông mới nhằm khai
thác tiềm năng du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng
khung kết nối 3 vùng biển - đồng bằng và vùng vúi;
quy hoạch mở rộng thị trấn Chí Thạnh; quy hoạch đô
thị ở các khu vực dự kiến phát triển thành phường; xây
dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo các tiêu chí để huyện
Tuy An trở thành thị xã vào năm 2025.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng cnh - hĐh
Dù chặng đường phía trước còn rất nhiều chông gai,
thách thức song toàn hệ thống chính trị huyện Tuy An quyết
tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng
tạo, phấn đấu sớm về đích các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, góp phần
cùng tỉnh Phú Yên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, huyện chú trọng đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNh - hĐh,
ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương
mại, dịch vụ - du lịch. Cụ thể trong lĩnh vực thương mại,
dịch vụ - du lịch, huyện Tuy An khuyến khích phát triển, mở
rộng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và
đời sống nhân dân. Chú trọng đầu tư, phát huy giá trị các di
tích, thắng cảnh cấp quốc gia, các tiềm năng, lợi thế về kinh
tế biển. Ông Bùi Văn Thành cho biết hiện Tuy An đang triển
khai các dự án du lịch như: Thiền viện Trúc Lâm, khu nghỉ
dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, Bãi Xép, hòn Chùa, Ah
Moon...Ngoài ra trong giai đoạn 2020-2025 sẽ có thêm nhiều
dự án về kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh
được triển khai trên địa bàn huyện. Đây là tiền đề quan
trọng, tạo đà để Tuy An phát triển mạnh du lịch - dịch vụ
trong 5 năm tới; phấn đấu đưa tổng giá trị thương mại - dịch
vụ - du lịch đến năm 2025 đạt 8.648,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
56,1% trong cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng bình quân hằng năm
17,76%.
Riêng trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
huyện tập trung phát triển công nghiệp theo hướng thân
thiện môi trường, phát triển các ngành công nghiệp có lợi
thế, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh
cao, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng
cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đầu tư đồng
bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu cơ bản lấp đầy diện tích đất
công nghiệp tại các CCN đã được thành lập. Tập trung thu
hút, kêu gọi đầu tư, vào lĩnh vực chế biến nông - lâm- thủy
sản, dệt may…; tiếp tục thành lập và quy hoạch CCN Tiên
Châu. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trên địa bàn huyện đạt
4.997,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,4% trong cơ cấu nền kinh
tế, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 15,8%.n
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Nâng cao năng lực quan trắc
môi trường của tỉnh Phú Yên

Ông Hồ Minh Vũ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và
Môi trường Phú Yên có chức năng
điều tra, quan trắc, phân tích môi
trường; thực hiện các hoạt động tư
vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá
nhân trong lĩnh vực tài nguyên và
môi trường, biển và hải đảo trên địa
bàn tỉnh Phú Yên. Những năm qua,
Trung tâm đã kịp thời cung cấp số
liệu cho cơ quan quản lý nhà nước
phục vụ công tác quản lý, dự báo và
bảo vệ môi trường, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
nguyỄn ngỌC

Đ

ược sự quan tâm, chỉ đạo và tạo
điều kiện của Sở Tài nguyên và Môi
trường cùng sự nỗ lực của toàn thể
viên chức, người lao động, năm
2020 Trung tâm đã cơ bản hoàn
thành các nhiệm vụ đã được phê duyệt. Trong đó,
đơn vị đã bám sát Quyết định số 509/QĐ-uBND
ngày 03/4/2020 của uBND tỉnh về việc phê duyệt
Kế hoạch quan trắc và phân tích môi trường trên

địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020; Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày
12/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ
quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 để xây
dựng kế hoạch hoạt động.
Cụ thể, tổng số điểm quan trắc là 226 điểm, trong đó: 59 điểm quan trắc môi
trường không khí xung quanh, phân tích với 10 thông số; 59 điểm quan trắc môi
trường nước mặt lục địa, phân tích với 18 thông số; 54 điểm quan trắc môi
trường nước biển ven bờ, phân tích với 13 thông số; 34 điểm quan trắc nước
ngầm, phân tích với 13 thông số; 17 điểm quan trắc đất, phân tích với 05 thông
số; 03 điểm quan trắc trầm tích, phân tích với 06 thông số. Trung tâm đã tổng
hợp, phân tích, đánh giá hoàn thành báo cáo quan trắc theo đợt; báo cáo kết quả
tổng hợp quan trắc và phân tích môi trường năm 2020, được uBND tỉnh phê
duyệt theo quy định.
Đối với nhiệm vụ quan trắc chất lượng nước các vùng nuôi trồng thủy sản
đầm, vịnh, Trung tâm đã thực hiện xong 03 đợt quan trắc chất lượng nước các
vùng nuôi trồng thủy sản đầm, vịnh tại Đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài (theo Kế
hoạch phối hợp quan trắc hàng năm với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Trong hoạt động tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường,
Trung tâm đã thực hiện các hợp đồng về: Lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường cho 05 dự án, trong đó đã có Quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên và
Môi trường (01 dự án), Quyết định phê duyệt của uBND tỉnh Phú Yên (03 dự
án), đang chỉnh sửa, bổ sung trình phê duyệt (01 dự án); lập kế hoạch bảo vệ môi
trường cho 01 dự án, đã có giấy xác nhận của uBND TP.Tuy hòa; lập báo cáo
hiện trạng môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, đã nghiệm thu trình
phê duyệt; các hợp đồng thực hiện các chương trình giám sát môi trường.
Ngoài ra, trong năm 2020, Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị liên quan
của Sở triển khai Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường tỉnh Phú Yên
giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; xây dựng hồ sơ điều chỉnh Giấy
phép hoạt động dịch vụ theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của
Chính phủ về quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện lấy mẫu môi trường trong
các sự vụ đột xuất...
Ông hồ Minh Vũ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Phú Yên cho biết: Định hướng từ nay đến 2025, Trung tâm sẽ tiếp
tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quan trắc môi
trường của tỉnh Phú Yên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, bắt
kịp với xu hướng hiện đại hóa, quản lý môi trường thông minh, tiến tới hòa nhập
với trình độ quản lý môi trường trong nước.
Trong đó, đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Đầu tư các trạm
quan trắc môi trường nước, không khí tự động, liên tục đặt tại các vị trí quan
trọng, nhạy cảm về môi trường. Thiết kế, xây dựng Trung tâm điều hành, quản lý
cơ sở dữ liệu nhằm kết nối và tiếp nhận thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường
nước, môi trường không khí xung quanh từ các trạm quan trắc tự động, liên tục
trên địa bàn tỉnh và kết nối dữ liệu quan trắc với các trung tâm điều hành, quản lý
cơ sở dữ liệu cấp Trung ương.
“Đơn vị chú trọng đầu tư bổ sung máy móc, trang thiết bị để nâng cao
khả năng phân tích môi trường. Đồng thời, xây dựng nguồn nhân lực, đào
tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường, cán bộ làm công tác
quan trắc hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm”, ông
hồ Minh Vũ cho biết.n
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Improving Environmental
Monitoring Capacity
Phu Yen Natural Resources and
Environmental Monitoring Center has the
function of environmental investigation,
observation and analysis; performing
consulting activities and services for
organizations and individuals in the fields
of natural resources and environment, sea
and islands in Phu Yen province. over the
past years, the Center has promptly
provided data to state management agencies
for environmental management, forecasting
and protection, contributing to the
province's socio-economic development.
nguyen ngoC

W

ith the attention, direction and conditions of
the Department of Natural Resources and
Environment and the efforts of all public
servants and employees, in 2020, the Center
has basically completed the approved tasks.
In particular, the unit has closely followed Decision 509/QDuBND dated April 3, 2020, of the Provincial People's
Committee approving the Plan of environmental monitoring
and analysis in Phu Yen province by 2020; and Decision
171/QD-STNMT dated May 12, 2020, of the Department of
Natural Resources and Environment on ordering the provision
of environmental monitoring and analysis services in Phu Yen
province by 2020 to develop a working plan.
Specifically, the total number of monitoring points is 226
points, of which: 59 points for monitoring the surrounding air
environment, analyzing with 10 parameters; 59 monitoring
points for the continental surface water environment, analyzing
with 18 parameters; 54 points for monitoring the coastal water
environment, analyzing with 13 parameters; 34 monitoring
points for groundwater, analyzing with 13 parameters; 17 soil
monitoring points, analyzing with 5 parameters; and 3 sediment
monitoring points, analyzing with 6 parameters. The Center has
synthesized, analyzed, assessed and completed the monitoring
report according to the phases; reporting on results of synthesis
of environmental monitoring and analysis in 2020, approved by
the Provincial People's Committee according to regulations.
for the task of water quality monitoring in aquaculture
areas, lagoons and bays, the Center has completed 3 rounds of
water quality monitoring in aquaculture areas, lagoons and bays

in Cu Mong Lagoon and Xuan Dai Bay (according to the annual
monitoring coordination plan with the Department of
Agriculture and Rural Development).
In the service consulting activities in the field of natural
resources and environment, the Center has performed contracts
on: Making environmental impact assessment reports for 5
projects, including the approval decision of the Ministry of
Natural Resources and Environment (1 project), the Approval
Decision of the People's Committee of Phu Yen province (3
projects), revising and supplementing for approval (1 project);
Planning environmental protection for 1 project, certified by
People's Committee of Tuy hoa City; Preparing a report on
current environmental status of Phu Yen province for the
period 2016-2020, inspected and submitted for approval; and
Contracts for the implementation of environmental monitoring
programs.
In addition, in 2020, the Center coordinated with relevant
units of the Department to implement the Project on improving
capacity of environmental monitoring in Phu Yen province in
the period of 2019-2020, with a vision to 2025; Preparing a
dossier of modification of the Service operation license
according to Decree 127/2014/ND-CP dated December 31,
2014 of the Government on conditions for organizing the
environmental monitoring service activities; Coordinating with
units in performing environmental sampling in unexpected
events.
Mr. ho Minh Vu, Director of Natural Resources and
Environment Monitoring Center in Phu Yen province, said:
from now to 2025, the Center will continue to perform tasks
and solutions to improve the environmental monitoring
capacity in Phu Yen province, to meet the requirements of the
socio-economic development, catching up with the trend of
modernization, smart environmental management, and striving
towards integration with the domestic environmental
management level.
In particular, the unit will focus on main contents such as:
Investing in automatic and continuous monitoring stations for
water and air environments in important and sensitive
locations; Designing and building the database management
and operation center to connect and receive information and
data on monitoring surrounding water and air environment
from the local automatic and continuous monitoring stations,
and connect the monitoring data to the Central database
management and administration centers.
“The unit will focus on additional investment in machinery
and equipment to improve environmental analysis. At the same
time, it will build human resources, train and improve capacity
for environmental management officers and staff working on
field monitoring and analyzing samples in the laboratory," said
Mr. ho Minh Vu.n
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trung tâm Dịch vụ đấu giá tài Sản Phú yên

Nỗ lực vượt khó, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội địa phương
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Tư pháp tỉnh. Trung tâm có chức năng đấu giá các loại tài sản theo
quy định tại Điều 4, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Thế bắC

T

rong năm 2020, Trung tâm đã
ký kết được 124 hợp đồng với
tổng giá khởi điểm:
6.967.057.173.740 đồng; Số hợp
đồng đấu giá thành: 69 hợp
đồng với tổng giá khởi điểm
966.706.066.054 đồng và tổng giá bán đấu
giá thành là 1.008.877.037.591 đồng. Giá trị
chênh lệch giữa giá bán so với giá khởi điểm
là 42.170.917.537 đồng, đạt tỷ lệ 4%.
Để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách
hàng, trong thời gian qua Trung tâm đã chú
trọng công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân
sự phù hợp, đồng thời quán triệt nâng cao
trách nhiệm mỗi cá nhân trong thực hiện
nhiệm vụ. Ngoài ra, thường xuyên cử cán bộ
tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về
công tác đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp tổ
chức cũng như các lớp học liên quan đến
công tác đấu giá tài sản để nâng cao trình độ
chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ
nhân lực của đơn vị.
Bên cạnh đó, đến nay Trung tâm đã
thiết lập và cài đặt chương trình phần mềm
vi tính trong khâu ban hành biên bản đấu
giá tài sản, đặc biệt là đấu giá tài sản quyền
sử dụng đất các huyện, thành phố. Ngay sau
khi kết thúc cuộc đấu giá, Trung tâm ban
hành biên bản đấu giá kịp thời cho các bên
tham gia đấu giá (người trúng đấu giá,
người có tài sản, người chứng kiến và đại
diện người tham gia đấu giá) ký biên bản
đấu giá tại cuộc đấu giá. Nhờ đó, đã tạo điều
kiện rất thuận lợi cho các bên tham gia đấu
giá không phải đi lại nhiều, tiết kiệm thời
gian và hoàn tất thủ tục hồ sơ nhanh chóng.
Ngoài ra, ban hành mẫu đề nghị hoàn
trả tiền đặt trước để người tham gia đấu giá
điền thông tin cũng như cung cấp số tài
khoản và nộp lại cho Trung tâm vào thời
điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
Qua đó, Trung tâm chủ động chuyển trả
tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá

Bà Nguyễn Thị Thu Duyên,
Giám đốc Trung tâm

Những năm gần
đây, các cấp chính
quyền trong đó có
ngành Tư pháp Phú Yên có
nhiều nỗ lực cải cách thủ
tục hành chính. Điều đó
thể hiện quyết tâm xây
dựng một nền hành chính
hiện đại, gần dân, được
nhân dân tin tưởng; góp
phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội của
địa phương, trong đó có
lĩnh vực đấu giá tài sản.
Bà nguyễn thị thu duyên
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không trúng đấu giá, sớm hơn thời gian
luật định.
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh
hưởng trực tiếp đến hoạt động đấu giá tài
sản, mặc dù Trung tâm đã áp dụng nhiều
biện pháp nhưng vẫn gặp rất nhiều khó
khăn. Nguồn tài sản đấu giá chủ yếu của
Trung tâm là quyền sử dụng đất nên khi
dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã làm cho thị
trường bất động sản trầm lắng, dịch bệnh
ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư
vào bất động sản; doanh nghiệp các tỉnh
không giao thương với nhau. Nhiều dự án
đất đưa ra đấu giá không có người tham gia
đấu giá đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân
sách nhà nước của tỉnh...
Trước tình hình đó, theo Giám đốc
Trung tâm Nguyễn Thị Thu Duyên, đơn vị
đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo hiệu
quả hoạt động như: thông báo công khai việc
đấu giá trên phương tiện đại chúng, trên
Cổng thông tin chuyên ngành đấu giá tài sản
- Bộ Tư pháp, Cổng quản lý công sản - Bộ
Tài chính; niêm yết việc đấu giá tại các địa
điểm theo quy định của Luật đấu giá tài sản;
làm bảng pano thông báo các nội dung đấu
giá tài sản và sơ đồ khu đất cắm mốc cố định
trên khu đất đấu giá; thông báo trên đài phát
thanh của xã hoặc của huyện, thành phố nơi
có khu đất đấu giá để người tham gia đấu giá
dễ dàng tiếp cận thông tin...
“Cùng với đó, nhằm tạo điều kiện
thuận lợi, khuyến khích người tham gia đấu
giá tại các địa phương, Trung tâm phối hợp
với người/tổ chức có tài sản cử nhân viên
bán hồ sơ, hướng dẫn thủ tục tham gia đấu
giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá
trong giờ hành chính tại các địa phương có
khu đất đấu giá; mở tài khoản tại các chi
nhánh ngân hàng các huyện, thành phố để
người tham gia đấu giá thuận tiện trong
việc nộp tiền đặt trước...”, bà Nguyễn Thị
Thu Duyên cho biết.n

Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông hinh

Tăng cường giải pháp bảo vệ rừng
Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPh)
Sông hinh được giao quản lý diện tích đất
và rừng là 26.328,51 ha, với lâm phần bao
gồm 38 tiểu khu thuộc 4 xã: Ea Bar, Ea Ly,
Ea Trol, Sông hinh của huyện Sông hinh
- Phú Yên. Những năm qua, nhờ thực hiện
tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, chất
lượng và diện tích rừng trên địa bàn đơn vị
quản lý ngày càng tăng lên, độ che phủ của
rừng hiện đạt 94%.
hương giang

D

iện tích rừng do Ban quản lý hiện bao gồm:
Rừng phòng hộ là 20.170,70 ha; rừng sản xuất
là 5.969,70 ha; rừng ngoài quy hoạch là 188,11
ha. Trong đó, chủ yếu là rừng tự nhiên, lá rộng
thường xanh, thuộc rừng ẩm nhiệt đới có giá
trị đa dạng sinh học cao, trữ lượng gỗ còn nhiều. Do vậy,
nhiệm vụ bảo vệ rừng của đơn vị rất quan trọng và cũng nhiều
khó khăn bởi giá trị lâm sản cao, đặc biệt các đối tượng lâm tặc
dùng nhiều thủ đoạn để khai thác gỗ trái phép.
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/Tu, ngày 04/5/2017 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, BQL RPh Sông hinh đã tăng cường tổ
chức triển khai nhiều giải pháp, hoạt động bảo vệ rừng nhằm
hạn chế thấp nhất việc khai thác gỗ trái phép. Cụ thể, bố trí
lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phù hợp cho từng địa bàn,
quy mô diện tích, tình hình tại từng tuyến đường mòn. Lực
lượng quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức tuần tra,
kiểm tra rừng để ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác, vận
chuyển gỗ, lấn chiếm, phá rừng lấy đất sản xuất trái phép,
nhất là các khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.
hàng năm, Ban phối hợp với uBND 4 xã thuộc lâm phần
quản lý, đến từng hộ gia đình sống gần rừng để tuyên truyền,
phổ biến giáo dục các quy định về hoạt động bảo vệ rừng; vận
động ký cam kết với các hộ dân không phá rừng; tổ chức họp
thôn, buôn để tuyên truyền người dân chấm dứt việc lấn
chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái
phép. Cán bộ Ban còn kiến nghị uBND xã thông báo trên đài
truyền thanh đối tượng lâm tặc thường xuyên vào rừng...
Đồng thời, Ban chủ động triển khai thực hiện kế hoạch
phối hợp với uBND xã, hạt kiểm lâm huyện; xây dựng quy
chế phối hợp với các đơn vị quản lý rừng giáp ranh như: BQL
RPh Vạn Ninh (tỉnh Khánh hòa), BQL RPh hòn Vọng Phu
(tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra các khu vực giáp ranh, vùng trọng
điểm và thông tin kịp thời các vụ phá rừng, lấn chiếm để tổ
chức ngăn chặn kịp thời.
Từ 3 năm 2017 đến nay, BQL RPh Sông hinh đã lập biên
bản vi phạm 82 vụ khai thác rừng trái phép; tịch thu 276 m3
gỗ. Đặc biệt, phối hợp với Công an xử lý hình sự vụ án mở

Cán bộ Ban tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng

đường khai thác gỗ trái phép có tổ chức tại vùng giáp ranh
giữa hai huyện Tây hòa và Sông hinh (đã khởi tố tháng
5/2020). Ngoài ra, phát hiện 12 vụ phá rừng làm nương rẫy
(diện tích 4,1 ha); 32 vụ lấn chiếm đất rừng (diện tích 22 ha)...
Song song với đó, Ban đã chủ động xây dựng, tổ chức triển
khai thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng
hàng năm, phù hợp cho từng đối tượng rừng, từng khu vực
theo hướng dẫn của Luật Lâm nghiệp và cảnh báo của Chi cục
Kiểm Lâm. hàng năm, tổ chức làm mới, sửa chữa 200 bảng
cấm lửa và bảng tuyên truyền tại các khu vực rừng dễ cháy,
các tuyến đường mòn nơi rừng bị chặt phá, khai thác gỗ trái
phép để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho người dân... Nhờ
đó, những năm gần đây trên lâm phần Ban quản lý không xảy
ra cháy rừng.
Theo ông huỳnh Xuân Quang, Giám đốc BQL RPh Sông
hinh, trong thời gian tới đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện các chỉ
đạo của Trung ương, tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 20/CT-uBND,
ngày 24/9/2020 của uBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Tiếp tục kiểm tra tình hình rừng dọc theo tuyến đường trong
địa bàn quản lý để có giải pháp ngăn chặn khai thác gỗ trái
phép, nhất là thời điểm dịp nghỉ lễ, Tết. Rà soát các khu vực có
gỗ nhiều, thuận lợi cho lâm tặc hoạt động để bố trí lực lượng
đủ mạnh; trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ và đào tạo cán bộ sử
dụng thành thạo nhằm trấn áp lâm tặc.
“Cùng với đó, chúng tôi sẽ tăng cường khảo sát và xây
dựng phương án chăm sóc rừng, biện pháp phòng chống cháy
rừng (PCCR) khả thi, duy tu băng cản lửa, hạn chế nguy cơ
gây cháy. Trang bị thêm công cụ PCCR nhằm đảm bảo yêu
cầu và tăng tính hiệu quả chữa cháy rừng, không để lây lan
trên diện rộng. Mặt khác, làm tốt việc phối hợp già làng,
trưởng thôn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện
nghiêm túc các quy định về bảo vệ rừng”, ông huỳnh Xuân
Quang cho biết.n
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Ban quản lý rừng Phòng hộ đồng xuân

Làm tốt công tác bảo vệ
và phát triển rừng
Những năm qua, Ban quản lý Rừng phòng hộ (BQL
RPh) Đồng Xuân đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó, diện tích và chất
lượng rừng trên địa bàn ngày càng được nâng cao; góp
phần bảo vệ và điều tiết nguồn nước, chống xói mòn,
hạn chế thiên tai, đảm bảo cân bằng sinh thái, môi
trường,… trong phạm vi lâm phần được giao.
ngỌC Tùng
BQL RPh Đồng Xuân là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Phú Yên, được giao quản lý lâm phần
với tổng diện tích 22.133 ha, thuộc địa bàn xã
Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Trong đó, rừng phòng hộ: 17.939,74 ha; rừng
sản xuất: 4.073,32 ha và đất khác: 119,84 ha
(rừng tự nhiên trên 17.000 ha).
Nhiệm vụ của Ban là thực hiện quản lý,
chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng cùng các
nguồn lợi khác trên diện tích được giao. Bằng
các giải pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật đã dần
nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, hiện tại
rừng giàu và rừng trung bình đạt 40% diện tích,
trữ lượng bình quân đạt từ 200-300 m3/ha, diện
tích rừng nghèo cũng dần tiệm cận đến rừng
trung bình. Rừng trồng cũng được cải tạo nâng
cao chất lượng bằng các biện pháp thâm canh,
đa dạng loài cây trồng để tăng cường độ che
phủ, đảm bảo nâng cao chức năng phòng hộ và
sản xuất của rừng.
Vị trí lâm phần Ban quản lý có vị trí khá
phức tạp, phía bắc và phía tây giáp tỉnh Gia Lai;

Do ảnh hưởng
của cơn bão số 9
năm 2020, diện tích rừng
do Ban quản lý bị thiệt
hại lên đến 234 ha, các cơ
sở hạ tầng phục vụ lâm
sinh bị hư hỏng nặng. Để
khắc phục thiệt hại, đơn
vị đã kịp thời tổ chức
kiểm tra, thống kê; có
biện pháp khắc phục để
ổn định chất lượng rừng
cũng như các công trình
phục vụ đi lại, sản xuất ...
Ông nguyễn trung háo

Rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Đồng Xuân
có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái
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phía đông giáp tỉnh Bình Định; phía nam giáp
khu dân cư xã Phú Mỡ, với 750 hộ, 100%
đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, để làm tốt
nhiệm vụ bảo vệ rừng, đơn vị chú trọng phối
hợp chặt chẽ với uBND xã, hạt kiểm lâm và
ngành chức năng để thực hiện tốt công tác
quản lý, bảo vệ rừng.
Đặc biệt, Ban xây dựng mối quan hệ gắn
kết với bà con thôn, buôn, già làng… xây
dựng các quy ước về bảo vệ và phòng chống
cháy rừng. Thông qua việc giao khoán rừng,
đất rừng, công tác tuyên truyền, vận động,
người dân từng bước nâng cao nhận thức,
ủng hộ tham gia công tác bảo vệ và phát triển
rừng. Từ đó nhân dân trong vùng có thêm
nguồn thu nhập, rừng được bảo vệ chặt chẽ.
Trong năm 2020, diện tích rừng trong
lâm phần Ban quản lý không có vụ việc cháy
rừng xảy ra; tình hình khai thác, vận chuyển
lâm sản trái phép trên lâm phần quản lý đã
hạn chế. Ban tiếp tục triển khai giao khoán
quản lý, bảo vệ rừng với diện tích là 4.000 ha;
triển khai giao khoán 145,73 ha đất lâm
nghiệp cho 68 hộ dân để trồng rừng sản xuất;
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 470 ha.
Ngoài ra, Ban tiến hành trồng đạt 294,88
ha rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn (giai đoạn
2020-2029); trồng 211,02 ha rừng nguyên liệu
(giai đoạn 2020-2026); trồng thực nghiệm 0,5
ha lan kim tuyến (là loài cây quý hiếm cho thu
nhập cao) nhằm nhân rộng trong nhân dân
địa phương; trồng 3.500 cây dó gạch, 50 cây
trắc nghệ nhằm bảo tồn gen cây dược liệu và
cây gỗ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Tổ
chức chăm sóc 355,97 ha rừng trồng của năm
2019, trong đó, rừng sản xuất kinh doanh gỗ
lớn (2019-2028) là 105,3 ha; rừng nguyên liệu
(2019-2025) là 250,67 ha. Các kết quả trên đều
đạt 100% kế hoạch của Ban.
Theo ông Nguyễn Trung háo, Giám đốc
BQL RPh Đồng Xuân cho biết: Để nâng cao
hiệu quả sử dụng rừng, năm 2021 Ban tiếp tục
triển khai đề án tái cơ cấu ngành. Trong đó,
tiếp tục triển khai mô hình trồng dược liệu
dưới tán rừng như: Ba kích, Lan Kim tuyến,
Sa nhân; các loài cây ăn quả như Mít xuất
khẩu, Dổi… cây Bòn hòn dùng trong công
nghiệp sản xuất xà phòng, thuốc trừ sâu sinh
học; phát triển nguồn lâm sản phụ như mây,
tre; gây trồng các loài cây gỗ quý có giá trị
phòng hộ và kinh tế cao như Giáng hương, Re
hương, Sấu tía, Trắc nghệ, kết hợp chăn nuôi
các loài động vật quý hiếm…
“Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng khu du
lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong lâm phần tạo
địa điểm cho nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh
viên tham quan nghỉ dưỡng, học tập, giải trí.
Mặt khác, tiếp tục giao khoán rừng, đất rừng
để nhân dân tham gia trồng rừng, trồng dược
liệu nhằm gắn kết nhân dân với Ban, góp
phần tạo việc làm, tăng nguồn thu cho đơn vị
và đồng bào trong vùng” - ông Nguyễn Trung
háo cho biết. n

Ban quản lý rừng Phòng hộ Sơn hòa

Phối hợp cùng người dân trồng và
bảo vệ rừng
Với nỗ lực trong công tác bảo vệ và
phát triển rừng, Ban quản lý Rừng phòng
hộ (BQL RPh) Sơn hòa đã bảo toàn diện
tích đất và rừng trên lâm phần được giao
quản lý. Trong đó, đơn vị đã phát huy tốt
việc vận động, phối hợp cùng người dân
tham gia trồng và bảo vệ rừng.
BQL RPh Sơn hòa được giao quản lý diện tích đất và rừng
là 14.372 ha, bao gồm 9.869 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng
sản xuất. Để làm tốt nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt và triển
khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/01/2017
của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 15-CT/Tu, ngày
04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng.
hằng năm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị
chủ động đăng ký lịch tuyên truyền các quy định của pháp
luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR
đến tất cả các thôn, buôn có người dân sinh sống gần rừng.
Đồng thời, vận động người dân ký cam kết không được tác
động đến tài nguyên rừng trong lâm phần đơn vị quản lý.
Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm
nghiệp để sử dụng trái phép trong lâm phần quản lý...
Cùng với đó, công tác lâm sinh, phát triển rừng cũng được
đơn vị đặc biệt chú trọng. Trong năm 2020, BQL RPh Sơn
hòa đã thực hiện công tác trồng rừng với tổng diện tích:
219,29 ha. Trong đó, trồng rừng kinh doanh cây gỗ lớn: 50,87
ha; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác: 168,42 ha. Đồng thời,
chăm sóc rừng trồng với tổng diện tích: 468,16 ha. Cụ thể:
chăm sóc rừng trồng dự án jica2: 34,0 ha (rừng trồng phòng
hộ); chăm sóc rừng trồng thay thế: 9,17 ha (rừng trồng phòng
hộ); Chăm sóc rừng trồng sản xuất sau khai thác: 424,99 ha.
Ban cũng thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán quản
lý bảo vệ rừng. Cụ thể: khoán QL.BVR theo Nghị định
75/2015/NĐ-CP: 2.000 ha/78 hộ; khoán theo Dự án Đầu tư và
phát triển rừng: 880 ha/36 hộ; khoán theo Quyết định
38/2016/QĐ-TTg: 1.600 ha/67 hộ; giao khoán KNXTTS tự
nhiên: 293,6 ha/12 hộ (Dự án jica2).
Cùng với đó, đã thực hiện duy tu, sửa chữa 114.200 m²
băng cản lửa; làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm
và phân công lịch trực gác lửa rừng tại những vùng trọng điểm
vào mùa khô hanh... Nhờ đó, trong năm không có vụ cháy
rừng nào xảy ra trong lâm phần đơn vị quản lý.
Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, BQL RPh Sơn
hòa sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phối hợp
thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy
rừng với các xã có lâm phần quản lý và các đơn vị giáp ranh,

Ban luôn chú trọng phối hợp với nhân dân trong bảo vệ,
chăm sóc rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất

đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời,
đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các trục đường vào rừng;
ngăn chặn không cho các đối tượng vào rừng để khai thác gỗ
và lâm sản trái phép; tuyên truyền, vận động, ký cam kết bảo
vệ rừng với các hộ dân có sản xuất nương rẫy ven rừng và
trong rừng.
Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng kịp
thời; phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển
gỗ và lâm sản; lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Phối hợp
chặt chẽ với lực lượng uBND các xã, Kiểm lâm địa bàn tuần
tra ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép.
Cương quyết không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai
thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.
Đối với công tác PCCCR, Ban tiếp tục rà soát điều chỉnh
phương án đảm bảo sát với thực tế, phù hợp địa bàn quản lý.
Tăng cường đầu tư các công trình hỗ trợ cho việc phát hiện
cháy sớm, từ xa; trang bị thêm dụng cụ chữa cháy có tính năng
hiệu quả cao; phân công lãnh đạo, CBVC trực chỉ huy, cán bộ
trực canh lửa hàng ngày, nhất là dịp lễ, Tết...
Song song với đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó giám đốc
BQL RPh Sơn hòa cho biết: Ban sẽ tập trung mạnh cho
nhiệm vụ phát triển rừng, đặc biệt trồng lại rừng sau khai thác
(rừng sản xuất): 490,81 ha. Trong đó, trồng rừng gỗ lớn: 50 ha;
chăm sóc rừng trồng: 687,45 ha. Đặc biệt, thực hiện chặt chẽ
công tác giao khoán trồng, chăm sóc rừng; chủ động hướng
dẫn, tư vấn người dân trồng rừng sản xuất đạt hiệu quả kinh
tế, nhất là phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn.
“Triển khai hiệu quả việc phối hợp với nhân dân trong bảo
vệ, chăm sóc rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất sẽ tạo ra
sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn lâm phần đơn vị
quản lý, giúp người dân có cuộc sống ổn định. Đây là giải
pháp làm giảm thiểu các hành vi xâm phạm rừng, giúp công
tác bảo vệ, phát triển rừng của chúng tôi ngày càng hiệu quả”
ông Đặng Việt Dũng khẳng định.n
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Doanh nhân trẻ Phú Yên song hành
phát triển cùng địa phương
Những năm qua, hội Doanh nhân trẻ tỉnh
Phú Yên đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa
các doanh nghiệp hội viên với chính quyền
tỉnh. Thông qua hội, nhiều kiến nghị tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc về hoạt động đầu tư, sản
xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo uBND tỉnh và
các sở, ngành kịp thời tiếp nhận, giải quyết.
ngỌC Tùng

ngày càng vững mạnh
hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên là tổ chức xã hội - nghề
nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi
thành phần kinh tế đang hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh Phú
Yên. Trong quá trình hoạt động, hội luôn bám sát mục tiêu: tập
hợp cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của hội viên; vận động doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật,
nâng cao trách nhiệm xã hội, góp phần phát triển KT-Xh địa
phương; tổ chức đối thoại, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của
doanh nghiệp đến các cấp chính quyền, sở ngành...
Những năm gần đây, hội ngày càng hoàn thiện, kiện toàn
về tổ chức và hoạt động; thường xuyên triển khai các hoạt động
tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển. Công tác phát
triển hội viên có nhiều kết quả, đến nay, hội đã có hơn 120 hội
viên và mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển lên trên 200 hội
viên.
Ngoài ra, hội tích cực tuyên truyền việc chấp hành các chủ
trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà
nước trong SXKD. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, phát huy
tinh thần sáng tạo; không ngừng phát triển văn hóa doanh
nghiệp, đạo đức kinh doanh; đoàn kết hợp tác hỗ trợ lẫn nhau,
tích cực tham gia công tác xã hội...
Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát
triển hội viên; thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng phát triển,
có doanh thu cao, phạm vi hoạt động rộng, tạo điều kiện chăm
lo đời sống, thu nhập cho người lao động... Đặc biệt, tăng cường
tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản
phẩm của doanh nghiệp; khuyến khích, kết nối hội viên sử
dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau để cùng phát triển.

góp phần cải thiện chỉ số Pci
Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy và uBND tỉnh; sự
vào cuộc quyết liệt các sở, ban, ngành và các địa phương, môi
trường đầu tư, kinh doanh của Phú Yên đã từng bước được cải
thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh cũng
từng bước được nâng lên. Năm 2019, PCI Phú Yên đạt 64,14
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Hội Doanh nhân trẻ Phú Yên thường xuyên là cầu nối đưa kiến nghị, nguyện
vọng của doanh nghiệp đến các cấp chính quyền, sở ngành của tỉnh

điểm, đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố (tăng 8 bậc so với năm
2018) và vươn lên nhóm khá.
Ông Nguyễn huỳnh Vĩnh huy - Chủ tịch hội Doanh nhân
trẻ Phú Yên nhận định: Thời gian qua, những nỗ lực của các
ngành, các cấp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp
đã củng cố và tăng niềm tin của doanh nghiệp vào sự đồng
hành của chính quyền. Các thủ tục hành chính liên quan đến
doanh nghiệp được cải thiện, môi trường đầu tư thuận lợi,
nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai...
Tuy nhiên, để chỉ số PCI của tỉnh đi vào thực chất hơn nữa,
bộ máy hành chính của tỉnh phải đảm bảo tính hiệu quả cao,
nhanh gọn và minh bạch dựa trên tinh thần kiến tạo. “Đặc biệt,
sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo và mạnh dạn trong
tham mưu của hệ thống công chức, viên chức cần rõ rệt hơn
nữa; cán bộ, chính quyền phải nêu cao tinh thần dám làm và
dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ”, ông Nguyễn
huỳnh Vĩnh huy nhấn mạnh.
Cùng với đó, Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Phú Yên
cũng trăn trở trước thực tế, hiện nay số lượng doanh
nghiệp của tỉnh vẫn còn hạn chế về quy mô. Có rất ít
doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị để
tạo nên các sản phẩm đầu cuối nhằm khai thác tiềm
năng, thế mạnh của địa phương.
“Để tạo bước phát triển đột phá, tỉnh không đơn thuần
chỉ dựa vào vị trí, tiềm năng, chính sách ưu đãi, tạo thuận
lợi về thủ tục... mà cần làm nổi bật những giá trị riêng về
văn hóa, xã hội, được kiến tạo bằng ý chí con người. Chúng
ta cần xây dựng Phú Yên là một vùng đất đáng sống, đáng
đến đầu tư bằng môi trường xanh sạch, khí hậu trong lành,
con người văn minh, thân thiện và mến khách”, ông huy
bày tỏ.n

Phu Yen Young Entrepreneurs
Grow with Local Development
In the past years, the Phu Yen Young Entrepreneurs Association has effectively
played its role as a bridge for its members with the provincial government. The
association represented the business community to put forth many proposals to
deal with difficulties relating to investment, production and business faced by
local enterprises to the Provincial People’s Committee and relevant agencies for
prompt resolution.
ngoC Tung

stronger
The Phu Yen Young Entrepreneurs Association is a
voluntary professional representative of enterprises and
entrepreneurs of all economic sectors in Phu Yen
province. Since its inception, the association has always
adhered to the following objectives: Assembling the
business community, protecting the legitimate rights and
interests of its members; encouraging businesses to
comply with the law, improve social responsibility, and
contribute to local socioeconomic development; and
organizing dialogues, integrating opinions and aspirations
of businesses to all levels of authorities.
In recent years, the association has increasingly
perfected its organization and operation; regularly advised
and supported its member companies to develop.
Membership expansion is positive, expected to increase
from more than 120 members at present to over 200 by
2025.
In addition, the association actively informs its
members to observe business laws and policies;
encourages the startup and innovation movement;
constantly develops corporate culture and business ethics;
unites to support each other; and actively participates in
social work.
In the coming time, the agency will further boost
membership development; assist enterprises to expand
operations, revenue and scale to take care of livelihoods
and incomes for workers. Especially, it will foster product
branding for enterprises and encourage and connect
members to use each other's products and services for
mutual development.

greater help for Pci improvement
over the past years, with the attention and direction of
the Provincial Party Committee and the Provincial

People's Committee, the active involvement of provincial
and local agencies, the investment and business climate of
Phu Yen province has been gradually improved. The
Provincial Competitiveness Index (PCI) gradually picked
up. In 2019, its PCI scored 64.14 points to rank No. 43 out
of 63 provinces and cities, eight places higher than in
2018.
Mr. Nguyen huynh Vinh huy, Chairman of the Phu
Yen Young Entrepreneurs Association, said, in the past
time, efforts of all concerned branches and levels of
authority for a better business investment environment,
ease of doing business and startup support have
strengthened and increased business confidence in the
government's companionship. Administrative procedures
relating to business have been improved; the investment
environment has been lifted, and many support policies
have been launched.
however, to further raise the PCI, the provincial
administrative apparatus must ensure high efficiency,
speed and transparency. “In particular, the drastic
leadership of officials and the bold advice of civil servants
need to be more pronounced. officials and authorities
must uphold the enterprising spirit and responsibility in
performing public duties,” he emphasized.
Besides, local businesses are small in size, he added.
just a very few companies are capable of forming
production chains and value chains to create end-to-end
products to tap local potential strengths.
“To create breakthrough development steps, the
province cannot simply rely on its locational convenience,
potential, preferential policies and procedural ease, but it
also needs to highlight its own cultural and social values
constituted by human will. We need to make Phu Yen
known as a livable, investable land with a clean green
environment, a pleasant climate, and a civilized, friendly
and hospitable people,” Mr. huy expressed.n
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agriBank Phú yên

Tiên phong, chủ lực trong triển khai
chính sách tín dụng phát triển
nông nghiệp, nông thôn

T

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động của
ngành Ngân hàng nói chung - Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Agribank Chi nhánh tỉnh Phú
Yên (Agribank Phú Yên) nói riêng.
Tuy nhiên bám sát chủ trương, chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà
nước (NhNN) và diễn biến thị trường
trên địa bàn, Agribank Phú Yên đã
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp,
góp phần phát triển hoạt động kinh
doanh theo hướng an toàn, hiệu quả;
đồng thời hỗ trợ các khách hàng vượt
qua khó khăn, phục hồi sản xuất.
Công Luận
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ính đến thời điểm hiện tại, Agribank Phú Yên đã
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Trụ sở chính giao
với các con số ấn tượng: nguồn vốn tăng trưởng
14%, đạt 100,8% so kế hoạch năm; dư nợ cho vay
tăng trưởng 8% so đầu năm, hoàn thành kế hoạch
giao; tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, chỉ tiêu dịch vụ đạt tiến độ đề ra. Về
hoạt động tín dụng, tính đến ngày 19/12/2020 dư nợ Chi nhánh
đạt 9.860 tỷ đồng, tăng 750 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng
trưởng 8%, đạt kế hoạch Trụ sở chính giao.
Trong năm Agribank Phú Yên chú trọng triển khai các giải
pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NhNN, Tổng
Giám đốc Agribank. Đến ngày 30/11/2020, Chi nhánh đã thực
hiện cơ cấu miễn, giảm lãi giữ nguyên nhóm nợ cho 40 khách
hàng với dư nợ 70 tỷ đồng; triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ
đồng với lãi suất ưu đãi cho 507 khách hàng vay vốn với tổng số
tiền đã giải ngân 443 tỷ đồng và dư nợ đến thời điểm
30/11/2020 là 297 tỷ đồng.
Triển khai chương trình cho vay theo Nghị định số
55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ
phát triển nông nghiệp nông thôn và Nghị định 67/2014/NĐ-CP
của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính
đến 30/11/2020 dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 6.971
tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so đầu năm, chiếm tỷ trọng 71,5% trên
tổng dư nợ. Cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,
nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP, trong năm 2020
Chi nhánh đã ký kết và giải ngân các hợp đồng tín dụng gồm:
Công ty Thủy sản Đắc Lộc: cam kết cho vay 120 tỷ đồng, dư nợ
cho vay 120 tỷ đồng; Công ty Chăn nuôi Gà sạch Đồng Lợi: cam
kết cho vay 11 tỷ đồng, dư nợ cho vay 10,3 tỷ đồng; Công ty Bò
Giống Công nghệ Cao Colike Phú Yên: cam kết cho vay 10,6 tỷ
đồng, dư nợ 10,5 tỷ đồng; Công ty Đầu tư Sơn An: cam kết cho
vay 42,4 tỷ đồng, dư nợ 28,4 tỷ đồng. Cho vay phát triển thủy sản
theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Agribank Phú Yên cho vay
đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, cho vay nâng cấp tàu với
dư nợ hiện nay là 82 tỷ đồng, số lượng 9 khách hàng. Dư nợ cho
vay theo Quyết định 68 của Chính phủ đạt 61,3 tỷ đồng, chiếm
tỷ trọng 0,6% trên tổng dư nợ.
Giám đốc Agribank Phú Yên – ông Lê Văn Thịnh cho biết
những năm qua, đơn vị luôn dẫn đầu các tổ chức tín dụng trên
địa bàn tỉnh về thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối
với cho vay nông nghiệp, nông thôn. Tín dụng tăng trưởng hàng
năm trên 10% trong khi tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định NhNN,
chỉ 0,91%. Tính đến 30/11/2020, nguồn vốn đạt 10.202 tỷ đồng,

tăng 1.281 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 37,19% thị phần các
ngân hàng thương mại (NhTM) trên địa bàn, dư nợ 9.860 tỷ
đồng, tăng 750 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 30,3% thị phần các
NhTM trên địa bàn. Ngoài ra Chi nhánh hiện đã thực hiện cho
vay thấu chi qua thẻ đối với bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.
Đối với cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính
phủ, Agribank Phú Yên thường xuyên tiếp cận với khách hàng
để nắm bắt khó khăn, đưa ra giải pháp hỗ trợ khách hàng như:
tiếp cận người đứng đầu tổ nghiệp đoàn nghề cá để trao đổi tạo
mối quan hệ; hướng dẫn khách hàng gia nhập nghiệp đoàn
nhằm chia sẻ kinh nghiệm; cam kết hỗ trợ thông tin ngư trường
tiềm năng, thuê lao động kinh nghiệm trực tiếp khai thác, cách
tính công lao động…; thực hiện nghiệp vụ liên quan để hỗ trợ
khách hàng theo quy định của Chính phủ, NhNN Việt Nam,
Agribank.
Để nâng cao hiệu quả, Agribank Phú Yên đã triển khai ký kết
chương trình phối hợp với hội Nông dân tỉnh, hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh đồng hành với Agribank. Thông qua hai tổ chức hội
này, Agribank đã thành lập các tổ vay vốn nhằm chuyển tải vốn
nhanh nhất, thuận lợi và hiệu quả nhất đến bà con nông dân có
nhu cầu vay vốn để chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh và phục vụ
đời sống, hạn chế nạn tín dụng đen ở nông thôn. Tính đến
30/11/2020, toàn tỉnh Phú Yên có 806 tổ vay vốn, trong đó qua
hội nông dân tỉnh 591 tổ, qua hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 215 tổ
với trên 20.500 thành viên đang vay vốn và tổng dư nợ trên 1.254
tỷ đồng.
Thông qua nguồn vốn tín dụng của Agribank Phú Yên đã
giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp phát triển sản xuất và gần
160.000 hộ gia đình phát triển kinh tế, mở rộng kinh doanh các
ngành nghề, nâng cao đời sống thu nhập. Agribank Phú Yên còn
là cầu nối quan trọng đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính
phủ đến với nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên
toàn tỉnh. Thông qua ký thỏa thuận với hội Nông dân, hội Phụ
nữ, Agribank Phú Yên đã đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn,
giúp nhiều nông dân có cơ hội đổi đời từ chính mô hình sản
xuất của gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm
nghèo ở nông thôn và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ở các địa phương, khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực
trong triển khai chính sách, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông
thôn tỉnh nhà.
Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ nguồn vốn cho nhu cầu đầu
tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Phú Yên còn nỗ
lực triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, các sản
phẩm mới đến bà con nông dân thông qua 18 điểm giao dịch
trên toàn tỉnh, 34 điểm rút tiền tự động (ATM và CDM) và 1
điểm giao dịch lưu động tại 3 xã miền núi thuộc huyện Sơn hoà,
với 300 lao động. Đơn vị chẳng những cho vay 100% xã, phường
trong tỉnh, mà còn cùng với hội Nông dân, hội Phụ nữ xây
dựng hàng ngàn nhóm, tổ tiết kiệm vay vốn, là mạng lưới để
Agribank Phú Yên vươn tới tận thôn, xóm, buôn làng xa xôi.
Để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, chủ lực trong triển
khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông
thôn, ông Lê Văn Thịnh cho biết trong thời gian tới Agribank
Phú Yên sẽ tập trung huy động vốn nhàn rỗi trong các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn, tạo sự gắn kết giữa Agribank với khách
hàng, chủ động được nguồn vốn để đầu tư cho doanh nghiệp, cá
nhân. Trong đó tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn,
lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo
của Chính phủ, NhNN gắn với mở rộng cho vay tiêu dùng, hạn
chế tín dụng đen..., góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn
Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp.n
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KCP - Đồng hành cùng công cuộc tái
cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với
xây dựng Nông thôn mới

Trực thuộc Tập đoàn KCP Ấn Độ, Công
ty TNhh Công nghiệp KCP Việt Nam
(KCP) chính thức gắn bó với đất Phú Yên
từ năm 2000. Trong hơn 20 năm nỗ lực
phát triển, hoạt động của KCP đã giúp cải
thiện điều kiện kinh tế - xã hội, thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 5 huyện
miền núi Phú Yên, đóng góp thiết thực
vào sự nghiệp CNh - hĐh và hội nhập
kinh tế quốc tế của tỉnh nhà. Sau đây là
nội dung trao đổi ngắn với Tổng Giám
đốc KCP - ông K.v.s.r.subbaiah.
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Ông có thể khái quát đôi nét về chặng đường phát
triển cũng như những thành tựu nổi bật mà KcP đã đạt
được trong hơn 20 năm qua?
Năm 1997, KCP đóng chân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
huế song do thiếu nguyên liệu nên năm 2000, chúng tôi đã
di dời Nhà máy vào huyện Sơn hòa, tỉnh Phú Yên. Từ cột
mốc quan trọng này, KCP đã có những bước tiến dài và vững
chắc. Từ một nhà máy với công suất ban đầu 2.500 tấn mía
cây/ngày, KCP đã mở rộng công suất của Nhà máy đường
tinh luyện Sơn hòa lên 10.000 tấn mía cây/ngày; đồng thời
thực hiện nâng công suất Nhà máy đường Đồng Xuân lên
1.000 tấn mía cây/ngày với tổng vốn đầu tư 103 triệu uSD.
Nhận thức rõ vùng nguyên liệu là vấn đề sống còn của
doanh nghiệp mía đường, thời gian qua KCP đã có hàng loạt
chính sách đúng đắn phù hợp với người trồng mía trong thu
mua và đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng giữ
vững diện tích, tăng năng suất và chất lượng mía. Để khuyến

KCP - Going with Agricultural
Restructuring and New Rural
Development
Affiliated to KCP Group of India, KCP
Vietnam Industry Co., Ltd. (KCP) has
been officially present in Phu Yen
province since 2000. for more than 20
years of development efforts, KCP's
operations have helped improve
socioeconomic conditions, promote
khích người nông dân trồng mía, KCP trực tiếp ký hợp đồng
đầu tư và tiêu thụ mía cho khoảng 10.000 hộ nông dân, tạo
được niềm tin với bà con trồng mía và chính quyền địa phương,
đóng góp thiết thực vào công cuộc tái cơ cấu ngành nông
nghiệp tỉnh nhà gắn với xây dựng Nông thôn mới.
hiện nay 98% sản phẩm đường của KCP được tiêu thụ bởi
các công ty nước giải khát và thực phẩm công nghệ trong nước.
Ngoài chất lượng sản phẩm vượt trội, KCP còn được các đối
tác, khách hàng đánh giá cao bởi cung cách phục vụ chu đáo và
nỗ lực ổn định chuỗi cung ứng. hoạt động ổn định và thành
công của KCP đã giúp cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội của 5
huyện miền núi của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo cho các
hộ gia đình trên địa bàn các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó
khăn của 2 huyện Sơn hòa và Đồng Xuân; đồng thời tạo công
ăn việc làm ổn định cho 700 công nhân viên lao động, 10.000 hộ
gia đình và khoảng 45.000 người làm dịch vụ trong lĩnh vực
nông nghiệp và vận chuyển.
Đặc biệt phát huy tính sáng tạo trong tận dụng các phế
phẩm, KCP còn xây dựng 2 dự án nhà máy phân vi sinh tại
huyện Sơn hòa và Đồng Xuân nhằm tận dụng triệt để nguồn bã
tro, bùn, mía thải ra trong quá trình hoạt động của nhà máy
đường; qua đó chủ động cung ứng nguồn phân bón cho nông
dân để đầu tư phát triển, nâng cao năng suất vùng nguyên liệu
mía. Năm 2017, Công ty cũng xây dựng và đưa vào hoạt động
Nhà máy điện sinh khối với công suất 30MW tại huyện Sơn
hòa. Bên cạnh cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất của
KCP, Nhà máy điện sinh khối cũng đã hòa vào lưới điện quốc
gia cung cấp điện cho bên ngoài, qua đó vừa mang lại doanh
thu cho Công ty vừa góp phần tăng thu cho ngân sách địa
phương.
với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, giai
đoạn tới là cơ hội để ngành mía đường việt nam vươn ra
"biển lớn". trong bối cảnh đó, KcP sẽ có những nỗ lực cụ
thể nào để vượt qua thách thức và tận dụng hiệu quả mọi
cơ hội có được, thưa ông?

economic restructuring in five
mountainous districts of Phu Yen, and
accelerate the cause of industrialization,
modernization and international
economic integration of the province.
The following is a short interview with
KCP General Director K.V.S.R.Subbaiah.
Kể từ ngày 1/1/2020, thực hiện các cam kết của hiệp
định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Việt Nam
chính thức mở cửa thị trường đường. Thống kê cho thấy
trong 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng đường nhập chính
ngạch từ Thái Lan vào Việt Nam đạt 978.602 tấn, bên cạnh
đường nhập lậu và đường nhập để sản xuất xuất khẩu. Kể
từ khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1715/ QĐ
- BCT ngày 29/6/2020 khởi xướng điều tra áp dụng biện
pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng (hfCS) nhập
khẩu từ Trung Quốc và hàn Quốc; Quyết định số 2466/ QĐ
- BCT ngày 21/9/2020 điều tra chống bán phá giá, chống
trợ cấp đối với một số sản phẩm đường có nguồn gốc từ
Thái Lan, ngành công nghiệp mía đường Việt Nam đã có sự
thay đổi theo hướng tích cực và hy vọng chiều hướng lạc
quan này sẽ tiếp tục được duy trì trong 4 - 5 năm tới.
Về phía KCP, đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại
tự do, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đầu tư đổi mới công
nghệ, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hướng đến sản xuất sản
phẩm đường mới với chất lượng vượt trội so với các sản phẩm
cùng loại; đồng thời giảm thiểu được những tác động xấu đến
môi trường, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, hướng đến
một nền sản xuất xanh bền vững và hiệu quả.
Ông có thể chia sẻ thêm về những dự án trong tương lai
của KcP?
Thời gian tới, KCP tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 để nâng
công suất Nhà điện sinh khối lên 60MW. Ngoài sản xuất điện
sinh khối, phân vi sinh…, KCP đã có kế hoạch xây dựng nhà
máy cồn bên cạnh Nhà máy đường Sơn hòa với công suất
60.000 lít/ ngày để sản xuất cồn nhiên liệu và cồn thực phẩm từ
mật rỉ với tổng vốn đầu tư 25 triệu uSD.
Thông qua nỗ lực đa dạng hóa sản xuất sẽ giúp KCP gia
tăng doanh thu, ổn định việc làm và cải thiện thu nhập cho
người lao động, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội và đi lên CNh - hĐh của tỉnh nhà.
trân trọng cảm ơn ông!
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you please briefly introduce the development
F pathcould
and outstanding achievements of KcP over the past

20 years?
KCP chose to locate its factories in Thua Thien hue
province in 1997 but, due to input shortfall, it relocated its
facilities to Son hoa district, Phu Yen province, in 2000. from
this important milestone, KCP has made long steady strides.
from a mill with an initial processing capacity of 2,500 tons of
sugarcane a day, KCP expanded the capacity of Son hoa
Refined Sugar Mill to 10,000 tons of sugarcane a day and
upgraded the processing capacity of Dong Xuan Sugar Plant to
1,000 tons of sugarcane a day. The total investment fund was
uS$103 million.
Knowing that inputs are vital to sugar companies, KCP has
made a series of right policies, pleasing sugarcane growers, on
sugarcane purchases and input area development investment
in the past time. The company has sought to maintain the
acreage but increase productivity and quality of sugarcane. To
encourage farmers to grow sugarcane, KCP directly signed
sugarcane investment and consumption contracts with about
10,000 farming households, thus building trust with sugarcane
farmers and local authorities, making practical contributions
to local agricultural restructuring and new rural development.
Currently, 98% of KCP's sugar products are consumed by
domestic beverage and food companies. In addition to
outstanding product quality, KCP is also highly appreciated by
partners and customers for its attentive service and efforts to
stabilize the supply chain. The stable and successful operation
of KCP has helped improve socioeconomic conditions in five
mountainous districts of Phu Yen province, and reduce
poverty in very poor communes in Son hoa and Dong Xuan
districts. The company has provided stable jobs for 700
employees, 10,000 farmer households and about 45,000 farm
workers and transport workers.
To creatively use up its waste products, KCP has also built
two microbiological fertilizer plants in Son hoa and Dong
Xuan districts in order to make full use of waste ash, sludge
and cane at its mills. This has actively supplied fertilizers for
farmers to invest in production development and productivity
improvement. In 2017, the company also built and operated a
30-MW biomass power plant in Son hoa district. In addition
to supplying electricity to its production facilities, the plant
has also fed the national grid to supply power to external
customers, enabling the company to add another source of
income and the local budget to have one more source of tax.

Facilitated by many free trade agreements signed, the
vietnamese sugar industry will have a great opportunity
to reach the "vast ocean" in the upcoming period. in that
context, what specific efforts will KcP make to overcome
challenges and make effective use of all opportunities
available?
Since january 1, 2020, to fulfill its commitments of the
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Vietnam
officially opened its sugar market. According to statistics, in
the first nine months of 2020, the official import of sugar from
Thailand to Vietnam amounted to 978,602 tons, not counting
smuggled sugar and sugar imported for export production.
Since the Ministry of Industry and Trade issued Decision
1715/QD-BCT dated june 29, 2020, to initiate investigations to
impose anti-dumping measures on liquid sugar (hfCS)
imported from China and South Korea; and Decision
2466/QD-BCT dated September 21, 2020, on anti-dumping
and anti-subsidy investigations into some sugar products
originated from Thailand, Vietnam's sugar industry has
positively changed and this optimistic trend is hoped to
continue in the next 4-5 years.
To grasp all opportunities from free trade agreements,
KCP will continue to invest in technology innovations,
minimize production costs, and make new sugar products
with superior quality over its competitors in the coming time.
At the same time, the company will mitigate negative impacts
on the environment, align production with environmental
protection towards sustainable and efficient green production.
Would you mind telling us more about KcP's future
projects?
In the coming time, KCP will invest to upgrade the
capacity of the biomass power plant to 60MW in the second
phase. In addition to generating biomass power and producing
microbiological fertilizers, KCP has also planned to build an
alcohol facility, with a daily output of 60,000 liters, next to Son
hoa Sugar Mill to produce fuel alcohol and food alcohol from
molasses. The total investment fund is uS$25 million.
Its efforts to diversify production will help KCP increase
revenue, stabilize jobs and improve income for workers and
make practical contributions to the socioeconomic
development, industrialization and modernization of Phu Yen
province.
thank you very much!

Petrolimex Phú yên

Phát huy vai trò chủ lực, điều tiết
phát triển thị trường xăng dầu

T

ừ 1 cửa hàng xăng
dầu ban đầu, đến
nay Petrolimex Phú
Yên đã có hệ thống
phân phối rộng
khắp trên toàn tỉnh với 35 cửa
hàng xăng dầu, gas và trên 30
cửa hàng xăng dầu thuộc các
thương nhân nhượng quyền bán
lẻ; tổ chức kinh doanh ngành
hàng xăng dầu, dầu mỡ nhờn
Petrolimex, gas Petrolimex, sơn
Petrolimex và bảo hiểm PjICo
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh quốc phòng
và đời sống nhân dân trên địa
bàn tỉnh.
Với lực lượng trên 160 lao
động được đào tạo chuyên
nghiệp, có trình độ, kinh
nghiệm, có tinh thần nhiệt
huyết, Petrolimex Phú Yên ngày
càng khẳng định được vị thế, vai
trò chủ lực trong bình ổn thị
trường xăng dầu. Ngày cả trong
những giai đoạn khan hiếm về
nguồn hàng, Chi nhánh chưa
bao giờ để “đứt” nguồn hàng;
đồng thời chú trọng phát triển
hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các
huyện miền núi nhằm tạo điều
kiện cho người tiêu dùng tại các
vùng sâu vùng xa mua được các

Chặng đường 30 năm
dựng xây và trưởng thành,
cán bộ nhân viên Chi
nhánh Xăng dầu Phú Yên
(Petrolimex Phú Yên) luôn
nêu cao tinh thần đoàn kết
gắn bó, triển khai nhiều
giải pháp đúng đắn, xử lý
kịp thời và linh hoạt các
yếu tố phát sinh trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ
chính trị, kinh doanh. Qua
đó, Chi nhánh luôn khẳng
định vai trò chủ lực trong
dẫn dắt, điều tiết phát triển
thị trường xăng dầu, bảo
đảm cung ứng đủ xăng dầu
phục vụ sản xuất và tiêu
dùng của nhân dân.
duy anh

sản phẩm xăng dầu đạt tiêu chuẩn chất
lượng, đủ về số lượng và đúng giá bán quy
định.
Nhờ sự linh hoạt, bén nhạy, những năm
qua Petrolimex Phú Yên luôn duy trì mức
tăng trưởng ổn định qua từng năm, hoàn
thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà
nước và là doanh nghiệp đứng đầu của tỉnh
trong nộp ngân sách. Để có được thành
công ngày hôm nay, Petrolimex Phú Yên
luôn khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm
năng lợi thế sẵn có; chủ động nắm bắt và
triển khai quyết liệt, có hiệu quả định
hướng cũng như chiến lược phát triển của
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; chú trọng
trong xây dựng, quảng bá và phát triển
thương hiệu Petrolimex. Ngoài ra Chi
nhánh còn luôn nhận được sự quan tâm
của lãnh đạo Tỉnh ủy, uBND tỉnh, các sở,
ban ngành luôn đồng hành, hỗ trợ doanh
nghiệp trong quá trình tổ chức hoạt động
kinh doanh.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận
lợi, hoạt động của Petrolimex Phú Yên
cũng vấp phải không ít thách thức, nhất là
áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị
trường. Giám đốc Petrolimex Phú Yên –
ông Lê Bình Sanh cho biết từ lâu kinh
doanh xăng dầu đã không còn là môi
trường kinh doanh độc quyền, số lượng các
đầu mối cung cấp xăng dầu ngày càng tăng.
hiện cả nước có gần 40 đơn vị đầu mối
trực tiếp nhập khẩu xăng dầu; riêng trên
địa bàn tỉnh Phú Yên có gần 200 cửa hàng
bán lẻ xăng dầu đã khiến cho mức độ cạnh
tranh trên thị trường càng trở nên khốc liệt
hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, để giữ
vững thương hiệu Petrolimex nói chung Petrolimex Phú Yên nói riêng, Ban lãnh
đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên
Chi nhánh luôn đặt chữ tín - chất lượng lên
hàng đầu. "Trong nhiều năm qua, kể cả
những lúc nguồn hàng xăng dầu có nhiều
khó khăn, chúng tôi vẫn luôn đáp ứng đầy
đủ nhu cầu của khách hàng. hiện nay
chúng tôi đang đẩy mạnh việc xây dựng
hình ảnh cửa hàng xăng dầu Petrolimex
thân thiện bằng việc áp dụng mô hình 5S,
triển khai thực hiện quy trình bán hàng 5
bước, nâng cao chất lượng phục vụ, mở
thêm các tiện ích - các dịch vụ tại cửa hàng
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dầu...Chính những nỗ lực này đã
F xăng
góp phần mang lại diện mạo mới hết sức
năng động cho Petrolimex Phú Yên cũng
như tạo sự gắn kết, tin yêu của người tiêu
dùng” – ông Lê Bình Sanh nhấn mạnh.
Bên cạnh thành tích nổi bật trong
kinh doanh, Petrolimex Phú Yên còn là
đơn vị đi đầu trong các hoạt động an sinh
xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người
nghèo, xóa nhà tạm, cứu trợ đồng bào gặp
thiên tai bão lũ, chăm lo công tác giáo
dục, y tế của địa phương…Đây là những
việc làm thiết thực, thể hiện tấm lòng
người lao động Petrolimex Phú Yên luôn
hướng về cộng đồng và toàn xã hội với
tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Phát huy thành quả đạt được, trong
những năm tới Petrolimex Phú Yên tiếp
tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh
nghiệp "Trách nhiệm - Nhiệt huyết - Lạc
quan - Tin cậy", chú trọng vào khâu đầu
tư mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ
xăng dầu, nâng cấp hiện đại hóa các cửa
hàng xăng dầu hiện có. Với sự ủng hộ của
lãnh đạo tỉnh Phú Yên, vững tin
Petrolimex Phú Yên sẽ ngày càng phát
triển mạnh mẽ và tiến xa hơn, góp phần
làm tỏa sáng thương hiệu Petrolimex trên
thị trường và tiếp tục có những đóng góp
thiết thực vào công cuộc phát triển kinh
tế - xã hội, đi lên công nghiệp hóa - hiện
đại hóa của tỉnh nhà.n

công ty tnhh mtv
xổ Số kiến thiết Phú yên

Trưởng thành trong
gian khó
Công ty TNhh MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Phú
Yên được thành lập ngay sau khi tỉnh Phú Yên tái
lập (7/1989). Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động
trong lĩnh vực đặc thù, có những thời kỳ phải đối
mặt với không ít khó khăn thách thức song với tinh
thần đoàn kết và sự nỗ lực phấn đấu hết mình,
XSKT Phú Yên vẫn vươn lên phát triển mạnh mẽ,
đạt được những thành tựu đáng khích lệ, trở thành
một trong những doanh nghiệp mạnh, có nhiều
đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh nhà.
Công Luận

thành công đến từ sự đồng thuận, đồng lòng
Quá trình phát triển của XSKT Phú Yên được đong đếm bằng những
con số cụ thể và sinh động, đã minh chứng cho sự năng động, tính hiệu quả
của đơn vị trong suốt hành trình. Trong 30 năm qua, tổng doanh thu bán vé
của XSKT Phú Yên đạt hơn 4.610 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 1.130 tỷ
đồng. Riêng trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt
đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó hoạt động XSKT có thời
điểm phải ngừng phát hành vé số ra thị trường. Tuy nhiên với sự đồng
thuận, đồng lòng từ lãnh đạo tới nhân viên đã tạo nên khối sức mạnh tập
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thể vững chắc, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành
công tác chuyên môn. Đặc biệt việc được hệ thống đại lý tin
tưởng, ủng hộ trong tiêu thụ vé số đã giúp XSKT Phú Yên
hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách và
lợi nhuận tăng cao so với các đơn vị khác trong khu vực.
Trong đó tổng doanh thu bán vé ước đạt 401,75 tỷ đồng, đạt
104,4% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 110
tỷ đồng, đạt 115,79% kế hoạch; lợi nhuận ước thực hiện 45 tỷ
đồng, đạt 195,65% kế hoạch.
Với đặc thù là doanh nghiệp kinh doanh XSKT trên thị
trường miền Trung - Tây Nguyên, XSKT Phú Yên có lợi thế về
thị trường tiêu thụ, hệ thống phân phối rộng khắp với 89 đại
lý cấp 1, 783 đại lý cấp 2 và hơn 11.500 người bán lẻ, hoạt
động rất hiệu quả và khai thác triệt để các thị trường mục tiêu.
Công ty tập trung thiết lập mạng lưới đại lý phân phối rộng
lớn, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng thị trường trong
khu vực miền Trung; đồng thời mở rộng thị trường, dự đoán
nhu cầu phát hành phân phối hợp lý, tổ chức thời gian, địa
điểm phát hành và thu hồi tiền đối với từng đại lý, từng địa
bàn thuận lợi, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho đại lý cùng góp
phần tăng doanh số phát hành, nâng doanh thu tiêu thụ năm
sau cao hơn năm trước.
Đáp lại sự đồng hành đầy tin cậy của hệ thống đại lý, hàng
năm XSKT Phú Yên đều tổ chức hội nghị khách hàng, tổ chức
thăm hỏi, tặng quà vào các ngày Lễ, Tết nguyên đán cũng như
việc hiếu hỉ của đại lý cấp 1. Công ty còn có chính sách hỗ trợ
đột xuất trường hợp khó khăn, bệnh tật của đại lý cấp 2 và
người bán lẻ và có chính sách hỗ trợ đại lý về vấn đề tuyển
chọn, đào tạo nhân viên bán hàng…"hệ thống đại lý là khách
hàng thân thiết, là cánh tay nối dài của XSKT Phú Yên trong
các hoạt động. Mối quan hệ đó càng được khẳng định với mục
tiêu "Ích nước lợi nhà". Công ty và các đại lý xem như là một;
khó khăn của đại lý cũng là khó khăn của chúng tôi và ngược
lại. Đại lý giống như một thành viên trong "gia đình XSKT
Phú Yên", là cầu nối của chúng tôi với khách hàng. Các đại lý
tiêu thụ có hiệu quả thì Công ty mới phát triển mạnh", ông
Bùi Quang Đáng – Chủ tịch Công ty XSKT Phú Yên khẳng
định.

vững sứ mệnh "Ích nước lợi nhà"
Nhận thức rõ tầm quan trọng của XSKT là không ngừng

phát triển với sứ mệnh "Ích nước lợi
nhà", tăng doanh thu, tăng số nộp
ngân sách để sử dụng cho các mục
tiêu phát triển y tế, giáo dục, an sinh
và phúc lợi xã hội, XSKT Phú Yên đã
tích cực tham gia các hoạt động nhân
đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với
tổng số tiền chi cho giai đoạn 2011 2020 hơn 18 tỷ đồng. Riêng năm
2020, tổng số tiền chi từ thiện, phúc
lợi xã hội gần 5,5 tỷ đồng gồm: giúp
đỡ xã nghèo Eachrang 320 triệu
đồng, chi hỗ trợ người bán vé xổ số
bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và
công tác phòng, chống dịch 3.900
triệu đồng, xây nhà tình thương 150
triệu đồng, tài trợ y tế - giáo dục 600
triệu đồng và hoạt động từ thiện
khác 680 triệu đồng.
Những năm gần đây, trung bình
mỗi năm XSKT Phú Yên nộp ngân
sách gần 100 tỷ đồng, mang lại lợi ích cả về kinh tế - xã hội
thông qua việc phát hành XSKT. Nhờ nguồn thu từ hoạt động
XSKT, tỉnh Phú Yên có thêm kinh phí để đầu tư xây dựng
nhiều dự án, công trình dân sinh, phúc lợi xã hội, đặc biệt
trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, giao thông nông thôn…
phục vụ lại quảng đại quần chúng nhân dân lao động, đặc biệt
là người nghèo đúng với mục tiêu "Ích nước lợi nhà". Nổi bật
có thể kể đến các dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (6,5 tỷ đồng),
Trường PTTh Trần Quốc Tuấn (6,4 tỷ đồng), Trường dạy
nghề cho TNDT miền núi (2,5 tỷ đồng), Bệnh viện Đa khoa
huyện Tây hòa (7,5 tỷ đồng), Quảng trường 1/4 (6 tỷ đồng),
Khu di tích lịch sử Đồng Khởi hòa Thịnh (6,8 tỷ đồng)…
Chia sẻ về hướng phát triển của XSKT Phú Yên trong thời
gian tới, ông Bùi Quang Đáng cho biết trước tình hình dịch
Covid-19 còn diễn biến phức tạp khó lường cùng với sự xuất
hiện của các loại hình xổ sổ mới, dự báo hoạt động kinh
doanh của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy
nhiên với quyết tâm đổi mới để phát triển, để hoạt động XSKT
ngày càng hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà
nước giao, XSKT Phú Yên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện
đồng bộ các biện pháp để nâng cao tỷ lệ tiêu thụ vé số; chấp
hành tốt các quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số, thực
hiện công khai công bố thông tin theo quy định. Đổi mới
phương pháp quản lý, kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy; rà
soát xây dựng hệ thống quy định nội bộ nhằm nâng cao năng
lực quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết giảm chi phí;
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực,
phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay và
theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
hoàn thiện kênh phân phối vé số truyền thống, đồng thời tiếp
tục nghiên cứu phát triển thêm các loại hình xổ số mới nhằm
đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của vé số
Phú Yên phục vụ tốt người chơi, góp phần cùng địa phương
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để XSKT mãi mãi là hoạt
động "Ích nước lợi nhà".
Với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công
nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Phú Yên nói riêng, cả nước nói
chung, Công ty TNhh MTV XSKT Phú Yên vinh dự được
tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì,
hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành
và uBND tỉnh Phú Yên.n
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công ty cP môi trường đô thị Phú yên

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp,
phát triển bền vững
Từ một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, sau 6 năm thực hiện cổ phần hóa, Công ty CP Môi
trường Đô thị Phú Yên (MPY) đã thực sự chuyển mình với cơ chế quản lý mới. Doanh nghiệp
đã không ngừng đầu tư, mở rộng và phát triển về mọi mặt với những bước tiến quan trọng
trong nhiệm vụ xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
nguyỄn ngỌC

T

háng 1/2014, Công ty CP Môi trường Đô thị
Phú Yên chính thức hoạt động theo mô hình
cổ phần hóa, với số vốn điều lệ hơn 61,4 tỷ
đồng (trong đó Nhà nước nắm giữ 91,3%).
Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Nghị định
130/2013/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai, với việc
lĩnh vực sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích được thực
hiện chủ yếu qua đấu thầu.
Xu hướng xã hội hóa dịch vụ công cộng diễn ra
mạnh mẽ, tạo sự cạnh tranh khốc liệt về giá và chất
lượng dịch vụ. Từ một doanh nghiệp nhà nước, MPY
chưa thể theo kịp sự thay đổi này, dẫn đến việc sản
xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2016
đến năm 2018, khối lượng công việc giảm sút, nhất là
việc Công ty không trúng thầu gói thầu cây xanh khiến
thu nhập của người lao động ngày càng bấp bênh.
Tuy nhiên, với truyền thống của một đơn vị có bề dày
kinh nghiệm hoạt động trong ngành môi trường đô thị, ban
lãnh đạo Công ty đã tập trung đưa ra những giải pháp vượt
khó, cố gắng không để giảm việc làm. Trong giai đoạn 2019 2020, MPY đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo, chủ động
nắm bắt xu thế và mở rộng thị trường, qua đó từng bước
khắc phục yếu kém và có sự chuyển biến rõ rệt trong sản
xuất kinh doanh.
Thành công nhất là MPY đã trúng thầu và giữ vững hợp
đồng dịch vụ đô thị trên địa bàn TP.Tuy hòa (giai đoạn
2020 - 2021). Nhờ đó, các mặt hoạt động của doanh nghiệp
có nhiều khởi sắc và ổn định, lấy lại vị thế đơn vị đầu ngành
về dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh; giúp người lao động có
việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định.
Từ năm 2018 đến 2020, Công ty đã hoàn thành đạt và
vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà uBND
tỉnh phê duyệt, với nhiều kết quả ấn tượng. Năm 2018,
doanh thu của Công ty đạt 63 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,6 tỷ
đồng; năm 2019, doanh thu đạt 84 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 6,9
tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2020, doanh thu đạt 120 tỷ đồng; lợi
nhuận đạt 8,6 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 5,8 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên hiện đạt 6,9 triệu
đồng/người/tháng.
Ông Trần Minh hoàng, Giám đốc Công ty CP Môi
trường Đô thị Phú Yên chia sẻ: Với chức năng, nhiệm vụ và
uy tín thương hiệu, MPY luôn tự hào góp phần vào sự phát
triển xanh - sạch - đẹp của đô thị tại tỉnh Phú Yên. Trong
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thời gian tới, doanh nghiệp sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác đấu thầu,
qua đó mở rộng hoạt động mảng dịch vụ đô thị (gồm: vệ sinh và thi
công các công trình trồng cây xanh ven biển, nội thành...). Qua đó,
góp phần phát triển du lịch và đô thị biển của TP.Tuy hòa.
“Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, từ
nay đến năm 2025, Công ty sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn vốn
nhà nước; mở rộng, phát triển quy mô sản xuất kinh doanh theo yêu
cầu, chỉ đạo của uBND tỉnh. Cùng với đó, doanh nghiệp luôn đề
cao nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đảm bảo kịp thời, thường
xuyên yêu cầu vệ sinh môi trường trong các dịp lễ, tết hoặc thiên tai,
bão lũ tại địa phương. Đây cũng là lợi thế để chính quyền và nhân
dân tin tưởng, tạo điều kiện trong hoạt động”, ông Trần Minh
hoàng khẳng định.n

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, nhằm tiếp
tục mở rộng mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo
thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động,
Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên đã thành lập
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị
Đông Hòa để thực hiện dịch vụ vệ sinh trên địa bàn
huyện Đông Hòa. Đến nay, đơn vị này đã đi vào hoạt
động ổn định. Đồng thời, thành lập Công ty TNHH MTV
Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Cầu để mở rộng tìm
kiếm thị trường và dịch vụ vệ sinh tại TX.Sông Cầu.

THERA
PREMIUM
Vị trí kim cương - sinh lời bền vững

TỔ HỢP NHÀ PHỐ &
BIỆT THỰ THƯƠNG MẠI BIỂN
THERA PREMIUM

“Địa Trung Hải”

thu nhỏ bên bờ biển Phú Yên

- Vị trí độc tôn
- Đạt chuẩn 5 sao
- Đẳng cấp thượng lưu
- Đầu tư thông minh
- Tiến độ thanh toán linh hoạt
- Hỗ trợ vay lên tới 50% giá trị BĐS

Hotline: 090.111.0009 - Website: therapremium.com

Stelia Beach Resort
Địa chỉ: Lô C1 Đường Độc Lập - Thành Phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Liên Hệ: 02573.666.678 - Email: info@steliaresort.com - Website: steliabeachresort.com

