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According to the
report on Business
Law Flow in 2020
recently released by
the Vietnam

Chamber of Commerce and
Industry (VCCI), among 17
ministries that regularly issued
documents relating to business
laws, 15 ministries reported a
decrease in circulars in 2020 from
a year earlier. only the Ministry
of Information and
Communications and the
Ministry of Education and
Training had more circulars. For
the Ministry of Education and
Training, most circulars instruct
the enactment of the Law on
Higher Education ratified by the
National Assembly in previous
years. The Ministry of
Information and
Communications not only issued
more circulars, but reviewed
many legal documents for future
amendments.

There were many reasons for
the decline in legal documents,
especially circulars. According to
the report, 2020 was the last year
of the current administration and
many ministerial agencies were
concerned more about personnel
than policymaking. Besides, the
CoVID-19 epidemic stalled
policymaking. This was also
attributed to the direction of the
Government toward reducing
legal documents. The
Government’s resolution 68/NQ-CP dated May 12,
2020 states, “In the 2020-2025 period, the number of
existing legal documents relating to business under the
jurisdiction of ministers, the Prime Minister and the
Government will be minimized”. Many agencies strictly
restricted policymaking under the jurisdiction of
ministers like issuing new circulars or regulations on
business investment conditions.

Notably, business support policies against CoVID-
19 epidemic impacts in the past year were timely but

inconsistent. According to Mr. Dau
Anh Tuan, Head of the VCCI Legal
Department, early in the year, the
Government drafted and issued many
legal documents (about 46 central-level
documents) in support of businesses
such as Decree 41/2020/ND-CP,
Decision 15/2020/QD-TTg, Decision
22/2020/QD-TTg, and 19 circulars on
fees, charges, and bank debt
classification, among other matters.
The quick and timely issuance of legal
documents helped solve difficulties for
businesses, but there were still concerns
about the accessibility and consistency
of policies on beneficiaries, support
levels, conditions and procedures.

A policy highlight in 2020 was
regulations on starting a business.
According to the World Bank's Doing
Business report 2020, Vietnam ranked
No. 115 out of 190 economies in the
world and No. 6 in ASEAN, with eight
procedures that took 16 days for
completion. Decree 122/2020/ND-CP
on business registration and Decree
22/2020/ND-CP on license fees built a
process of linking administrative
procedures: Business registration, labor
reporting, social insurance code, invoice
registration and license fee exemption
in the first year of establishment. He
said, the promulgation of above decrees
demonstrated the remarkable efforts of
authorities for a better business
environment and startup promotion.
This approach is expected to make
an important contribution to
boosting Vietnam's rankings in the
WB’s report on ease of doing
business in the coming time.

In five years, from 2016 to 2020, central agencies
issued a total of 71 laws, 745 decrees, 232 Prime
Minister's decisions and 2,422 circulars and many other
documents. The number of laws and decrees did not
change a lot from the previous 5-year period, but the
number of Prime Minister's decisions decreased by 129
documents and circulars by 201. This was consistent
with the policy on reducing guiding decisions and
circulars. Legal regulations will be centrally issued by the
National Assembly and the Government.n
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Issued Circulars Decline Sharply

Theo cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm
pháp luật (VBQPPL) trên Cổng thông tin
điện tử của Chính phủ, trong năm 2020,
các cơ quan nhà nước tại Trung ương đã
ban hành 546 VBQPPL. Trong số đó có 17
luật của Quốc hội, 158 nghị định của
Chính phủ, 39 Nghị quyết của Thủ tướng,
310 thông tư của các Bộ trưởng và một số
văn bản khác. So với các năm trước thì số
lượng luật, nghị định và quyết định của
Thủ tướng không có thay đổi lớn, nhưng
số thông tư giảm mạnh (năm 2019 có 467
thông tư).
Mai anh

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020
của VCCI vừa công bố cho thấy, trong 17 bộ
thường xuyên có văn bản liên quan đến doanh
nghiệp được thống kê thì có 15 bộ có số thông tư
giảm so với năm 2019, chỉ duy nhất 2 bộ có số

thông tư tăng là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục
và Đào tạo. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phần lớn các
thông tư này là để triển khai Luật Giáo dục đại học được
Quốc hội ban hành trong các năm trước đó. Còn đối với Bộ
Thông tin và Truyền thông thì không chỉ ban hành nhiều văn
bản ở cấp thông tư hơn, mà bộ này còn tiến hành nhiều cuộc
rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý để tiến tới sửa đổi
trong thời gian tới.

Có thể có nhiều nguyên nhân lý giải cho tình trạng giảm
số lượng văn bản, đặc biệt là ở cấp thông tư như vậy. Theo Báo
cáo, đầu tiên có thể kể đến việc năm 2020 là năm cuối nhiệm
kỳ, nhiều bộ, ngành bận các công tác về tổ chức bộ máy hơn là
việc xây dựng VBPL. Bên cạnh đó, có thể là do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều hoạt động xây dựng pháp
luật bị đình trệ. Ngoài ra, một phần nguyên nhân có thể là do
sự chỉ đạo của Chính phủ trong việc giảm các VBQPPL. Nghị
quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2020 nêu rõ:
“Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025… giảm tối đa số
lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ”. Nhiều cơ

quan đã nghiêm túc thực hiện các quy định về hạn chế thẩm
quyền ban hành văn bản của Bộ trưởng như không được ban
hành thông tư mới hoặc ban hành các quy định mang tính
điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều đáng nói là các chính sách hỗ trợ DN vì dịch bệnh
Covid-19 trong năm qua tuy kịp thời nhưng chưa nhất quán.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, ngay
những tháng đầu năm, Chính phủ đã soạn thảo và ban hành
nhiều VBPL (khoảng 46 văn bản cấp Trung ương) có tính chất
hỗ trợ cho DN như: Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Quyết định
15/2020/QĐ-Ttg, Quyết định 22/2020/QĐ-Ttg, khoảng 19
thông tư phí, lệ phí, thông tư phân loại nợ của ngân hàng…
Việc ban hành nhanh và kịp thời các văn bản này đã góp phần
tháo gỡ khó khăn đáng kể cho doanh nghiệp nhưng vẫn còn
một số băn khoăn về đối tượng được thụ hưởng, mức hỗ trợ,
điều kiện và thủ tục chưa thực sự thuận lợi và thực chất, nhất
quán trong các chính sách.

Một điểm sáng về chính sách trong năm 2020 chính là các
quy định về khởi sự kinh doanh. Theo Báo cáo Môi trường
kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam
đứng thứ 115/190 nền kinh tế, đứng thứ 6 trong ASEAN với 8
thủ tục, thực hiện trong 16 ngày. Nghị định 122/2020/NĐ-CP
về đăng ký kinh doanh và Nghị định 22/2020/NĐ-CP về lệ phí
môn bài đã xây dựng quy trình liên thông giữa các thủ tục
hành chính: Đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp
mã số bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn và miễn phí
môn bài trong năm đầu thành lập. Ông Tuấn đánh giá, việc
ban hành các nghị định trên đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận
của cơ quan quản lý nhà nước trong việc cải thiện môi trường
kinh doanh và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cách
tiếp cận này dự báo sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy
tăng hạng của Việt Nam về chỉ số gia nhập thị trường trong
Doing Business trong thời gian tới. 

Tính cho giai đoạn 5 năm, từ 2016 đến 2020, các cơ quan
Trung ương đã ban hành tổng cộng 71 luật, 745 nghị định, 232
quyết định của Thủ tướng và 2.422 thông tư và nhiều văn bản
khác. Trong đó, số lượng luật và nghị định không có nhiều
thay đổi so với giai đoạn 5 năm trước đó, nhưng số lượng
quyết định của Thủ tướng đã giảm 129 văn bản và số lượng
thông tư giảm 201 văn bản. Điều này phù hợp với chủ trương
giảm số lượng văn bản hướng dẫn thi hành hoặc các văn bản ở
cấp quyết định, thông tư. Công tác ban hành quy phạm pháp
luật được tập trung tại Quốc hội và Chính phủ.n
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Số lượng thông tư
được ban hành đã

giảm mạnh

VCCI

Việc giảm số lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban
hành, đặc biệt là thông tư sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về thủ tục

hành chính cho doanh nghiệp

According to the legal
database on the
government's website, in
2020, central authorities
issued 546 legal
documents, including 17
laws passed by the
National Assembly, 158
decrees promulgated by
the Government, 39
resolutions issued by the
Prime Minister, 310
circulars adopted by
ministers and other legal
documents. The number
of laws, decrees and the
Prime Minister’s
resolutions did not
change a lot from
previous years but the
number of circulars
dropped sharply
(compared to 467
circulars in 2019).
Mai anh



In recent years, catching up with the Industrial revolution 4.0, the
Vietnamese commercial banking system has actively applied modern
digital technologies to improve operational performance, enrich
customer experiences, and enable customers to use modern banking
services and save transaction costs. However, along with that, risks

and loopholes are being exploited by criminals to attack the system.
Excellent information technology knowhow of criminals, sophisticated

methods and tricks, and difficulty in identifying specific locations, real
identities and addresses on cyberspace are typical hardships to prevent high-
tech crimes in the banking sector.

According to a report released at the Workshop on “Preventing and
fighting against high-tech crime in the banking sector” jointly held in Hanoi
City by VPBank and the Department of Cybersecurity and High-Tech Crime
Prevention (PA05) - Hanoi Police, the year 2020 featured five basic high-tech
crime methods in the banking sector: Stealing bank data, customer account
information, credit card information; phishing tricks to deceive and steal
account information; exploiting security loopholes in the banking process to
hijack the system administration; attacking databases to control the system to
steal money from credit institutions; and using accounts, bank cards and
scratch cards for illegal acts.

Among these five methods, the most common is stealing bank data,
customer account information and credit card information. This method is
done by installing card information and password theft devices at ATMs
(skimming) to steal/buy credit card information to make fake cards for
unauthorized payment for restaurant, hotel and internet services, even steal
the account and its password to access the accounting system to take the
owner’s money. To deal with this method, PA05 recommended banks
regularly monitor ATM operations to detect skimming devices early and
users to cover their hands when entering transaction PIN codes on ATMs,
not to give credit cards to others for payment or register information on less
trusted websites.

The next is phishing. This method mainly invokes greed or trust of
victims. Criminals forge specific situations: sending gifts, sending money and
blocking accounts for investigation on request of the police, then send the
victims a fake bank notice and tell them to access the attached (also fake) link
to confirm the account. When the victims follow instructions, the account
holder's information will be used by the criminals to log into the victims’
account and proceed to transfer all the money away.

To counter this method, PA05 recommended credit institutions to
regularly check for fake websites and warn their customers not to log in to
websites with suspicious signs and hyperlinks, or provide account and card
information on these websites. The police also requested credit institutions
to set up alerts when their customers’ accounts are used to log in from an
unfamiliar device or when the authentication options are changed.

Facing this fact, many banks have identified and reviewed their issues in
the fight against high-tech crime, focusing on drastic action programs
according to recommendations and proposals from PA05 - Hanoi Police,
mobile network partners such as FPT and Viettel as well as other advanced
programs. Banks also constantly advised customers to stay alert to fraudulent
acts in the cloak of the bank to steal their accounts and promptly prevented
hundreds of suspected frauds.n

www.vccinews.com  7

Five Basic Modes of High-Tech
Crime in the Banking Sector 

Câu chuyện những kẻ lừa đảo tự xưng
nhân viên ngân hàng "đọc vanh vách" các
giao dịch để yêu cầu khách hàng cung cấp
mã oTP nếu không tài khoản sẽ bị "phong
tỏa", khiến nhiều người thực sự lo lắng về
an ninh tài khoản ngân hàng của mình giờ
đã không còn là chuyện hiếm. Thực trạng
gần đây cho thấy, các sự vụ gian lận ngân
hàng liên quan đến tội phạm công nghệ
cao đang ngày càng phổ biến...
Quỳnh anh

Thời gian qua, bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0,
hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã
tăng cường ứng dụng các công nghệ số hiện đại,
nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm
khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng trong

việc sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiết kiệm chi phí
giao dịch. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ, lỗ hổng,
tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng tiến hành các hành vi vi
phạm pháp luật. 

Các đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin, cách
thức phạm tội và thủ đoạn che giấu tinh vi, không gian phạm
tội “ảo” trên internet khó xác định được địa bàn cụ thể, danh
tính và địa chỉ thật… là những khó khăn trong hoạt động
phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo báo cáo tại hội thảo “Phòng ngừa, đấu tranh tội
phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng” do
VPBank phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an Thành phố
Hà Nội tổ chức vừa qua tại Hà Nội, trong năm 2020 vừa qua,
có 5 phương thức phạm tội cơ bản của tội phạm công nghệ
cao trong lĩnh vực ngân hàng. Đó là trộm cắp dữ liệu của ngân
hàng, thông tin tài khoản khách hàng, thông tin thẻ tín dụng;
thủ đoạn phishing câu nhử, lấy cắp thông tin tài khoản; lợi
dụng kẽ hở trong quy trình, lỗ hổng bảo mật để chiếm quyền
quản trị hệ thống. Bên cạnh đó là tấn công vào cơ sở dữ liệu,
chiếm quyền điều khiển hệ thống để chiếm đoạt tiền của tổ
chức tín dụng (TCTD); sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, thẻ
cào trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Trong 5 phương thức trên, phương thức được đánh giá
phổ biến nhất là trộm cắp dữ liệu của ngân hàng, thông tin tài
khoản khách hàng, thông tin thẻ tín dụng. Phương thức này
được thực hiện thông qua việc lắp đặt thiết bị đánh cắp thông
tin thẻ và mật khẩu tại máy ATM (skimming), lấy cắp/mua

thông tin thẻ tín dụng, làm thẻ giả rồi sử dụng trái phép để
thanh toán dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ trên
mạng internet, thậm chí lấy cắp tài khoản, mật khẩu truy cập
hệ thống kế toán để chiếm đoạt tiền của khách hàng… Với
phương thức này, PA05 khuyến cáo các ngân hàng cần thường
xuyên giám sát hoạt động của máy ATM để sớm phát hiện
thiết bị skimming, đồng thời khuyến cáo khách hàng lưu ý che
tay khi nhập mã pin giao dịch trên máy ATM, không trao thẻ
tín dụng cho người khác quẹt hộ, không đăng ký thông tin
trên các trang web có độ tin tưởng thấp…

Phương thức phổ biến tiếp theo mà thời gian gần đây
đang nổi lên rất nhiều vụ việc điển hình là hành vi thực hiện
câu nhử (phishing). Đây là phương thức chủ yếu đánh vào
lòng tham hoặc sự cả tin của nạn nhân, được tội phạm thực
hiện bằng cách tạo dựng tình huống cụ thể: gửi quà tặng,
gửi tiền, phong tỏa tài khoản phục vụ điều tra theo yêu cầu
của cơ quan công an… sau đó gửi cho nạn nhân một thông
báo giả mạo của ngân hàng, yêu cầu truy cập vào đường link
(cũng là giả mạo) kèm theo để xác nhận lại tài khoản. Khi
nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, các thông tin của chủ
tài khoản sẽ bị đối tượng tội phạm sử dụng để đăng nhập
vào tài khoản của chủ thẻ (tức là người bị hại) và tiến hành
chuyển toàn bộ tiền của nạn nhân sang tài khoản của đối
tượng chuẩn bị, để chiếm đoạt. 

Với phương thức này, PA05 khuyến cáo các TCTD cần
thường xuyên rà soát các website giả mạo, cảnh báo khách
hàng về việc không nên đăng nhập vào các website có dấu hiệu
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nghi vấn, đường link nghi vấn, không cung
cấp thông tin tài khoản, thẻ trên các đường
link này. Cơ quan công an cũng đề nghị các
TCTD thiết lập cảnh báo khi tài khoản của
khách hàng đăng nhập từ thiết bị lạ hoặc khi
thay đổi phương thức xác thực.

Trước thực tế trên, rất nhiều các ngân
hàng đã tự nhận diện, đánh giá lại tình trạng,
những vấn đề vướng mắc đang gặp phải trong
phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng
công nghệ cao, tập trung triển khai quyết liệt
các chương trình hành động theo các khuyến
cáo, đề xuất từ phía PA05 – Công an Thành
phố Hà Nội, các đối tác mạng di động như
FPT, Viettel... cũng như những chương trình
nâng cao khác. Các bộ phận liên quan của
ngân hàng cũng liên tục đưa ra khuyến cáo
khách hàng cảnh giác với hành vi giả mạo
ngân hàng chiếm đoạt tài khoản, kịp thời
ngăn chặn hàng trăm vụ nghi ngờ gian lận,
giúp bảo toàn tài sản cho khách hàng...n

It is not rare to hear a story
that fraudsters pretending to
be bank staff read every
transaction detail to ask
customers to provide the
oTP security code to avoid
having the account
deactivated, fanning concerns
about bank account security.
recent banking fraud cases
related to high-tech crime are
increasingly common.
Quynh anh



nông thôn mới, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất
lượng đô thị, nông thôn và (3) đột phá trong công tác cán bộ và tổ
chức bộ máy,…

riêng về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc xác định:
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm phát triển
công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông các điểm nghẽn, thu
hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ;
huy động, thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng
điểm cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế hiện đại, phát triển đô thị
theo hướng hiện đại, bản sắc gắn với chương trình xây dựng nông thôn
mới nâng cao... Hiện nay cùng với việc đẩy mạnh quán triệt, phổ biến
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, uBND tỉnh đang chỉ
đạo các cấp, ngành, địa phương đơn vị cụ thể hoá bằng các chương
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn và các
chương trình công tác hàng năm. Các chương trình, kế hoạch đều được
yêu cầu xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu,
phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện... từ đó triển khai
đồng bộ, hiệu quả để đem lại kết quả cao nhất. 

Có thể khẳng định, nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn coi trọng,
chỉ đạo quyết liệt công tác thu hút đầu tư, tập trung thực hiện tốt việc
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi
trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, minh bạch và được đánh giá
đánh giá là một trong những tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt
của cả nước, dần khẳng định “thương hiệu Vĩnh Phúc”. Điều này
không chỉ thể hiện qua các chỉ số Cải cách hành chính, Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh luôn có thứ hạng cao mà còn là điểm hội tụ của nhiều
nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế, góp phần thúc đẩy Vĩnh Phúc phát triển
năng động với nhiều chỉ tiêu phát triển đứng trong Top đầu cả nước.

Tỉnh cũng quán triệt và xác định rõ: Cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên, liên tục bởi nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm
hơn thì tức là thụt lùi và sẽ bị bỏ lại phía sau. Do vậy trong thời gian tới,
Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức
đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, ý chí, khát vọng vươn
lên mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ,
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, củng cố niềm tin của
người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện
thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm giai đoạn 2021-
2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn
2021-2030.

Tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương thực hiện

đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất hơn; đổi
mới xúc tiến đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao; tăng cường các hoạt
động gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm nắm bắt,
khai thông các “điểm nghẽn” về đất đai, mặt bằng, nguồn vốn,... đồng
thời đẩy mạnh việc “xúc tiến đầu tư tại chỗ” thông qua việc sát cánh,
đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tháo gỡ sớm đưa dự án
hoạt động hiệu quả... quyết tâm và quyết liệt tạo những xung lực mới
trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Qua 15 năm (2005-2020) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh (PCI), tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản xếp nửa trên của Bảng xếp
hạng, đặc biệt 6 năm gần đây luôn trong top 20 tỉnh, thành phố có
năng lực cạnh tranh tốt nhất. trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục vào
cuộc ra sao nhằm tạo sự bứt phá mới trong cải thiện chỉ số PCI
cũng như thúc đẩy quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh mạnh mẽ, thực chất hơn?

Trong 15 năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn nỗ lực nâng cao chỉ số
PCI, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ thu hút
đầu tư, phát triển kinh tế. Ở mỗi giai đoạn và trong cụ thể từng năm,
uBND tỉnh đều ban hành, triển khai các kế hoạch, giải pháp nâng cao
năng lực cạnh tranh, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương
vào cuộc tích cực để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần liên quan,
nhất là các chỉ số đang có điểm số và thứ hạng thấp. 

Trong 4 năm đầu (2006-2009) khảo sát chỉ số PCI tại 63 tỉnh,
thành phố, Vĩnh Phúc đều đứng trong top 10; 4 năm sau đó (2010-
2013) thấp hơn, có biến động tiêu cực, có năm chỉ thứ 43 (năm
2012); 3 năm tiếp theo (2014-2016) đứng trong top 10 và 3 năm gần
đây trong top 20 tỉnh thành phố. Năm 2019, Vĩnh Phúc đứng thứ
17/63 tỉnh, thành, giảm 4 bậc so với năm 2018, không đạt mục tiêu
kế hoạch đề ra.

Xem xét các chỉ số thành phần PCI của tỉnh những năm trước đây
và năm 2019 cho thấy tốc độ cải thiện một số chỉ số có xu hướng chậm
hơn so với một số tỉnh, thành phố dẫn đầu. Những chính sách cải cách,
đổi mới có tác động đến doanh nghiệp và liên quan đến kết quả PCI
chưa tạo sự đột phá. Một số chỉ số thành phần có trọng số cao sụt giảm,
một số chỉ số không cải thiện được điểm số và thứ hạng… Nguyên
nhân của tình trạng trên trước hết do công tác cải cách thủ tục hành
chính còn chậm, công tác tham mưu, đề xuất giải quyết một số nội
dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa kịp thời.
Bên cạnh đó là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án
khó khăn, chính sách pháp luật về đất đai còn bất cập; công tác tuyên
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Vĩnh Phúc vừa khép lại nhiệm kỳ
2015-2020 bằng kết quả nổi bật nào về
kinh tế và thu hút đầu tư; những thành
tích này có ý nghĩa ra sao trong nhiệm kỳ
2020-2025, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Vĩnh
Phúc đã thực hiện đạt và vượt tất cả mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật về
kinh tế và thu hút đầu tư gồm: 

(1) Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân
7,1%/năm, chất lượng tăng trưởng cải thiện,
năng suất lao động tăng 8,38%/năm; quy mô
kinh tế năm 2020 gấp 1,56 lần năm 2015,
chiếm 1,7% GDP cả nước; công nghiệp đóng
góp tới 4,5% giá trị công nghiệp cả nước; thu
ngân sách khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm,
đứng tốp đầu cả nước về thu nội địa và là
1/16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách
lớn về trung ương (47%).

(2) Môi trường đầu tư, kinh doanh được
cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) luôn nằm trong nhóm tỉnh, thành phố
có thứ hạng cao. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt
2,8 tỷ uSD và vốn DDI trên 56 nghìn tỷ
đồng, gấp 2 lần giai đoạn 2010-2015. Nhiều
dự án đã đi vào hoạt động, tạo diện mạo đô
thị, giao thông khang trang, hiện đại, đã triển
khai thêm một số khu, cụm công nghiệp:
Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc
(250 ha), Khu công nghiệp Bá Thiện 2 (247
ha) và Cụm công nghiệp Đồng Sóc (75 ha),
đưa Vĩnh Phúc tiếp tục là địa chỉ tin cậy của
các nhà đầu tư. 

(3) Kinh tế nông nghiệp chuyển biến rõ
rệt theo hướng tăng năng suất, chất lượng và
hiệu quả. Diện mạo nông thôn đổi thay toàn
diện, kết cấu hạ tầng đồng bộ, khang trang,
đời sống nông dân ngày càng cải thiện. Toàn
tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ trương xây dựng, cải tạo, khắc phục ô
nhiễm môi trường tại khu dân cư được sự
đồng thuận lớn trong nhân dân, chất lượng
môi trường sống tại nhiều vùng nông thôn,
khu dân cư được nâng lên, tạo hiệu ứng lan
tỏa trong toàn tỉnh.

Những kết quả đạt được đó rất đáng
khích lệ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế
thế giới và trong nước gặp nhiều thách thức
khi đại dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu từ
đầu năm 2020. Đó cũng là tiền đề, động lực
để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra
tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần
thứ XVII.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một số vấn đề
mang tính chủ đạo, xuyên suốt về phát triển kinh
tế: “Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng,
trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất
lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu
tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp…”. Ông có
chia sẻ gì xung quanh vấn đề này và các cấp chính
quyền tỉnh sẽ cụ thể hoá như thế nào trong thời
gian tới?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã
xác định phương hướng phát triển kinh tế trong
nhiệm kỳ 2020-2025: Khai thác, phát huy mọi tiềm
năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển
công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị
gia tăng cao; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng
phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho
tăng trưởng; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các
nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý, sử dụng
hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và
ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Trên cơ sở đó, Đảng bộ tỉnh cũng đề ra mục tiêu
đề ra đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp
phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp,
dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình
quân đạt 80-85 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng
đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó Bình
Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo đạt tiêu chí đô thị loại
IV; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ các
tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; kinh tế, xã
hội phát triển toàn diện, bền vững; thu nhập bình
quân 130-135 triệu đồng/người/năm… Tỉnh cũng đã
cụ thể hoá bằng 4 nhóm với 29 chỉ tiêu cụ thể, điển
hình như: Tăng trưởng kinh tế 8,5 - 9,0%/năm; thu
ngân sách tăng 6 - 8%/năm; thu hút thêm vốn đầu tư
(5 năm) 2,0-2,5 tỷ uSD vốn FDI và 20-25 nghìn tỷ
đồng vốn DDI…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Vĩnh Phúc
xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu,
đồng thời quyết 3 khâu đột phá: (1) thu hút, giải
phóng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội
ưu tiên thu hút phát triển khu, cụm ngành công
nghiệp điện tử công nghệ cao, đưa Vĩnh Phúc trở
thành một trung tâm công nghiệp điện tử của cả
nước; (2) đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng

Vĩnh Phúc

Tạo động lực mới thu hút đầu tư và
phát triển kinh tế

Để thực hiện thắng
lợi các mục tiêu tăng
trưởng kinh tế, thu
hút đầu tư và phát
triển doanh nghiệp
trong giai đoạn 2021-
2025, tỉnh Vĩnh Phúc
đang tiếp tục nỗ lực
thực hiện các chương
trình, giải pháp thúc
đẩy nâng cao năng
lực cạnh tranh, cải
thiện môi trường
kinh doanh. Ông Lê
duy thành, Chủ tịch
uBND tỉnh Vĩnh
Phúc chia sẻ với
phóng viên Vietnam
Business Forum về
chủ đề này. Hoàng
thắm thực hiện.
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that Vinh Phuc will become a developed industrial province by
2025, an industrial, service and tourist center of the region and the
country; the GDP per capita will reach VND80-85 million; the
urban infrastructure will basically meet first-grade urban criteria,
with Binh Xuyen, Vinh Tuong and Tam Dao satisfying fourth-
grade urban criteria. By 2030, it will become a developed province
with synchronous modern socioeconomic infrastructure of a
centrally run city; boost comprehensive and sustainable economic
and social development; and bring the GDP per capita to VND130-
135 million. The province will work out four categories with 29
specific targets, typically: economic growth of 8.5-9.0% a year;
budget revenue growth of 6-8% a year; investment fund of uS$2-2.5
billion of FDI and VND20-25 trillion of DDI in five years.

To accomplish the above objectives, Vinh Phuc defined five
main groups of tasks and solutions and solved three breakthrough
stages of (1) attracting and unlocking resources for economic and
social development, with priority given to developing hi-tech
electronics zones to make Vinh Phuc an electronic industry center
of the country; (2) promoting urbanization along with new rural
construction, creating fundamental changes in the appearance and
quality of urban and rural areas and (3) improving the contingent
of public employees and administrative apparatus.

As for economic development and investment attraction, Vinh
Phuc determined to strongly reform the growth model, focus on
industrial development and high-quality services; clear bottlenecks in
investment attraction; promote transfer and application of science
and technology; mobilize, attract and use resources effectively;
selectively invest in important technical infrastructure, modern
economic infrastructure, urban development towards modernity,
together with carrying out the advanced new countryside
construction program. Currently, by thoroughly disseminating the
resolution of the 17th Provincial Party Congress, the Provincial Party
Committee and the Provincial People's Committee are directing all
levels, sectors and localities to concretize socioeconomic development
programs and plans for the whole period and annual working
programs. All programs and plans are required to clearly define
objectives, targets, tasks and solutions, clearly assigning the
responsibility of actions to leadership to achieve best outcomes.

For years, Vinh Phuc province has attached great importance to
drastically directing investment attraction, effectively conducted good
administrative reform, improved the business investment
environment to create an attractive open, transparent investment
environment, rated among the best in the class in the country. This
was not only reflected in the high standings of the Public
Administration reform Index (PAr Index) and the Provincial
Competitiveness Index (PCI), but also the presence of many big
investors and corporations, enabling Vinh Phuc to develop
dynamically with many development indicators topping the country.

The province also thoroughly understood and clearly determined
that improving the business environment and enhancing national

competitiveness is a constant and continuous central task, because if
we stand still or reform slowly, it means we are going backwards
and will be left behind. So, in the coming time, Vinh Phuc will
continue to strengthen solidarity and unanimity of the entire
political system, with faith, willpower and aspirations to go strong
and complete socioeconomic development tasks and goals in 2021,
consolidate the confidence of people and businesses, create a solid
foundation for the successful implementation of annual and 5-year
(2021-2025) socio-economic development plans and the 10-year
socioeconomic development strategy for the 2021-2030 period.

The province will also firmly direct departments, branches and
localities to implement consistent solutions for more substantive
administrative reforms; renovate investment promotion to raise
the efficiency; strengthen meetings and dialogues with businesses
and investors to identify existing "bottlenecks" in access to land,
premises and finance; persuade existing investors to recommend
new investors to the province by siding with them in all aspects of
business and investment operations. This will enable the province
to generate strong impetus to boost investment attraction and
business development.

Since the release of the Provincial Competitiveness Index
(PCI) 15 years ago (2005-2020), Vinh Phuc province usually
stood on the upper rankings table. Especially in the last 6 years,
it always stood among top 20 provinces and cities with best
competitiveness. In the coming time, how will the province
work to create new breakthroughs in improving the PCI and
improve the investment and business environment more
strongly and substantially?

over the past 15 years, Vinh Phuc province has always strived to
raise its PCI, better the business environment and create a strong
driving force to attract investment funds and develop the economy. At
each stage and in each specific year, the Provincial People's Committee
issued and implemented plans and solutions for these purposes and, at
the same time, required relevant agencies and localities to actively
improve related component indicators, especially lowly ranked ones.

In the first four years (2006-2009), Vinh Phuc was a Top 10
performer among 63 ranked provinces and cities. In the next four
years (2010-2013), it slid in the rankings due to negative fluctuations,
standing at No. 43 in 2012. In the next three years (2014-2016), it
returned to the Top 10 and secured a Top 20 position the last three
years. In 2019, Vinh Phuc ranked 17th out of 63 provinces and cities,
four places lower than in 2018, failing to reach the planned target.

Looking into PCI component indicators in previous years and
2019, the province found that some indicators improved more slowly
than some leading provinces and cities. reform and innovation
policies relating to business and PCI performance did not produce
transformational changes. Some component indices with high weight
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To realize economic growth, investment and business
development goals in the 2021-2025 period, Vinh
Phuc province is making efforts to carry out programs
and solutions to boost high competitiveness and
improve the business environment. Mr. Le duy
thanh, Chairman of the Vinh Phuc Provincial
People's Committee, gives an exclusive interview to
Vietnam Business Forum’s reporter on this matter.
Hoang tham reports.

Vinh Phuc has just wrapped up the 2015-2020 term with
outstanding economic and investment development results.
How will these achievements affect the 2020-2025 term?

During the 2015-2020 term, Vinh Phuc province achieved and
exceeded all socioeconomic development goals, particularly in
economic and investment development:

(1) High annualized economic growth of 7.1%, improved
growth quality, annualized labor productivity growth of 8.38%; the
economic scale in 2020 expanded by 1.56 times from 2015,
accounting for 1.7% of the country’s GDP, the industry
contributed 4.5% to the country’s industrial value; and State
budget revenue of about VND30 trillion, ranked among top tax
collectors in the country being one of 16 localities with high ratio
of budget revenue sent to central authorities (47%).

(2) The investment and business environment was improved.
The Provincial Competitiveness Index (PCI) always ranked high
among provinces and cities. The province attracted uS$2.8 billion of
FDI capital and over VND56 trillion of DDI funds, 2 times higher
than in the 2010-2015 period. New modern construction projects
gave a facelift to urban areas. Some industrial parks were built,
including Thang Long Vinh Phuc Industrial Park (250 ha), Ba Thien

2 Industrial Park (247 ha) and Dong Soc Industrial Complex (75 ha),
making Vinh Phuc a reliable address for investors.

(3) Agricultural economy was reformed markedly to increase
productivity, quality and efficiency. The rural appearance was
comprehensively changed. The synchronous and spacious
infrastructure was upgraded. All communes met new countryside
standards. Environmental improvement and pollution abatement
in residential areas gained great consensus among the people.
Living environment quality in many rural areas and residential
areas was raised and left ripple effects across the province.

These results were very encouraging, especially in the context that
the world and domestic economy faced numerous challenges caused
by the global CoVID-19 epidemic from the beginning of 2020. That
was also a foundation and a dynamic force for the province to achieve
socioeconomic development goals and tasks in the 2020-2025 term set
out in the resolution of the 17th Vinh Phuc Provincial Party Congress.

the 17th Vinh Phuc Provincial Party Congress in the 2020-
2025 term defined a number of key and cross-cutting issues about
economic development: “Strongly reforming the growth model,
with a focus on industrial and high-quality service development;
clearing bottlenecks to attract investment and develop startup
ecosystems.” Could you please tell us more about these issues?
How will local authorities materialize them in the coming time?

The resolution of the Provincial Party Congress defined
economic development directions in the 2020-2025 term: Tapping
and promoting all potential and advantages for development, with the
focus placed on developing industry, service, tourism and value-
added agriculture; fostering creativity, willpower and the aspirations
of people for development; promoting entrepreneurship and
innovation; unlocking new drivers for growth; rationally mobilizing,
and effectively using resources for development; strengthening
management, efficient and sustainable use of natural resources,
protecting the environment and responding to climate change.

on that basis, the Provincial Party Committee also set the target
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truyền, phổ biến pháp luật và các nội dung liên quan đến cải thiện
môi trường đầu tư hiệu quả chưa cao, chưa nhận được sự phối hợp từ
phía doanh nghiệp…

Để tiếp tục cải thiện các chỉ số thành phần góp phần nâng cao
điểm số thứ hạng chung của tỉnh, uBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban,
ngành, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để cải thiện,
nâng cao các chỉ số thành phần liên quan, nhất là các chỉ số đang có
điểm số và thứ hạng thấp như: Tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ
doanh nghiệp, đào tạo lao động, tính minh bạch. 

Cùng với việc vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ khó khăn “điểm
nghẽn” trong giải phóng mặt bằng và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận
đất đai thuận lợi; tỉnh cũng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động

của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh ứng
dụng  công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai tốt các
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công khai minh bạch thông
tin về quy hoạch trên các phương tiên thông tin. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục
nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng và tăng cường tổ chức
các buổi gặp mặt, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp và người dân.

Tin tưởng rằng với quyết tâm cao, sự nỗ lực của uBND tỉnh và hệ
thống chính quyền trên địa bàn trong việc đẩy mạnh cải cách hành
chính, nâng cao chất lượng công tác điều hành, chỉ số PCI của tỉnh
năm 2020 và các năm tiếp theo sẽ đạt được kết quả tích cực; qua đó
tạo động lực mạnh mẽ cho việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.n
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công nghệ mới, dịch vụ hiện đại, có hiệu ứng lan tỏa cao. Các tập
đoàn lớn trong nước có uy tín, năng lực tài chính đã đầu tư thành
công tại tỉnh; tích cực tìm kiếm, kết nối và kêu gọi tìm hiểu môi
trường đầu tư và đầu tư với tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp
lớn trong nước.

Về quy mô chất lượng của dự án: 
- Chủ động theo dõi, đánh giá xu hướng dịch chuyển dòng đầu

tư nước ngoài vào Việt Nam từ một số nước trong khu vực để lựa
chọn thu hút các dự án phù hợp.

- Thu hút đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp nhỏ, vừa, dự
án quy mô siêu nhỏ nhưng đảm bảo điều kiện công nghệ, gia nhập
mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển công nghiệp hỗ
trợ, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển ngành, nghề mới, tạo
thêm việc làm.

- Thu hút dự án có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao, sử
dụng đất hiệu quả, thân thiện với môi trường, Vĩnh Phúc sẽ ưu tiên
thu hút các dự án FDI có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ
cột, trọng tâm là các lĩnh vực ô tô, cơ khí, điện tử, du lịch, dịch vụ;
công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao. 

Để đón bắt xu thế hội nhập và đón bắt sự dịch chuyển đầu
tư toàn cầu trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc đang chuẩn bị
các điều kiện ra sao, thưa ông? 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã chuẩn bị một số điều kiện, bao gồm: Kiện
toàn lại một số đơn vị để thành lập “cơ quan xúc tiến đầu tư trực
thuộc uBND tỉnh” cơ quan này sẽ do 1 lãnh đạo uBND tỉnh phụ
trách, để công việc xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư được thuận lợi
và nhanh nhất; Hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư - bao gồm
phạm vi các hoạt động xúc tiến đầu tư, cách tiếp cận, công cụ và
các chỉ số hiệu quả FDI được sử dụng; Tăng cường hợp tác với tổ
chức quốc tế về xúc tiến đầu tư, các Đại sứ nước ngoài tại Việt
Nam; các phòng Công nghiệp và Thương mại nước ngoài tại Việt
Nam; Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực được đào tạo ở nước ngoài
để làm công tác xúc tiến đầu tư; Giới thiệu “Môi trường kinh
doanh 4.0” ứng với nhu cầu kinh doanh trong kỷ nguyên số; Cải
thiện thể chế chính sách, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu
đãi đầu tư hiện hành và chuyển hướng sang ưu đãi dựa trên hiệu
quả; Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư trung ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn; thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên những dự án có
công nghệ cao và thân thiện với môi trường; Kết hợp xúc tiến đầu

tư với xúc tiến thương mại và du lịch trong các buổi hội thảo, sự
kiện lớn của tỉnh; Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật chất
lượng tốt phục vụ cho đầu tư; 

Cùng với thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
về “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp, Vĩnh Phúc quyết
tâm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt được mục
tiêu 3 tốt, đó là môi trường pháp lý tốt, hạ tầng kỹ thuật tốt và phục
vụ doanh nghiệp tốt. 

Chỉ số gia nhập thị trường năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc
tăng mạnh từ 6,76 điểm lên 8,65 điểm, xếp 1/63 tỉnh, thành
phố. Để tiếp tục cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số trên,
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã, đang tham mưu, thực hiện giải
pháp nào, thưa ông? 

Theo đánh giá của VCCI, năm 2019 chỉ số Gia nhập thị trường
của Vĩnh Phúc đã cải thiện mạnh mẽ của cả 10 chỉ tiêu thành phần
đạt 8,65 điểm, tăng 55 bậc và 1,89 điểm so với năm 2018. Chỉ số
này được uBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chịu
trách nhiệm theo dõi đánh giá, đây là chỉ số phản ánh sự hài lòng
của doanh nghiệp về một số thủ tục như: Đăng ký kinh doanh,
hoàn tất thủ tục cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt động kinh
doanh, tính công khai minh bạch của thủ tục đăng ký kinh doanh,
sự am hiểu chuyên môn và tinh thần thái độ cũng như khả năng
ứng dụng thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh… Kết quả
trên là sự nỗ lực quyết tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ
quan liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh
doanh. Việc chuyển thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh sang
Trung tâm phục vụ hành chính công, thực hiện tốt công tác công
khai minh bạch hóa, rút giảm tối đa thời gian, chi phí cho doanh
nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ
tục đăng ký kinh doanh cấp độ 3 và cấp độ 4 đã được doanh
nghiệp đánh giá cao.

Trong thời gian tới Sở tiếp tục thực hiện tham mưu uBND
tỉnh xây dựng triển khai kế hoạch để duy trì PCI của tỉnh, trong đó
có cải thiện chất lượng của 10 chỉ tiêu thành phần Chỉ số gia nhập
thị trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phấn đấu
trong năm 2021 đạt trên 80% thủ tục đăng ký kinh doanh ở cấp độ
4; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo hài lòng cho doanh nghiệp.
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Ông đánh giá như thế nào về công
tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh
Vĩnh Phúc trong 5 năm 2016-2020? 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh
Phúc cấp mới cho 265 dự án với tổng vốn
đầu tư 1.355 triệu uSD, điều chỉnh tăng
vốn 202 dự án với số vốn tăng 1.213 triệu
uSD; đưa tổng vốn thu hút đầu tư FDI cả
giai đoạn đạt 2.568 triệu uSD, mục tiêu đề
ra là (100 dự án và 1.300-1.500 triệu uSD).
Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn đứng đầu về số
dự án thu hút mới và tăng vốn; trong thời
gian tới dòng vốn đầu tư từ 2 quốc gia này
còn tiếp tục tăng nhanh do KCN Thăng
Long Vĩnh Phúc giai đoạn 2 và CCN Đồng
Sóc mở rộng hoạt động. Việc có một số dự
án mới từ các quốc gia như Hoa Kỳ và
Thụy Điển cũng cho thấy tiềm năng thu
hút đầu tư từ các thị trường mới, đặc biệt là
Châu Âu và Hoa Kỳ.

Về vốn DDI, tỉnh đã cấp mới 223 dự
án với tổng vốn 47.179 tỷ đồng, điều chỉnh
59 dự án với số vốn tăng 7.771 tỷ đồng, đưa
tổng vốn đầu tư DDI thu hút cả giai đoạn
đạt 54.950 tỷ đồng (mục tiêu 125 dự án và
13.500 tỷ đồng). Trong giai đoạn này đã
thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư
lớn về nhà ở xã hội, hạ tầng cụm công
nghiệp, đô thị, dự án khu du lịch sinh thái...

Như vậy, sau hơn 20 năm tái lập
(1997), Vĩnh Phúc là một trong những
tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận về thu
hút đầu tư trực tiếp với 1.245 dự án gồm
447 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 6,039 tỷ uSD và 798 dự án DDI
với tổng vốn 96.560,7 tỷ đồng. 

Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã thực hiện nhiều cơ chế, chính
sách tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình
đẳng, minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việc tổ chức, vận
động xúc tiến đầu tư thực hiện bài bản, có định hướng, chương trình
và kế hoạch rõ ràng. Việc quản lý cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động
đối với các dự án đầu FDI thực hiện đúng quy định và định hướng
phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư vẫn bộc lộ một số hạn chế như:
Chưa thu hút được nhiều các dự án công nghệ cao; số lượng công
nghệ chuyển giao còn thấp; hầu hết công nghệ của các dự án ở mức
trung bình và khá, các dự án đầu tư nước ngoài vẫn chủ yếu là gia công
sản phẩm để xuất khẩu, còn có một số dự án tiêu tốn nhiều năng
lượng…những hạn chế này sẽ được tỉnh tập trung điều chỉnh, khắc
phục trong thời gian tới.

trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh sẽ chú trọng thu hút đầu tư
vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn nào; quy mô và chất lượng dự án
ra sao, thưa ông? 

Về ngành nghề lĩnh vực kêu gọi đầu tư:
Tỉnh ưu tiên thu hút dự án sử dụng công
nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi
trường tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng
lớn, tham gia vào các tầng cao hơn của
chuỗi giá trị toàn cầu. Các lĩnh vực ưu tiên
thu hút như: Công nghiệp cơ khí gồm sản
xuất ô tô, xe máy và linh kiện, phụ tùng hỗ
trợ cho công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy;
công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ
cho sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, các
dự án sản xuất vật liệu mới. Công nghiệp
chế biến chế tạo phục vụ nông nghiệp đáp
ứng tiêu chuẩn quốc tế, nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp giá trị cao; thiết bị y
tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo,
du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính,
logistics và các dịch vụ hiện đại khác; các dự
án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, năng
lượng tái tạo, năng lượng thông minh.

Về thu hút đầu tư theo địa phương và
vùng lãnh thổ:

- Thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch
(tổng thể, ngành quốc gia, vùng, địa
phương), đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội
- môi trường, đặc biệt là hiệu quả sử dụng
đất và các tài nguyên không tái tạo; không
thu hút đầu tư bằng mọi giá làm phá vỡ quy
hoạch, không thu hút các dự án có giá trị
thấp trên một đơn vị diện tích đất.

- Đối với một số địa bàn, khu vực liên
quan đến vườn quốc gia, rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ, an ninh quốc phòng việc

thu hút đầu tư sẽ được xem xét chặt chẽ, các vấn đề an ninh, quốc
phòng, môi trường phải đặt lên hàng đầu.

- Các địa bàn có tiềm năng phát triển công nghiệp, nông
nghiệp, dịch vụ có hạ tầng kỹ thuật thuận lợi như Vĩnh yên, Phúc
yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, yên Lạc tập trung thu hút dự án
công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến, dịch vụ hiện đại. Các địa
bàn khó khăn hơn như Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Tam
Dương bên cạnh các dự án phát triển du lịch cần tạo điều kiện thu
hút các dự án có sử dụng lao động phổ thông, đơn giản để giải
quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tập trung các dự án sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp;
đảm bảo tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp, tránh lãng phí đất đai
và phá vỡ quy hoạch chung; quy hoạch một số khu sản xuất tập
trung để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. 

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu
tư chiến lược, công ty xuyên quốc gia đầu tư vào địa bàn khu công
nghiệp mới khi có đủ điều kiện thuận lợi.

- Đa dạng hóa, đa phương hóa thu hút đầu tư từ nhiều thị
trường, chú trọng các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn
Quốc và mở rộng các nước G7 để thu hút dự án công nghệ cao,
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Xây dựng môi trường pháp lý và hạ
tầng tốt nhất để phục vụ doanh nghiệp

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp
tục nỗ lực cải thiện môi
trường đầu tư, kinh doanh và
chuẩn bị điều kiện về cơ sở
hạ tầng, mặt bằng, nguồn
nhân lực,… để đẩy mạnh xúc
tiến, thu hút đầu tư thời gian
tới. Ông Nguyễn Văn Độ,
Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có
cuộc trao đổi với phóng viên
Vietnam Business Forum
xung quanh vấn đề này. 
Ngô Khuyến thực hiện.



Tam Dao, Tam Duong, besides tourism development projects, need to
attract projects that employ unskilled and simple labor to promote
employment and socio-economic development.

- Focusing on production projects in industrial parks and clusters;
ensuring the occupancy rate of industrial parks and clusters, avoiding
wasting land and breaking the general plan; planning a number of
concentrated production zones for the development of high-tech
agriculture.

- Studying and issuing mechanisms and policies to attract strategic
investors and transnational companies to invest in new industrial
zones when favorable conditions are met.

- Diversification, multilateralization to attract investment from
many markets, focusing on traditional markets such as japan, South
Korea and expanding G7 countries to attract high-tech projects, new
technologies, modern service with high spillover effect. Large domestic
corporations with prestige and financial capacity have successfully
invested in the province; actively seeking, connecting and calling to
learn the investment environment and investing with multinational
corporations and large domestic enterprises.

regarding the quality scale of the project:
- Actively monitoring and evaluating the trends of shifting foreign

investment flows into Vietnam from a number of countries in the
region to select and attract suitable projects.

- Attracting foreign investment from small and medium-sized
enterprises, micro-projects, but ensuring the technological conditions,
joining the global production network and value chain, developing
supporting industries, enhancing production capacity and developing
new industries and occupations, creating more jobs.

- Attracting large-scale projects with high-tech content, efficient
land use, and environment-friendly, Vinh Phuc will prioritize
attracting large-scale FDI projects into breakthrough and key
industries, the focus includes the fields of automobile, mechanics,
electronics, tourism and service; manufacturing and processing
industry; high-tech agriculture.

In order to catch the trend of integration and the global
investment shift in the coming time, what conditions is Vinh
Phuc province preparing?

Vinh Phuc province has prepared a number of conditions,
including: Consolidating a number of units to establish “an investment
promotion agency under the Provincial People's Committee”, this
agency will be under the responsibility of a leader of the Provincial

People's Committee, so that promotion and the
support of investors can be convenient and fast;
the modernization of investment promotion -
including the scope of investment promotion
activities, the approach, tools and indicators of
FDI performance used; Strengthening
cooperation with international organizations on
investment promotion, foreign ambassadors in
Vietnam; Foreign Commerce and Industry
Chambers in Vietnam; Training and attracting
overseas educated human resources to do
investment promotion; Introducing "Business
Environment 4.0" corresponding to business
needs in the digital age; Improving institutions
and policies, completing the current legal
framework, investment incentive policies, and
shifting to efficiency-based incentives;
Developing a strategy to attract short-term,
medium-term and long-term investments;
attracting selective investment, giving priority to

projects with high technology and friendly with the environment;
Combining investment promotion with trade promotion and tourism
in major seminars and events of the province; Building and
completing good quality technical infrastructure for investment.

Along with the effective implementation of the Prime Minister's
instructions on "3 companions, 5 supports" for enterprises, Vinh Phuc
is determined to continue to improve the business and investment
environment, to achieve the goal of 3 goods, including a good legal
environment, good technical infrastructure and good business service.

Vinh Phuc's market entry index in 2019 increased sharply
from 6.76 points to 8.65 points, ranking 1/63 of provinces and
cities. In order to continue to improve the score and maintain the
rank, what solutions has the department of Planning and
Investment been advising and implementing?

According to VCCI's assessment, in 2019, the market entry index
of Vinh Phuc has significantly improved with all 10 index components
reaching 8.65 points, up 55 places and 1.89 points compared to 2018.
This index is assigned by the Provincial People's Committee to the
Department of Planning and Investment to be responsible for
monitoring and evaluation, this is an indicator that reflects the
satisfaction of businesses on a number of procedures such as: Business
registration, completing necessary procedures to initiate a business,
openness and transparency of business registration procedures,
professional knowledge and attitude, and the ability to apply
information of business registers agency. This is the result of the
determined efforts of the Department of Planning and Investment and
related agencies in dealing with administrative procedures in business
registration. The transfer of administrative procedures for business
registration to the Public administrative service center, well
implementing transparency, minimizing time and costs for businesses
and enhancing the application of information technology, handling
business registration procedures for level 3 and level 4 have been highly
appreciated by enterprises.

In the coming time, the Department will continue to advise the
Provincial People's Committee to develop and implement the plan to
maintain the PCI of the province, including improving the quality of
the 10 components of the market entry index; increasing the
application of information technology, striving to achieve over 80% of
business registration procedures at level 4 by 2021; and improving
service quality to increase businesses’ satisfaction.

thank you very much!
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How do you evaluate the promotion and attraction of Vinh
Phuc province in the five-year period 2016-2020?

In 2016 - 2020, Vinh Phuc granted 265 new projects with a total
investment capital of uS$ 1,355 million, and adjusted to increase the
capital of 202 projects by uS$ 1,213 million; raising the total FDI
investment for the whole period to uS$ 2,568 million, (the targets were
100 projects and uS$ 1,300-1,500 million). South Korea and japan still
came first in the number of new projects attracting and increasing
capital; in the coming time, the investment capital flows from these
two countries will continue to increase rapidly as Thang Long- Vinh
Phuc Industrial Park phase 2 and Dong Soc Industrial park expand
their operations. The presence of a number of new projects from
countries such as the united States and Sweden also shows the
potential to attract investment from new markets, especially Europe
and the u.S.

regarding DDI capital, the province has granted 223 new projects
with a total capital of VND 47,179 billion, and adjusted 59 projects
with an increase of VND 7,771 billion, raising the total DDI
investment capital attracted in the whole period to VND 54,950 billion
(the targets were 125 projects and VND 13,500 billion). During this
period, many projects with large capital investment in social housing,
industrial zone infrastructure, urban areas and eco-tourism projects
have been attracted.

Thus, more than 20 years after re-establishment (1997), Vinh Phuc
is one of the provinces achieving remarkable results in attracting direct
investment with 1,245 projects including 447 FDI projects with a total
registered capital of uS$ 6,039 billion and 798 DDI projects with total
capital of VND 96,560.7 billion.

This result is thanks to the province's implementation of many
mechanisms and policies to create an open, fair, and transparent
investment and business environment, creating favorable conditions

for investors. Investment promotion has been organized and
mobilized methodically, with clear directions, programs and plans.
The management of granting, adjusting, and terminating FDI projects
has complied with the regulations and orientations for socio-economic
development.

However, investment attraction still revealed a number of
limitations, for example: not attracting many high-tech projects; the
amount of technology transferred was still low; most technology of the
projects was at average and medium-high levels, the foreign
investment projects were still mainly processing products for export,
and some projects consumed a lot of energy. The province will focus
on adjusting and overcoming these limitations in the coming time.

In the period 2020-2025, will the province focus on attracting
investment in any particular sectors, fields or areas; what is the
ideal project size and quality?

In terms of industries calling for investment: The province will give
priority to attracting projects using high, advanced, and
environmentally friendly technology to create products with great
added value, participating in the higher stages of the global value chain.
The fields prioritized to attract investment are: mechanical industry,
including manufacturing automobiles, motorbikes, components and
spare parts production to support automobile and motorbike
manufacturing industry; electronics industry and supporting industry
for component production, electronic equipment, and new material
production projects. others include processing and manufacturing
industries serving agriculture and meeting international standards,
high-tech agriculture, high-value agriculture; medical equipment,
healthcare, education and training, high-quality tourism, financial
services, logistics and other modern services; and projects to develop
technical infrastructure, renewable energy, and smart energy.

regarding investment attraction by localities and territories:
- Attracting investment in accordance with planning (overall plan,

national, regional and local sectors), ensuring economic - social -
environmental efficiency, especially efficient use of land and non-
renewable resources; not attracting investment at all cost, disrupting
planning, and not attracting low-value projects per unit of land.

- For some localities and areas related to national parks, special-use
forests, protection forests, and national defense, investment attraction
will be closely considered, security and defense issues, the environment
must come first.

- Some areas with the potential to develop industry, agriculture
and services with favorable technical infrastructure such as Vinh yen,
Phuc yen, Binh Xuyen, Vinh Tuong and yen Lac will focus on
attracting high-tech projects, new and advanced technology and
modern services. The more difficult areas such as Song Lo, Lap Thach,
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Creating the Best Legal Environment
and Infrastructure to Serve Businesses   

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Vinh Phuc province is continuing its efforts to improve the investment and business environment,
and prepare conditions for infrastructure, premises and human resources to enhance investment
promotion and attraction in the coming time. Mr. Nguyen Van do, Director of the Department of
Planning and Investment of Vinh Phuc province, had an interview with Vietnam Business Forum
reporters about this issue. Ngo Khuyen reports.
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Ngày 14/11/2020, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN
37, qua hình thức làm việc trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã
bấm nút khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN với
dự án đầu tiên “Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc
(SuperPort)”. 

Dự án Trung tâm Logistic ICD  là dự án có tổng vốn đầu tư
gần 200 triệu uSD do Liên danh Tập đoàn T&T Group của Việt
Nam và Tập đoàn yCH của Singapore triển khai tại thị trấn
Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên; có chức năng tích
hợp của Trung tâm phân phối (Distribution Center - DC) và
Cảng cạn (Inland Clearance Depot - ICD) để phục vụ hoạt động
cung cấp các dịch vụ logistics theo nhu cầu thị trường.

Chức năng logistics, phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp dỡ, lưu
kho và phân phối hàng hóa; địa điểm trung chuyển hàng hóa nội
địa, xuất nhập khẩu và quá cảnh trên hành lang kinh tế Hà Nội -
Lào Cai, các luồng hàng từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai;
Nơi lưu trữ hàng hóa, phân phối phục vụ hoạt động sản xuất và
tiêu dùng cho các tỉnh Hà Nội, Lào Cai, yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh
Phúc, Tuyên Quang và Hà Giang.

Chức năng cảng cạn ICD trung tâm sẽ đảm nhiệm chức năng
điểm thông quan hàng hóa nội địa, đầu mối giao thông và giao
nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực; đảm nhiệm
chức năng thông quan, làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất
nhập khẩu; Ga đầu mối hàng hóa đường sắt, đường bộ; Điểm
trung chuyển giữa các phương thức vận tải từ đường bộ sang
đường sắt.

Chức năng hỗ trợ dịch vụ gia tăng như các hoạt động sản xuất
hỗ trợ: bao bì, giá, kệ hàng hóa, gia công sản phẩm theo yêu cầu
chủ hàng; các dịch vụ hỗ trợ tài chính - ngân hàng, thuế quan,
dịch vụ Showroom.  

Hiện chi phí logistics là rào cản lớn đối với sự phát triển của
kinh tế và doanh nghiệp nên Chính phủ đặc biệt quan tâm tới việc
phát triển ngành logistics và coi đây là hoạt động kinh tế có giá trị
gia tăng cao, đặt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. 

Nằm trên diện tích 83 hecta,  Trung tâm Logistics ICD Vĩnh
Phúc sẽ là điểm kết nối chính trong cho chuỗi cung ứng và
thương mại toàn cầu và khu vực giữa Trung Quốc, Việt Nam,
ASEAN, Ấn Độ và các thị trường quốc tế khác.n

trung tâm Logistics ICd Vĩnh Phúc:
Động lực thúc đẩy thu hút đầu tư

on November 14, 2020, within the framework of the online
ASEAN Summit 37, Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan
Phuc and Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong
pressed the button to start the ASEAN Smart Logistics
Network, with the first project being Vinh Phuc ICD Logistics
Center (SuperPort).

The Vinh Phuc ICD Logistics Center, costing nearly
uS$200 million, is built by a consortium of T&T Group of
Vietnam and yCH Group of Singapore in Huong Canh town
and Son Loi commune, Binh Xuyen district. The facility is a
combination of a distribution center (DC) and an inland
clearance depot (ICD) to deliver logistics services for market
demands.

The SuperPort meets the demand for freight forwarding,
loading, unloading, storage and distribution services. This is a
place for domestic, import, export and transit goods on the
Hanoi - Lao Cai Economic Corridor, and Chinese cargo flows
through Lao Cai border gates; a place for storing and
distributing commodities for production and consumption in
Hanoi, Lao Cai, yen Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Tuyen Quang
and Ha Giang.

The central ICD facility will be an important inland cargo
clearance point, a traffic hub and a multimodal freight
forwarder; perform customs clearance, carry out customs
procedures for imports and exports; a railway and road cargo
terminal; and an interchange point for goods transported from
road to railway.

Its value-added services include commodity packaging,
shelving, processing to owner’s requirements; financial,
banking and tax support services; and showroom services.

Currently, logistics costs are a major barrier to economic
and business development. Thus, the Government has paid
special attention to logistics development and considers it a
high value-added economic activity of rapid and sustainable
growth.

Covering 83 ha, Vinh Phuc ICD Logistics Center will be
the main connection point for global and regional supply and
trade chains between China, Vietnam, ASEAN, India and
other international markets.n

Vinh Phuc ICd Logistics Center: motivational
magnet for Investment Flows

Theo đó, lãnh đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường
(TNMT) cho biết: Sở luôn
xem việc nâng cao chỉ số
tiếp cận đất đai là nhiệm vụ

quan trọng để tạo thuận lợi cho các
doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn, góp phần cải
thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo
kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 do VCCI
thực hiện, trong 10 chỉ số thành phần
PCI của Vĩnh Phúc thì chỉ số tiếp cận
đất đai xếp hạng 49/63 tỉnh, thành, với
6,38 điểm, tăng 0,64 điểm và tăng 11 bậc
so với năm 2018. Việc chỉ số tiếp cận đất
đai liên tục được cải thiện đồng nghĩa
với việc các doanh nghiệp, các nhà đầu
tư trong và ngoài tỉnh ngày càng có thể
tiếp cận đất đai dễ dàng hơn, điều này
có tác động rất tích cực đến kết quả thu
hút đầu tư của tỉnh. Kết quả đáng khích
lệ này là thành quả của sự phối hợp hiệu
quả giữa nhiều sở, ban ngành trong
tỉnh, trong đó Sở TNMT đóng vai trò
chủ chốt. Một trong những đầu việc
trọng yếu mà Sở TNMT Vĩnh Phúc tập
trung thực hiện trong thời gian qua là rà
soát lại quỹ đất, lập và hướng dẫn lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công
khai quy hoạch sử dụng đất, giá đất, các

quy hoạch, quỹ đất còn chưa sử dụng.
Bên cạnh đó, Sở luôn tích cực nắm bắt,

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa
phương trong công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất; tăng cường đối thoại để
hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận với quỹ
đất của tỉnh…

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa mà Sở
TNMT luôn chú trọng là triển khai thực hiện
tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở đã
tham mưu uBND tỉnh sửa đổi và ban hành bộ
thủ tục hành chính về lĩnh vực TNMT trên
địa bàn tỉnh. Thực hiện và công bố công khai,
đầy đủ thông tin quy hoạch, tích cực hướng
dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án
đầu tư sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch tiếp
cận việc sử dụng đất. Tăng cường công tác
quản lý quy hoạch, thường xuyên kiểm tra,
giám sát; hoàn thiện chính sách bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và của
uBND tỉnh. Trong đó, đặc biệt giảm các chi
phí về thủ tục hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận,
coi đây là biện pháp quan trọng để giảm bớt
khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay. Áp
dụng thời hạn giao đất, cho thuê đất để thực
hiện dự án đầu tư theo thời hạn hoạt động của
dự án đầu tư được phê duyệt.   

Cùng với đó, Sở tiếp tục rà soát các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Bảo vệ
môi trường, Luật Khoáng sản, tham mưu
uBND tỉnh ban hành kịp thời, đúng quy định;
nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng cường
giải quyết các tồn tại, vướng mắc; rà soát bổ
sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính không
cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh
nghiệp; ứng dụng công nghệ tin học trong giải
quyết thủ tục hành chính; kiện toàn, thành lập
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp
theo quy định của Luật Đất đai; tiếp tục nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên
tiến hành thanh tra, kiểm tra công vụ và kiên
quyết xử lý các cá nhân có hành vi nhũng
nhiễu, lợi dụng công việc để trục lợi; thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường
công tác cải cách hành chính, nhất là nội dung
cải cách hành chính trong chấp thuận chủ
trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; tăng cường, hoàn thành việc xây
dựng cơ sở dữ liệu địa chính để công khai,
minh bạch phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh.n

nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Chỉ số tiếp cận đất
đai là một trong
những chỉ số thành
phần quan trọng
trong đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), giúp cải
thiện môi trường,
tạo điểm đến hấp
dẫn, tin cậy cho nhà
đầu tư. Để góp
phần thực hiện các
mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của
địa phương, ngành
tài nguyên và môi
trường tỉnh Vĩnh
Phúc đã nỗ lực triển
khai nhiều giải
pháp nhằm nâng
cao chỉ số tiếp cận
đất đai.

Ông Phan Tuệ Minh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường



According to Vinh Phuc Department of Industry
and Trade, in the period 2016-2020, the average
growth of the industry is estimated at
10.61%/year, exceeding the planned target (7-
7.5%/year) and continuing to play the role of a

driving force for the province's economic development.
Industrial products are increasing in number and types. There
are many new products such as electronic components and
consumer industrial goods (air conditioners, refrigerators,
medicines). Many major industrial products of the province
have good growth. Specifically, in the period 2016-2020,
electronic components increased by 48.4%/year; auto parts
3.38%/year; ceramic tiles 18.86%/year; and iron and steel of all
kinds 34.86%/year.

Contributing to this result, the Department of Industry
and Trade of Vinh Phuc has actively implemented programs
and projects to promote the development of industries and
handicrafts in the province, especially investing in the
development of infrastructure of industrial clusters. out of a
total of 32 planned industrial clusters with an area of 687,751
ha, in the period of 2026-2020, 13 industrial clusters have been
established and assigned to investors with a total area of about
159.12/413.479 ha, attracting 556 projects, creating jobs for
about 7,650 local workers, and reaching an occupancy rate of
about 38.48%.

Total retail sales of consumer goods and services in the

2016 - 2020 period will grow at an average rate of 12.9%/year.
Commercial infrastructure continues to be developed with an
abundant quantity of goods and stable prices. Production and
business units always prepare plans providing goods to meet
the needs of businesses and people, even during social
distancing due to CoVID-19.

Effective trade activities help expand markets for products
with high competitiveness, high added value or product
groups with a large proportion of export turnover. Industry
and trade sector has strengthened support for businesses on
market information, branding, guiding exporters and
expanding export markets under the new generation free trade
agreements that Vietnam has signed to enjoy tariff
preferences.

Administrative reform has been drastically implemented
by the Department in the direction of reducing procedures
and processing time. The investment and business
environment continued to be significantly improved. 

In the period of 2021 - 2025, Vinh Phuc industry and trade
strives to achieve the following targets: Industrial production
value increases by 10-14%/year on average; total retail sales of
goods and sales of social consumer services increases by
15%/year on average; export turnover increases by
23.99%/year on average, and import turnover increases by
26.99%/year on average .

With the above objectives, the Department of Industry and
Trade focuses on implementing key tasks. Accordingly, the
Department will review, adjust, supplement and complete
industrial development planning, industrial park planning and
electricity planning, in association with the province's socio-
economic development planning and sector planning
consistent with the industry's development strategy. The
Department will complete the system of infrastructure of
existing industrial parks and industrial clusters; create a
favorable business environment to attract more secondary
investors, and increase the occupancy rate of industrial parks
and industrial clusters in the area.

The Department will also develop high-quality service
industries, clear bottlenecks to attract investment, develop
start-up ecosystems and innovation, focus on producing main
industrial products such as mechanical engineering,
electronics, ceramic tiles, animal feed and supporting
industrial products such as auto accessories, motorbikes,
electronics and high-tech industrial products which are
environmental-friendly. At the same time, the Department
will propose mechanisms to create driving force for the
development of supporting and manufacturing industries,
improving quality, efficiency and competitiveness, especially
for advantageous products of the province.n
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Vinh Phuc indusTry and Trade

Driving Force for Economic Growth

Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù gặp nhiều
khó khăn, thách thức, song nhờ sự chỉ đạo, điều
hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, uBND
tỉnh và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo
của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công
Thương Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng ổn định ở mức cao, đóng góp tích cực
vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và chuyển dịch
cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh.
duy anh

Theo Sở Công Thương Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020
tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp ước đạt
10,61%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (7-
7,5%/năm) và tiếp tục đóng vai trò là động lực cho phát
triển kinh tế của tỉnh. Các sản phẩm công nghiệp ngày

càng tăng về số lượng và chủng loại, nhiều sản phẩm mới được sản
xuất như linh kiện điện tử, hàng công nghiệp tiêu dùng (điều hòa, tủ
lạnh, thuốc chữa bệnh,…). Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu
của tỉnh có mức tăng trưởng khá. Cụ thể, mức tăng bình quân giai
đoạn 2016-2020 của các sản phẩm như: linh kiện điện tử tăng
48,4%/năm; ô tô tăng 3,38%/năm; gạch ốp lát tăng 18,86%/năm; sắt
thép các loại tăng 34,86%/năm…

Góp phần đạt kết quả này, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã tích
cực triển khai các chương trình, đề án thúc đẩy phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đầu tư phát triển hạ
tầng các cụm công nghiệp. Trong tổng số 32 cụm công nghiệp được
quy hoạch với diện tích 687,751 ha, giai đoạn 2026-2020 đã có 13 cụm
công nghiệp được thành lập, giao chủ đầu tư với tổng diện tích đã giao
khoảng 159,12/413,479 ha, thu hút 556 dự án, tạo công việc cho
khoảng 7.650 lao động địa phương, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 38,48%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai
đoạn 2016-2020 tăng trưởng bình quân đạt 12,9%/năm. Hạ tầng
thương mại tiếp tục được phát triển, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn
định. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh luôn chuẩn bị tốt kế hoạch
nguồn hàng đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân ngay
cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid - 19.

Hoạt động thương mại được triển khai có hiệu quả giúp mở rộng
thị trường cho các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, giá trị gia tăng cao
hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn. Ngành
Công Thương đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị
trường, xây dựng thương hiệu; hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu và
mở rộng thị trường xuất khẩu theo các hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới mà Việt Nam đã tham gia ký kết để hưởng ưu đãi thuế quan.

Công tác cải cách hành chính được Sở triển khai quyết liệt,
theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian giải quyết. Môi

trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện rõ nét. 
Giai đoạn 2021-2025, ngành Công thương Vĩnh Phúc phấn đấu đạt
mục tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10 -14%/năm;
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội
tăng bình quân 15%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân
23,99%/năm, kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 26,99%/năm…

Với mục tiêu nêu trên, Sở Công Thương tập trung thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Theo đó, rà soát, điều
chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch phát triển công nghiệp,
quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch điện lực… gắn với quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành,
lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển của ngành. Hoàn
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp hiện có; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút
thêm các nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Phát triển công nghiệp dịch vụ chất lượng cao, khai thông điểm
nghẽn thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo. Tập trung sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu:
ngành cơ khí, điện tử, gạch ốp át, thức ăn gia súc; sản xuất các sản
phẩm công nghiệp phụ trợ: linh phụ kiện ô tô, xe máy, hàng điện
tử… và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, thân hiện môi
trường. Đồng thời đề xuất các cơ chế tạo động lực phát triển ngành
công nghiệp hỗ trợ, chế tạo… theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm có lợi thế của tỉnh.n
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ngành công Thương 

Tiếp tục giữ vai trò 
động lực tăng trưởng kinh tế

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

In the 2016-2020 period,
despite facing many difficulties
and challenges, thanks to the
firm direction and
management of the Provincial
Party Committee, People's
Council, and People's
Committee, especially the
efforts, initiative and creativity
of the community, Vinh Phuc
Industry and Trade continued
to maintain stable growth at a
high level, positively
contributing to socio-economic
growth and economic
restructuring in the province.
duy anh 



up to now, 100% of state management agencies
from district or higher level have LAN network,
100% are connected to fiber-optic internet; nearly
100% of provincial cadres, civil servants and public
employees, about 95% of district cadres, civil

servants and public employees, and 80% of communal cadres and
civil servants are equipped with computers. The specialized data
transmission network infrastructure has connected 169 units,
localities and synchronous to the commune level.

In parallel with the investment in infrastructure and
equipment, application software for building e-government and
digital signatures have been paid attention, promoted with the
deployment of application software in professional activities and
state management such as: Document management and
administration software deployed for departments, committees,
sectors, People's Committees of districts and 136 communes, wards
and towns; implementing the link with the Government office and
the ministries and sectors through the national document axis;
ensuring the integration of specialized Government digital
signatures, and meeting the process of sending and receiving
electronic documents.

Along with that, the Provincial Electronic Information -
Communication Portal, the Provincial online Public Service Portal
have published 1,813 public administrative procedures, including
486 public services, groups of public services at level 3 and level 4.
The online public service portal has been implemented since
january 2020 and has linked and synchronized
with the National Public Service Portal. Cyber
security has always been highly appreciated,
ensuring a healthy cyberspace, making Vinh
Phuc one of the three localities in the country
rated A for information security.

Mr. Vu Manh Toan, Deputy Director of
the Department of Information and
Communication, said: Through the
assessment, the management and investment
of IT application in the province contributed to
improving the efficiency of environmental
management and improvement, and the
working style of cadres, civil servants and
public employees in the direction of
modernity; increasing productivity and quality
of handling administrative procedures, and
improving the satisfaction index of people and
businesses in the implementation of

administrative procedures.
In the coming time, with the aim of putting Vinh Phuc in the

group of 15 provinces and cities nationwide with high results on
the evaluation index of IT application, building e-government, the
Department of Information and Communication has proposed a
number of solutions to develop mechanisms and policies to
complete the system of legal documents, specific guidelines on the
contents of state management, investment and IT policies.

At the same time, it will complete infrastructure and deploy
active application, mobilizing sources of socialization in
performing tasks of IT application, investing in infrastructure
development, and building digital databases; accelerating the
implementation of IT service hiring in state agencies. It will also
increase the common use of information infrastructure;
eliminating old technology, applying new 5G technology,
deploying national broadband, building data platforms and
applying e-finance. It will interconnect information systems,
national database infrastructure, sharing digital data, protecting
personal data, implementing electronic identification and
authentication for individuals, organizations, and serving
organization, citizens and socio-economic development
requirements of the province. It will also strengthen training and
retraining to ensure high-quality IT human resources for e-
government development. It is important to promote propaganda
information, raising awareness of the people and the whole society
about the industrial revolution 4.0 and the role and importance of
IT in the development process.n
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Promoting IT Application, Building
E-government

Đến nay, 100% các cơ quan quản lý nhà
nước từ cấp huyện trở lên có mạng
LAN, 100% kết nối internet cáp
quang; gần 100% cán bộ, công chức,
viên chức cấp tỉnh, khoảng 95% cán

bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 80% cán bộ, công
chức cấp xã được trang bị máy tính. Hạ tầng mạng
truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 169 đơn vị,
địa phương, đồng bộ đến cấp xã. 

Song song với việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị,
các phần mềm ứng dụng nền tảng xây dựng chính
quyền điện tử và chữ ký số được quan tâm, đẩy mạnh
với việc triển khai nhiều phần mềm ứng dụng trong
công tác chuyên môn và quản lý nhà nước như: Phần
mềm quản lý văn bản và điều hành đã triển khai cho
các sở, ban, ngành, uBND cấp huyện và 136 xã,
phường, thị trấn; thực hiện liên thông với Văn phòng
Chính phủ và các bộ, ngành qua Trục liên thông văn
bản quốc gia; bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên
dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản
điện tử…

Cùng với đó, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử
của tỉnh, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đăng tải
1.813 TTHC công, trong đó có tổng số 486 dịch vụ
công, nhóm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Cổng
dịch vụ công trực tuyến thực hiện từ tháng 1/2020 và
đã kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch
vụ công quốc gia. Công tác bảo đảm an toàn thông tin
mạng luôn được đề cao, bảo đảm không gian mạng
của tỉnh lành mạnh, đưa Vĩnh Phúc là 1 trong 3 địa
phương của cả nước được xếp hạng A về an toàn
thông tin.

Ông Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin
và Truyền thông cho biết: Qua đánh giá, việc quản lý,
đầu tư ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh góp phần
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải tiến môi
trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức theo hướng hiện đại; tăng năng
suất, chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao chỉ số hài
lòng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình
thực hiện các TTHC.

Trong thời gian tới, với mục tiêu đưa Vĩnh Phúc
nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố trong cả nước có
kết quả cao về chỉ số đánh giá ứng dụng CNTT, xây
dựng chính quyền điện tử, Sở Thông tin và Truyền

thông đã đề ra một số giải pháp xây dựng cơ
chế, chính sách hoàn thiện hệ thống các văn
bản quy định, hướng dẫn cụ thể nội dung
quản lý nhà nước, đầu tư và các chính sách
về CNTT. 

Đồng thời hoàn thiện hạ tầng và triển
khai ứng dụng tích cực, huy động các nguồn
xã hội hóa trong thực hiện các nhiệm vụ về
ứng dụng CNTT, đầu tư phát triển hạ tầng,
xây dựng cơ sở dữ liệu số; đẩy mạnh thực
hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà
nước. Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ
tầng thông tin; loại bỏ công nghệ cũ, ứng
dụng công nghệ mới 5G, triển khai băng
rộng quốc gia, xây dựng nền tảng dữ liệu,
ứng dụng tài chính điện tử. Thực hiện kết
nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng
cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu số, bảo
vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực
điện tử cho cá nhân, tổ chức, phục vụ tổ
chức, công dân và yêu cầu phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Tăng cường đào tạo, bồi
dưỡng đảm bảo nguồn nhân lực CNTT chất
lượng cao cho phát triển chính quyền điện
tử. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng
cao nhận thức của người dân và toàn xã hội
về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai
trò, tầm quan trọng của CNTT với quá trình
phát triển.n
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Đẩy mạnh ứng dụng CnTT, xây dựng
chính quyền điện tử
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On November 13, 2020, the People's Committee of Vinh Phuc
Province issued the 2nd version of Vinh Phuc E-Government
Architecture in Decision 2795/QD-UBND. Some new and improved
features of the 2nd version of Vinh Phuc E-Government Architecture
compared to version 1.0 are shown in contents such as: Supplementing
and updating the architectural model in accordance with the
development trend of e-Government, towards Digital Government;
Updating the principles of building architecture, architectural vision,
development orientation of Vietnam's e-Government in line with the
present; and Updating development trends of technology such as Cloud
Computing, AI, Big Data and specialized data transmission network
infrastructure of the Party and the State.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng chính
quyền điện tử tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện
các thủ tục hành chính TTHC).

In recent time, Vinh Phuc province has promptly issued documents directing and organizing the
implementation of the Party and State's guidelines and policies on the management and investment
in information technology (IT) application in activities of state agencies, towards building e-
government in the locality. These have contributed to improving the quality and efficiency of state
agencies' operations, creating favorable conditions for people and businesses in the process of
implementing administrative procedures.

Ngày 13/11/2020, UBND
tỉnh Vĩnh Phúc đã ban
hành Kiến trúc chính
quyền điện tử tỉnh Vĩnh
Phúc, phiên bản 2.0 tại
Quyết định số 2795/QĐ-
UBND. Một số điểm mới
cải tiến của Kiến trúc
chính quyền điện tử tỉnh
Vĩnh Phúc, phiên bản
2.0 so với phiên bản 1.0
thể hiện ở một số nội
dung như: Bổ sung, cập
nhật mô hình kiến trúc
phù hợp với xu hướng
phát triển của Chính
phủ điện tử, hướng tới
Chính phủ số; Cập nhật
các nguyên tắc xây dựng
kiến trúc, tầm nhìn kiến
trúc, định hướng phát
triển Chính phủ điện tử
Việt Nam phù hợp với
hiện tại; Cập nhật các xu
thế công nghệ phát triển
như Cloud Computing,
AI, Big Data và hạ tầng
truyền dẫn mạng truyền
số liệu chuyên dùng của
cơ quan Đảng và Nhà
nước… 



Vinh Phuc has mobilized many resources
to invest in developing synchronous and
modern transport infrastructure
connecting urban areas, residential areas
and industrial zones inside and outside the
province, thereby promoting businesses
and the provincial economy. Vietnam
Business Forum had an interview with Mr.
Le Van Kien, Deputy Director of the
Department of Transport of Vinh Phuc
province.

How ready is the transportation infrastructure of Vinh
Phuc province to meet the needs of the people, businesses
and investors?

In recent years, the transport infrastructure of Vinh Phuc
province has witnessed strong development. Many important
roads of the province have been renovated, upgraded, newly
built and put into use, improving the appearance of urban and
rural areas; strengthening connection; improving
competitiveness; attracting investment; developing industries,
services - tourism and contributing to promoting socio-
economic development.

The traffic system in the province is reasonably distributed
to ensure smooth traffic. The internal traffic network
connected with the external traffic network has been interested
in investing and upgrading.

Implementing the resolution of the 17th Provincial
Party Congress, which tasks and solutions will the
transport sector advise and implement in the period 2021-
2025?

Implementing the resolution of the 17th Vinh Phuc
Provincial Party Congress, one of the tasks of the transport
industry is to continue to make a breakthrough in investment
in developing synchronous and modern transport
infrastructure to suit the target: urban development in a
sustainable direction, being the basis for Vinh Phuc to become
a grade I city to soon become a city under central authority.
Accordingly, the transport industry proposes a number of
solutions to develop transport infrastructure in the term 2021-
2025 as follows:

Firstly, the work of planning must go ahead, associated
with reality; closely coordinated with relevant departments and
localities in the planning, ensuring that the planning content of
transport infrastructure must meet the requirements of rapid
development of the province with a long-term, synchronous
vision, linking seamlessly with national and regional planning.

Second, the province must concentrate resources on
building major and essential projects for socio-economic

development in the province.
Third, it is necessary to focus on implementing solutions to

improve the quality of traffic projects, from project appraisal to
construction and operation, ensuring the highest quality.

Fourth, Vinh Phuc must make efforts to complete the
construction of traffic works on schedule, with high quality, to
ensure investment efficiency. At the same time, the province
attaches importance to the maintenance of transport
infrastructure assets to efficiently use capital resources.

Fifth, the province continues to effectively implement
administrative reform, and strongly apply information
technology in management and operation of agencies and
units.

Can you tell us some outstanding results in the
implementation of the "rural transport development
project in Vinh Phuc province in the period of 2017-2020"
(decision 42/2016/Qd-UBNd of the Provincial People's
Committee)?

After 4 years of implementing the rural Transport
Development Project, the whole province now has hardened
1258 km of commune roads, reaching 100%, and 112/112
communes (100%) meeting new rural standards in which
criterion 2 – transport is a difficult and compulsory criterion in
building new rural areas. The results of building new rural
areas in the province in recent years have contributed
significantly to the movement of building and developing rural
areas, and in-field traffic to create the face of a civilized and
modern countryside.

the adjusted master plan on transport development
until 2020 and vision to 2030 will soon be approved by the
People's Council of Vinh Phuc province. What are the
outstanding points in this adjustment compared to the
previous master plan (according to decision 3779/Qd-Ct
dated december 16, 2010)?

Adjusted master plan on transport development of Vinh
Phuc province until 2020 and vision to 2030 is built with
outstanding highlights compared to the transportation
development plan approved in Decision 3779/QD-CT dated 16
December 2010, as follows:

(1) Adjust the planning in accordance with the province's
socio-economic development orientation.

(2) Develop a synchronous, sustainable and modern
transport infrastructure network.

(3) Prioritize the development of urban framework
infrastructure of Vinh Phuc to develop Vinh Phuc urban area
into a grade I city, towards becoming a city directly under the
Central Government; strengthen the connection between the
urban area and other economic regions, paying special
attention to connecting with neighboring provinces, the
northern key economic region, the capital and the whole
country.

thank you very much!
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Investing in Transport Infrastructure
to Promote Economic Development

Vĩnh Phúc đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ,
hiện đại kết nối giữa các đô thị, địa bàn dân cư,
khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó
thúc đẩy doanh nghiệp và nền kinh tế ngày càng
phát triển.  Phóng viên Vietnam Business
Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Kiên
- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT)
tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông có thể cho biết hạ tầng GtVt tỉnh Vĩnh Phúc đã sẵn
sàng ra sao trước yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và phục
vụ nhà đầu tư ?

Những năm gần đây, hạ tầng giao thông của tỉnh Vĩnh Phúc đã có
những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường giao thông quan
trọng của tỉnh được triển khai cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới và đưa
vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả, cải thiện diện mạo đô thị,
nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; tăng cường kết nối, giao
thương, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển công
nghiệp, dịch vụ - du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phân bố khá hợp lý, mật độ
đường giao thông cao, đảm bảo lưu thông thông suốt. Mạng lưới giao
thông đối nội kết nối với mạng lưới giao thông đối ngoại đã, đang
được quan tâm đầu tư, nâng cấp. 

triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
ngành GtVt sẽ tham mưu, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp
nổi bật nào trong giai đoạn 2021-2025?

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh
Phúc lần thứ XVII, một trong những nhiệm vụ của ngành GTVT
là tiếp tục tạo đột phá về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng
bộ, hiện đại để phù hợp với mục tiêu: Phát triển đô thị theo hướng
bền vững, là cơ sở để đô thị Vĩnh Phúc trở thành đô thị loại I, sớm
đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo
đó, ngành GTVT đề ra một số giải pháp phát triển hạ tầng giao
thông trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Một là, công tác quy hoạch phải đi trước, gắn với thực tế;
phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương liên quan
khi lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo nội dung quy hoạch kết cấu
hạ tầng giao thông phải đáp ứng được yêu cầu phát triển
nhanh của tỉnh với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, kết nối liên
hoàn với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

Hai là, tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, trọng
điểm, thiết yếu, có sức lan tỏa, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời
sống nhân dân trong tỉnh.

Ba là, cần chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng
thẩm định công trình giao thông, ngay từ đầu từ khâu thẩm định dự
án đến triển khai thi công và nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai
thác sử dụng, bảo đảm chất lượng cao nhất. 

Bốn là, nỗ lực hoàn thành xây dựng các công trình giao thông

đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo hiệu quả đầu tư; đồng thời coi trọng
công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông để sử dụng hiệu quả
nguồn vốn. 

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành
chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều
hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ông có thể cho biết một vài kết quả nổi bật trong thực hiện
“Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc giai đoạn 2017-2020” (Quyết định 42/2016/QĐ-UBNd của
UBNd tỉnh)?

Sau 4 năm thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn
(GTNT) đến nay, toàn tỉnh đã cứng hóa 1.258km đường xã, đạt 100%
và 112/112 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó tiêu
chí 2 - GT là tiêu chí khó, bắt buộc trong các tiêu chí xây dựng NTM.
Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua có
đóng góp không nhỏ của phong trào xây dựng, phát triển GTNT, giao
thông nội đồng để tạo bộ mặt nông thôn văn minh, hiện đại.

Quy hoạch điều chỉnh phát triển GtVt đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030 sẽ sớm được HĐNd tỉnh Vĩnh Phúc
thông qua. Đâu là những điểm nhấn nổi bật trong điều chỉnh lần
này so với bản Quy hoạch trước đây (theo Quyết định số
3779/QĐ-Ct ngày 16/12/2010), thưa ông?

Quy hoạch điều chỉnh phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng có những điểm nhấn
nổi bật so với Quy hoạch phát triển GTVT được phê duyệt tại Quyết
định số 3779/QĐ-CT ngày 16/12/2010 như sau:

(1) Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh
tế-xã hội tỉnh.

(2) Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bền
vững, hiện đại.

(3) Ưu tiên phát triển hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc để
phát triển đô thị Vĩnh Phúc thành đô thị loại I, tiến tới trở
thành thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương; tăng
cường kết nối giữa vùng đô thị với các vùng kinh tế khác, đặc
biệt chú trọng đến kết nối với các tỉnh lân cận, vùng kinh tế
trọng điểm phía bắc, vùng Thủ đô và cả nước.

trân trọng cảm ơn ông!
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Đầu tư hạ tầng giao thông, thúc đẩy
nền kinh tế phát triển
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Trong năm 2020, nhằm tập trung thực hiện nhiệm
vụ phòng chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ đã
chủ động tham mưu điều chỉnh các hoạt động đối
ngoại để kịp thời thích ứng với diễn biến tình
hình mới, cụ thể: Thành lập các đoàn công tác

thăm hỏi, động viên, tháo gỡ khó khăn các công ty FDI trên
địa bàn tỉnh; hỗ trợ công tác phiên dịch, tham gia lực lượng
phòng chống dịch của tỉnh; tham mưu thăm hỏi, động viên
phòng chống dịch Covid-19 đến một số địa phương nước
ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh; đề xuất hỗ trợ cho các
chuyên gia, người lao động nước ngoài và thân nhân được
phép nhập cảnh vào Việt Nam; tham mưu cho tỉnh tiếp đón,
làm việc với 10 đoàn đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đến thăm
và làm việc tại tỉnh…

Trong công tác xúc tiến viện trợ phi chính phủ, Sở cũng
chủ động phối hợp với các ngành tích cực triển khai công tác
vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ từ các tổ
chức cá nhân nước ngoài, Việt kiều và doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh, tổng giá trị giải ngân năm 2020 đạt trên 1 triệu uSD.

Trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến
phức tạp, để công tác đối ngoại của tỉnh ngày càng phát triển
góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát
triển tỉnh nhà theo mục tiêu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ 17 và Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, Sở Ngoại
vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh duy trì và phát triển quan hệ

hợp tác hữu nghị với các nước, khai thác hiệu quả các mối
quan hệ đối tác với các địa phương nước ngoài; điều chỉnh các
kế hoạch hoạt động đối ngoại sát với thực tế, lấy ngoại giao
kinh tế là trọng tâm, tăng cường công tác xúc tiến viện trợ phi
chính phủ, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hoá, thông tin
đối ngoại quảng bá về tỉnh Vĩnh Phúc…

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm
quan trọng của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
Tổ chức phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các hoạt động
đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân,
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên
lĩnh vực công tác đối ngoại. Ðồng thời, tích cực tuyên truyền
về đất nước, con người Việt Nam, đường lối chủ trương chính
sách đối ngoại. Tăng cường đổi mới và không ngừng nâng cao
chất lượng công tác thông tin đối ngoại. Xây dựng và thực
hiện Kế hoạch kết nối thông tin với các cơ quan đại diện ngoại
giao, cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam và cơ quan đại
diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam tại các nước giai
đoạn 2021-2025. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông
tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế trên các phương tiện
thông tin đại chúng. Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ
với các nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, theo
hướng đa phương hóa, đa dạng hóa...n
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đối ngoại và xúc tiến đầu tư 
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Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được
triển khai đồng bộ, hiệu quả. Quản lý, duy trì hoạt động
thường xuyên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, sử dụng
hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành và Hệ thống
quản lý chất lượng ISo 9001:2015. Đặc biệt, xây dựng và đưa
vào sử dụng Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của
tỉnh cập nhật thông tin thường xuyên, nội dung đa dạng,
phong phú, qua đó các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm thông
tin về kinh tế - xã hội của tỉnh, hệ thống văn bản QPPL, văn
bản chỉ đạo điều hành. 

Với những kết quả trong công tác hỗ trợ pháp lý, nhiều
DN đã tăng vốn đầu tư, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh,
đóng góp tích cực giúp Vĩnh Phúc cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Để công tác hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh đạt

kết quả tốt trong năm 2021, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ
tham mưu uBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý
cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn
2021 – 2025, Kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2021.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến cho các DN nhỏ
và vừa nội dung về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, các
văn bản mới có hiệu lực. Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm lệ phí,
các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành Tư pháp
quản lý có liên quan đến DN. Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các
văn bản QPPL của Trung ương và chủ trương, chính sách của
tỉnh liên quan đến hoạt động của DN trên các phương tiện
thông tin đại chúng giúp DN nắm bắt được các thông tin pháp
lý có liên quan đến hoạt động của DN…”.n

Với chủ trương luôn đồng hành, tạo mọi
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp
(DN) phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển
khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách,
trong đó có sự hỗ trợ về mặt pháp lý. Từ
đó giúp DN, cá nhân tham gia vào hoạt
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu
quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng
cường năng lực cạnh tranh, góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
bằng pháp luật đối với DN.
nguyễn Bách

Năm 2020, bối cảnh quốc tế và trong nước có
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh
tranh chiến lược giữa các nước lớn, an ninh
khu vực và thế giới có nhiều đe dọa; ảnh hưởng
của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-

19... đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội địa phương.
Trong bối cảnh đó, uBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-
uBND ngày 12/3/2020 về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020 của Chính phủ đồng bộ, hiệu quả. Với vai trò
là cơ quan tham mưu cho uBND tỉnh về công tác hỗ trợ pháp
lý cho DN, Sở Tư pháp đã tham mưu cho uBND tỉnh ban
hành Kế hoạch số 12/KH-uBND ngày 22/01/2020 về hỗ trợ
pháp lý cho DN năm 2020, trong đó xác định cụ thể: Nội
dung, hình thức tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện, cơ

quan chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý
cho DN nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công
tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có
hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN.

Công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
(QPPL) có liên quan đến hoạt động của DN được Sở Tư pháp
đặc biệt quan tâm. Trong năm, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến
vào 124 dự thảo văn bản của tỉnh trong đó có nhiều dự thảo
văn bản liên quan đến hoạt động của DN; thẩm định 112 dự
thảo văn bản QPPL của tỉnh trong đó có dự thảo văn bản
QPPL liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển DN trên địa
bàn tỉnh. Tham gia ý kiến vào nhiều lượt dự thảo văn bản khác
của tỉnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước
của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào
tạo, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, y tế… Đây là những
khung pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý đi vào nề nếp.

Cùng với đó, Sở Tư pháp tăng cường công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật xoay quanh các nội dung về phổ biến pháp
luật cho DN như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp
luật mới, gắn với tuyên truyền phục vụ các dự án trọng điểm
của tỉnh, đền bù giải phóng mặt bằng; tín dụng đen và các vấn
đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận… Việc phổ
biến pháp luật được triển khai, thực hiện dưới nhiều hình thức
như: Biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, tọa đàm, phối hợp
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Cụ
thể, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 40 chuyên mục giới thiệu văn
bản pháp luật mới có hiệu lực,  04 tọa đàm về tìm hiểu một số
quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
về hợp đồng dân sự trong Bộ luật dân sự,… Phối hợp với Báo
Vĩnh Phúc đăng tải 32 tin, bài phản ánh kết quả công tác của
ngành Tư pháp, giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành,
hỏi đáp pháp luật. Đồng thời, xây dựng và phát hành gần
50.000 cuốn tài liệu tuyên truyền tập trung bám sát vào nhiệm
vụ chính trị của ngành, những vấn đề dư luận quan tâm. Biên
tập, in tài liệu tuyên truyền hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa.
Phối hợp với Công đoàn khu Công nghiệp Liên đoàn lao động
tỉnh tổ chức 06 lớp tập huấn cho công nhân về pháp luật vệ
sinh an toàn lao động; pháp luật về bảo hiểm xã hội;…

Ngoài những hội nghị đối thoại, xây dựng tài liệu tuyên
truyền, việc tư vấn, giải đáp pháp luật cho DN còn được thực
hiện đa dạng bằng nhiều hình thức khác như thông qua
chuyên mục “Văn bản hỗ trợ pháp lý cho DN” trên Cổng
thông tin điện tử của Sở thường xuyên cập nhật và đăng tải
những văn bản QPPL mới ban hành của Trung ương, HĐND,
uBND tỉnh có liên quan đến hoạt động của DN, tạo điều kiện
cho việc tra cứu văn bản, chủ động nắm bắt các quy định,
hướng dẫn, cập nhật thông tin về chính sách, chương trình hỗ
trợ… Công tác tiếp nhận kiến nghị, phản ánh; giải quyết kiến
nghị của DN được đăng tải công khai trên Cổng thông tin giao
tiếp điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban,
ngành, địa phương.

Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp

Năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên hầu hết hoạt động đối ngoại,
xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng, thậm chí một số
hoạt động gần như đình trệ... Số lượng đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm
hiểu môi trường đầu tư rất hạn chế, nhiều sự kiện ngoại giao dự kiến tổ chức
tại tỉnh trong năm đã bị hoãn... Tuy nhiên, với sự nỗ lực triển khai các hoạt
động, nhờ đó, các chương trình hợp tác cụ thể được duy trì và triển khai hiệu
quả, đi đôi với công tác xúc tiến các chương trình hợp tác mới.



Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành
nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy công
tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân
lực. Từ đó, tỉnh đã tạo bước chuyển
mạnh mẽ về chất lượng và cơ cấu nguồn
nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng
thời tạo sức hút trong thu hút đầu tư vào
Vĩnh Phúc.
đức Bình

Theo đó, với mục tiêu cụ thể hóa chủ trương phát
triển nguồn nhân lực tỉnh đã ban hành, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát,
sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh theo hướng

tinh giản đầu mối, tăng cường năng lực đào tạo, đa dạng hóa
ngành, nghề, trình độ đào tạo. Đầu tư trang thiết bị dạy
nghề; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản
lý cơ sở GDNN vững vàng về trình độ chuyên môn, kỹ năng
nghề, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý, tăng cường về
số lượng đáp ứng quy mô tuyển sinh đào tạo. Các chương
trình, giáo trình đào tạo nghề cũng được xây dựng mới theo
chương trình khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội, bảo đảm nguyên tắc từ 70- 80% thời lượng thực hành;
thực hiện đổi mới cấu trúc chương trình từ tách rời lý thuyết
và thực hành sang đào tạo theo Modul tích hợp kiến thức

chuyên môn, kỹ năng thực hành và
thái độ nghề nghiệp; đổi mới dạy và
học theo hướng chủ động, độc lập, tự
rèn luyện của người học; có sự tham
gia, giám sát của đại diện doanh
nghiệp để biên soạn chương trình sát
với tình hình thực tế sản xuất.

Đồng thời, khuyến khích, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp thành lập cơ sở
dạy nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề,
tổ chức đào tạo và sử dụng lao động
sau đào tạo. Tăng cường công tác
thông tin trong hoạt động GDNN và
thị trường lao động; nâng cao chất
lượng hoạt động dự báo ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn
nhân lực, nhu cầu việc làm, nhu cầu
đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề,
trình độ; nâng cao số lượng và chất
lượng các phiên giao dịch việc làm,
tăng cường mở các sàn giao dịch lưu
động tại một số địa bàn nhiều lao
động, nhu cầu giải quyết việc làm cao.
Đẩy mạnh công tác phân luồng học
sinh tốt nghiệp THCS và THPT học
nghề gắn với nhu cầu thị trường; thúc
đẩy quá trình hợp tác giữa nhà trường
và doanh nghiệp trong việc đảm bảo
việc làm sau khi học sinh, sinh viên tốt
nghiệp ra trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có 36 cơ sở GDNN, trong đó có 7
trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 20 trung tâm GDNN
và 6 cơ sở khác có hoạt động GDNN. Giai đoạn 2016-2019,
tổng số tuyển sinh, đào tạo là 166,498 người (cao đẳng
15,530 người; trung cấp 61,584 người; sơ cấp và dưới 3
tháng 89,384 người). Mỗi năm có khoảng 1.500 sinh viên tốt
nghiệp trình độ cao đẳng, hơn 5.000 học sinh, sinh viên tốt
nghiệp trình độ trung cấp và gần 25.000 lao động được đào
tạo, bồi dưỡng trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. 100% học
sinh, sinh viên học trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm
sau khi tốt nghiệp (sau 6 tháng); trên 90% lao động được
đào tạo, bồi dưỡng trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng có việc
làm, tự tạo việc làm hoặc đã có việc làm nhưng có nhu cầu
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Cơ cấu nghề đào tạo phong phú, đa dạng, cơ bản đủ các
nhóm nghề thuộc các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, tiểu
thủ công nghiệp; các nghề thuộc nhóm du lịch, dịch vụ đang
được đầu tư phát triển. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng
nhanh hàng năm, năm 2019  đạt 74,2% (đạt mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đề ra);
năm 2020 dự kiến đạt 76%.  

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ
tiếp tục lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo
nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng và cơ cấu
nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của người lao
động, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động qua
đào tạo của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; nâng cao tỷ lệ
lao động qua đào tạo và Chỉ số Đào tạo lao động, thu hút
doanh nghiệp vào đầu tư tại Vĩnh Phúc.n
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nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực 
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POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

In 2020, due to the Covid-19 epidemic,
most foreign affairs, trade and
investment promotion of Vinh Phuc
province were affected, with some
activities even being delayed. Not many
foreign delegations came to the province
to explore the investment environment
and many diplomatic events scheduled
to be held in the province during the
year were postponed. However, with
working efforts of relevant bodies,
specific cooperation programs were
maintained and implemented effectively
while new cooperation programs were
figured out.

In 2020, to focus on preventing the Covid-19
epidemic, the Department of Foreign Affairs actively
advised adjusting external activities to promptly
adapt to the new situation: Establishing delegations
to visit, encourage and support local FDI companies

to deal with emerging hardships; supporting
translation/interpretation, joining local epidemic
prevention forces; advising and encouraging Covid-19
epidemic prevention at foreign localities that established

cooperation ties with the province;
proposing support for foreign experts,
workers and their relatives allowed to
enter Vietnam; and advising the
province to welcome and work with 10
foreign ambassadors in Vietnam.

To engage non-governmental aid,
the department also actively
coordinated with other sectors to
mobilize and attract non-government
aid from foreign organizations and
individuals, overseas Vietnamese and
enterprises in the province. The aid is
valued at over uS$1 million in 2020.

Given the complicated development
of the Covid-19 epidemic, to develop
the province’s foreign affairs for
completing the task of building and
developing the province according to
given goals to welcome the 17th
Provincial Party Congress and the 13th
National Party Congress, the

Department of Foreign Affairs will continue to advise the
provincial government to maintain and develop friendly
cooperation relations with other countries, effectively tap
partnerships with foreign localities; adjust foreign activity
plans in light of the specific situation, take economic
diplomacy as the focus, attract more nongovernmental aid,
promote cultural diplomacy and proliferate external
information on Vinh Phuc province.

In the coming time, the Department of Foreign Affairs
will continue to foster communications to raise the
awareness of Party committees, authorities, Fatherland
Front units and mass organizations on the position, role
and importance of diplomacy in the current period;
organize a close, synchronous and comprehensive
coordination on foreign affairs of the Party, State
diplomacy and people-to-people diplomacy, and mobilize
the combined strength of the entire political system for
foreign affairs. At the same time, the department will
actively disseminate information about the country and
people of Vietnam and foreign policies of Vietnam. The
agency will strengthen innovation and constantly improve
the quality of external information; develop and implement
plans to connect information with diplomatic missions,
consulates of foreign countries in Vietnam and diplomatic
missions and consulates of Vietnam in foreign countries in
2021- 2025; focus on further promoting communications
on international integration on the mass media; and
consolidate and reinforce traditional relations with foreign
countries towards multilateralization and diversification of
foreign affairs.n

Efforts to Carry Out External Affairs
and Investment Promotion



Mục tiêu dự kiến đến năm 2025, kết cấu
hạ tầng đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc cơ
bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề
để trở thành thành phố trực thuộc Trung
ương. Theo đó, thời gian qua Sở Xây
dựng Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều kế
hoạch, giải pháp nhằm góp phần chung
vào sự phát triển của tỉnh.

Quy hoạch đi trước một bước
Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch và

đưa công tác này đi trước một bước. Từ năm 2011, sau khi
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1883 phê
duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và
tầm nhìn đến năm 2050, uBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai
đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2050; 3 đồ án quy hoạch xây dựng
các vùng liên huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị
Vĩnh Phúc. Triển khai 15 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ
1/2000; 6 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu
phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
46 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang và phát
triển các khu vực đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị
Vĩnh Phúc; 20 đồ án quy hoạch chung các đô thị mới loại V
làm cơ sở phân loại đô thị theo kế hoạch đến năm 2020.

Nhìn chung, công tác quy hoạch xây dựng bảo đảm sự
đồng bộ và tính kế thừa giữa quy hoạch xây dựng với quy
hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển
ngành, lĩnh vực như: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước,
thông tin liên lạc...Tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng đều
được tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt bảo đảm theo
đúng quy trình, quy định của pháp luật và đạt được nhiều
kết quả quan trọng trong lộ trình xây dựng tỉnh sớm trở
thành đô thị loại I.

Hiện nay, Vĩnh Phúc đã phủ kín quy hoạch xây dựng
vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị,
khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn

mới đạt 100%; phủ kín quy hoạch phân khu thuộc đô thị
Vĩnh Phúc. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại
các đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị đạt khoảng 45%.
Vĩnh Phúc là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước
về công tác quy hoạch xây dựng, trong đó, Quy hoạch
chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc thể hiện được những tư
duy mới, có tính đột phá trong phát triển đô thị, được
nhiều địa phương khác đến tham quan, học tập.

Đặc biệt, trên cơ sở quy hoạch xây dựng, tỉnh Vĩnh
Phúc đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm đưa quy
hoạch vào thực thi, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
Trong đó có một số chương, trình kế hoạch lớn đã được

triển khai như: Chương trình tổng thể xây dựng phát triển
đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050; Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh
Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình
phát triển nhà ở đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm
2030;...Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới hạ tầng
tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng đồng bộ, hiện đại; hệ thống đô
thị đã được cải thiện cả về quy mô và chất lượng như:
Thành phố Vĩnh yên được nâng cấp thành đô thị loại II, thị
xã Phúc yên được nâng cấp lên đô thị loại III và trở thành
thành phố vào năm 2018.

tăng cường công tác xây dựng, phát triển đô thị
Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc, công

tác phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đạt kết quả
tốt. Trong năm, Sở tham mưu uBND tỉnh trình HĐND
tỉnh thông qua Nghị quyết số 30 về điều chỉnh Chương
trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030. Tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch phân
khu tỷ lệ 1/2000 về phát triển du lịch, dịch vụ khu vực
xung quanh hồ Vân Trục, huyện Lập Thạch; hồ Bò Lạc,
huyện Sông Lô và hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo. Triển
khai điều chỉnh 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên
huyện phía Bắc, phía Nam và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc.
Tham mưu uBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho
chủ trương lập quy hoạch chung 3 đô thị loại IV: Bình
Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo;…

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường.
Năm 2020, Sở Xây dựng thẩm định 37 dự án đầu tư, trị giá
912,3 tỷ đồng; thẩm định thiết kế - dự toán 266 công
trình, trị giá 2777,4 tỷ đồng. Qua thẩm định, đã cắt giảm
189,2 tỷ đồng. Đặc biệt, với việc kịp thời tháo gỡ các khó
khăn, trong năm, Vĩnh Phúc có nhiều công trình, dự án
xây dựng mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu
Tỉnh uỷ, HĐND, uBND tỉnh triển khai tốt công tác quy
hoạch xây dựng, phát triển đô thị. Phấn đấu tỷ lệ phủ kín
quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với
khu vực xây dựng đô thị hiện hữu đạt 90%; tỷ lệ dân số đô
thị đạt trên 45%.n
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Tăng cường công tác quy hoạch, 
quản lý, phát triển đô thị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã
đạt được những thành tựu quan trọng và
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo
nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó kinh tế
nông nghiệp và diện mạo nông thôn đã
đổi thay toàn diện.

Kết quả toàn diện
Trong 5 năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành, triển khai

nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ đồng thời huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc, bố trí nguồn lực lớn cho phát triển
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Các chính
sách được nông dân đón nhận, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản
xuất, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp, xây dựng
NTM toàn diện. 

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển biến tích
cực; cơ giới hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật được tăng
cường áp dụng; đã xác định rõ các sản phẩm chủ lực của tỉnh,
các sản phẩm oCoP để tập trung đầu tư. Đã hình thành các
vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn: Vùng rau, quả
an toàn theo quy trình VietGAP tại huyện Tam Dương, Tam
Đảo, yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch…; Xây dựng được một
số mô hình chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ rau, quả an toàn;
một số sản phẩm có thương hiệu và có sản phẩm xuất khẩu
như: thanh long ruột đỏ Lập Thạch, ớt, chuối tiêu hồng yên
Lạc… Chăn nuôi phát triển mạnh cả số lượng, chất lượng; trở
thành ngành sản xuất chính; chăn nuôi lợn, bò sữa và gia cầm
đã trở thành thế mạnh của tỉnh, nhiều giống vật nuôi mới có
chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Sản xuất thủy sản tập

trung phát triển các giống mới theo hướng thâm canh và bán
thâm canh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và có giá trị gia tăng
cao. Thực hiện quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự
nhiên; nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát triển lâm
nghiệp đa chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản
ngoài gỗ, nhất là các loại dược liệu. Hệ thống kết cấu hạ tầng
thủy lợi được quan tâm đầu tư phát triển để phục vụ sản xuất
nông nghiệp, công nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh; nâng
cao mức bảo đảm an toàn hồ chứa và công trình thủy lợi.

Xây dựng NTM được triển khai thực hiện tích cực, diện
mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, Vĩnh Phúc là một
trong 9 tỉnh của cả nước có 100% số xã được công nhận đạt
chuẩn NTM; ước đến hết năm 2020 có 2 xã đạt chuẩn NTM
nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu; thu
nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt trên 50
triệu đồng/người, tăng gần 2 lần so với năm 2015. 

Đẩy mạnh chuyển đổi
Một trong những chính sách nổi bật của ngành đó là Nghị

quyết 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh
về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, trong đó
tỉnh hỗ trợ người sản xuất thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Cho đến nay, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
đạt được nhiều kết quả. Cụ thể trong trồng trọt: Cơ cấu giống,
cây trồng, mùa vụ chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất
hàng hóa, đã chuyển đổi được trên 8.448,7 ha đất trồng lúa
kém hiệu quả sang trồng các loại rau, củ, quả cho hiệu quả
kinh tế cao hơn. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập
trung quy mô lớn; vùng sản xuất rau, quả an toàn theo quy
trình VietGAP đạt trên 1.600 ha. 

Trong chăn nuôi: Cơ cấu giống vật nuôi chuyển dịch tích
cực, 100% lợn nái sinh sản, lợn đực giống là lợn ngoại và lợn
lai ngoại; tỷ lệ bò lai toàn tỉnh đạt trên 90%; 100% bò sữa là bò
ngoại. Tỉnh đã hình thành nhiều vùng chăn nuôi tập trung
quy mô lớn, phương thức chăn nuôi công nghiệp, tiên tiến,
hiện đại. Xây dựng được một số chuỗi liên kết chăn nuôi, giết
mổ, tiêu thụ thịt lợn, thịt gà an toàn và trứng gà sạch; sản
phẩm sữa bò được liên kết cung cấp cho 2 công ty sữa lớn
Vinamilk và cô gái Hà Lan.

Đặc biệt, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được áp
dụng rộng rãi. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã xây dựng
hàng trăm mô hình trình diễn cơ giới hóa trong sản xuất nông
nghiệp; chuyển giao 3.276 máy sản xuất nông nghiệp, thủy sản
các loại như: Máy làm đất đa năng công suất lớn, máy gặt đập
liên hợp, máy lên luống, máy cấy lúa 4 hàng và 6 hàng... Đến
nay tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất trồng lúa đạt trên 90%, thu
hoạch lúa đạt trên 75%; 100% số hộ nuôi bò sữa đã sử dụng
máy vắt sữa, thái cỏ. Nhiều thiết bị hiện đại được đưa vào áp
dụng trong sản xuất. Cơ giới hóa góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng nông sản, tăng năng suất lao động và hiệu quả
kinh tế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.n
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những điểm nhấn trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE



Vinh Phuc is considered a tourist hub in
the greater Hanoi region, a buffer zone
between Northwest provinces with Hanoi.
The province has abundant natural
tourism resources and typical cultural
resources of the source of Vietnamese
people. Tam Dao National Park, Tam Dao
tourist site, Tay Thien, Dai Lai and Dam
Vac scenic complexes, and diverse
historical and cultural relics enable Vinh
Phuc to develop various types of tourism:
cultural, ecological, leisure and spiritual.
tran thuy nga
hanoi Tourism college

Vinh Phuc province’s tourism sector has made
positive progress and created a solid
foundation for tourism development in the
coming time. Tourism revenue grew by 15% a
year on average. In 2019, the province

welcomed more than 6 million visitors, including 43,500
international travelers, 15% more than a year earlier, and 6.06
million domestic visitors, up 17%. Tourism revenue was
estimated at VND1,910 billion, up 14% compared to 2018.
Travel companies introduced high-quality tour programs,
including domestic and international tours, and actively
introduced and advertised many attractive destinations in
Vinh Phuc.

The Department of Culture, Sports and Tourism advised
the Provincial People's Committee to issue breakthrough
tourism promotion policies and programs to make tourism
promotion more professional and expand promotion scale.
Tourism promotion officers had higher professional
qualifications. Since 2016, the province has attracted 29 new
tourism investment projects and five investment increase
projects. Typical projects include 5-star Flamingo Dai Lai
resort (over VND6,000 billion), Tam Dao II resort
(VND2,987 billion in Phase 1, invested by Sun Group,) FLC
Luxury Vinh Phuc resort (VND600 billion), Tam Dao I
resort and some projects invested by Lac Hong Investment
joint Stock Company.

Tourism products are invested and developed in depth.
The focus for better quality and diversity of tourism products
and services has helped draw more and more domestic and
international tourists to visit Vinh Phuc province. Cultural
and spiritual tourism products are maintained and developed
on the basis of religious values of Tay Thien Temple,
recognized as the national historical relic and the provincial
historical and cultural relic. Tourism infrastructure, activities
and services meet quality requirements when visiting and
practicing beliefs, thereby contributing to affirm the brand of
spiritual and cultural tourism. Leisure and entertainment
products such as Tam Dao, FLC and Flamingo tourist
attractions were upgraded and diversified to impress tourists
to inspire them to stay longer, particularly during holidays and
weekends when the room occupancy is even 100%. Ecological
tourism and sightseeing products were upgraded with better
infrastructure systems and more beautiful landscapes of
destinations. Local residents were helped to develop
community-based tourism activities and build shooting scenes
for tourists to take pictures to appeal to more tourists.

The budget and content of tourism promotion was
boosted to achieve more positive results on mass media and
on websites displayed by English and Vietnamese languages.
These website pageviews reached nearly 3.5 million visitors,
up 75% over 2018.

unlocking potential advantages and overcoming
difficulties, in the coming time, the Department of Culture,
Sports and Tourism of Vinh Phuc will deploy consistent
solutions to mobilize investment resources to build tourism,
service and trade infrastructure; adopt tourism development
investment mechanisms and policies; build and develop
typical tourism products; foster tourism worker training; and
introduce local potential tourism strengths. Last but not
least, the department will encourage local communities to
join tourism development; build a cultural tourism
environment; develop and enrich tourism resources; develop
Vinh yen City into a festival destination featured by the
return to the root of Vietnamese people. Then, the tourism
sector will be strongly developed to become a spearhead
economic sector as expected.n
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Vĩnh Phúc được xem là trọng điểm du lịch
vùng Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ nối liền giữa
các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội với những
tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, tài
nguyên du lịch văn hóa nhân văn có giá trị tiêu
biểu của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Trên địa bàn tỉnh có Vườn Quốc gia Tam Đảo;
khu nghỉ mát Tam Đảo, quần thể Khu danh
thắng Tây Thiên, Đại Lải, Đầm Vạc; hệ thống
di tích lịch sử, văn hóa đa dạng... Đây là những
điều kiện thuận lợi để Vĩnh Phúc phát triển các
loại hình du lịch văn hóa; du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng, tâm linh…
trần thúy nga
Trường cao đẳng du lịch hà nội

Những năm qua, du lịch Vĩnh Phúc đã có những
bước chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cho sự
phát triển du lịch trong thời gian tới. Các chỉ tiêu
kết quả hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ đạt
mức tăng trưởng trung bình 15%/năm, năm 2019

đón và phục vụ hơn 6 triệu khách tham quan; trong đó, khách quốc
tế 43.500 lượt, tăng 15%; khách nội địa 6.056.500 lượt, tăng 17%.
Doanh thu đạt ước đạt 1.910 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018.
Các công ty lữ hành hoạt động ngày một phát triển với các chương
trình tour chất lượng, gồm các tour du lịch trong nước và quốc tế,
đưa đón khách từ các tỉnh đến đi và giới thiệu, quảng bá về nhiều
điểm đến hấp dẫn ở Vĩnh Phúc.

Công tác tham mưu cho uBND tỉnh được Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch đặc biệt chú trọng, từ đó Vĩnh Phúc ban hành được những
chính sách, chương trình có tính đột phá đối với hoạt động xúc tiến
du lịch, giúp công tác xúc tiến từng bước đi vào nề nếp, có tính
chuyên nghiệp, quy mô và phạm vi hoạt động xúc tiến du lịch được
mở rộng. Đội ngũ cán bộ xúc tiến du lịch ngày càng trưởng thành,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Theo đó,
từ năm 2016 đến nay, tỉnh thu hút 29 dự án mới đầu tư vào lĩnh vực
du lịch; 5 dự án tăng vốn. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như:
Dự án Flamingo Đại Lải, đạt tiêu chuẩn 5 sao với tổng vốn đầu tư
đăng ký trên 6.000 tỷ đồng; Dự án Tam Đảo II của Sun Group với
tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.987 tỷ đồng; dự án FLC Luxury
resort Vĩnh Phúc (giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tổng mức vốn
đầu tư đã thực hiện khoảng 600 tỷ đồng); một số dự án của Công ty
Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Khu du lịch Tam Đảo I đã đi vào hoạt
động, thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Sản phẩm du lịch được đầu tư phát triển theo chiều sâu. Việc

tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới đa dạng sản phẩm du lịch,
dịch vụ đã góp phần thu hút ngày càng đông đảo khách trong nước
và quốc tế đến thăm quan du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Sản phẩm du lịch
văn hóa, tâm linh được duy trì và phát triển trên cơ sở khai thác giá
trị tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên được công nhận là di tích lịch sử
quốc gia và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Các điều
kiện hạ tầng, hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng
khách du lịch khi đến tham quan, thực hành tín ngưỡng, qua đó
góp phần khẳng định thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa tâm
linh của du lịch Vĩnh Phúc. Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi
giải trí như Khu du lịch Tam Đảo, FLC, Flamigo... được nâng cấp
hoàn thiện, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, xây dựng các
điểm nhấn đặc trưng phục vụ khách tham quan... nhờ đó khách
tham quan, lưu trú ngày một tăng, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ,
những ngày cuối tuần công suất sử dụng phòng đạt 100%. Sản
phẩm du lịch sinh thái - danh thắng được đầu tư nâng cấp điều kiện
hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan môi trường du lịch điểm đến, hỗ
trợ người dân địa phương phát triển hoạt động du lịch cộng đồng;
xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách tham quan chụp ảnh,
tăng sức hấp dẫn thu hút khách du lịch đến thăm quan. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch được chú trọng
đầu tư cả về kinh phí, phương thức tổ chức, đạt hiệu quả tích cực;
trong đó quảng bá trên các phương tiện thông tin truyền thông, trên
website bằng 2 ngôn ngữ Anh – Việt; thu hút gần 3,5 triệu lượt khách
truy cập, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát huy những tiềm năng lợi thế, khắc phục những khó khăn,
trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xác
định triển khai các giải pháp đồng bộ từ huy động nguồn lực đầu tư
xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại; xây dựng cơ chế chính
sách đầu tư phát triển du lịch; xây dựng và phát triển các sản phẩm du
lịch đặc trưng của tỉnh; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực
du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thông tin quảng bá
tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Vĩnh Phúc… Bên cạnh đó, chú
trọng sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương đối với phát
triển du lịch; xây dựng môi trường văn hóa du lịch; phát triển và làm
giàu các tài nguyên du lịch; xây dựng thành phố Vĩnh yên trở thành
thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam…qua đó đưa du
lịch Vĩnh Phúc phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn như mục tiêu đề ra.n
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Vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19, năm 2020, kinh tế - xã hội huyện
Lập Thạch tiếp tục ổn định và phát triển. 

Tổng thu ngân sách của huyện đạt gần 1.339 tỷ đồng,
trong đó thu nội địa 163,6 tỷ đồng, vượt 26% kế
hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt
5.439,8 tỷ đồng, tăng trên 250 tỷ đồng so với cùng kỳ;
dịch vụ đạt hơn 3.357 tỷ đồng và sản xuất nông - lâm -

thủy sản đạt 2.349 tỷ đồng. Toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông
thôn mới.

Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, quy hoạch vùng tỉnh, huyện
Lập Thạch đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên
quan triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lập Thạch đến

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện điều
chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Sơn Đông, thị
trấn Hoa Sơn; quy hoạch phân khu hai bên đường từ
cầu Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch; phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đối với 4
xã: Ngọc Mỹ, Vân Trục, Quang Sơn, Xuân Hòa...
Đặc biệt, với quan điểm hạ tầng giao thông phải đi
trước một bước, toàn huyện đã cứng hóa được trên
gần 700 km đường giao thông, nâng tỷ lệ đường giao
thông thôn, xóm được cứng hóa lên 85,6%; đường
huyện, trục xã, liên xã đạt 100%; đường nội đồng đạt
gần 70%.

Với mục tiêu tiếp tục đưa nông nghiệp chuyển
mạnh từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị
kinh tế cao, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cụ
thể, chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn thực
hiện dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ ruộng đất, đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ
chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây,
con, ngành nghề lợi thế, phát triển sản xuất quy mô
lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ
theo chuỗi giá trị và chú trọng thực hiện chương
trình mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục thực hiện
chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản
xuất thanh long ruột đỏ bền vững phục vụ xuất khẩu
và tiêu thụ nội địa tại các xã: Vân Trục, Ngọc Mỹ

mang lại thu nhập từ 300 triệu đồng/ha/năm cho nông dân. 
Để thúc đẩy công nghiệp trên địa bàn phát triển, tạo đà cho tăng

trưởng của huyện, huyện Lập Thạch đã triển khai nhiều giải pháp
như: Tập trung giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch cho các nhà
đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón các nhà đầu tư
đến với Lập Thạch; tập trung nguồn lực đầu tư triển khai nhiều
công trình hạ tầng kỹ thuật…

Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 290 doanh nghiệp, có hơn
6.340 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại. Các cơ sở hạ tầng phục
vụ kinh doanh thương mại tiếp tục được đầu tư, mở rộng. 

Trong thời gian tới, huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành,
các cấp tập trung triển khai các giải pháp kiến tạo môi trường đầu tư
thông thoáng, minh bạch; đồng thời tranh thủ phối hợp với các sở
ngành, uBND tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.n
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huyện lậP Thạch 

nỗ lực hoàn thành tốt
các chỉ tiêu phát triển

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế - xã hội (KT-
XH) thành phố Vĩnh yên đã đạt được những
kết quả quan trọng. Thành tựu nổi bật của
thành phố là việc huy động mạnh mẽ các
nguồn lực, tập trung cho phát triển kinh tế,
góp phần tăng thu ngân sách, quy hoạch và
phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện
đại, đồng bộ; an ninh trật tự, an toàn xã hội
được đảm bảo. Thành phố khẳng định vị thế
là đô thị trung tâm chính trị, KT-XH, khoa
học kỹ thuật của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến nay, Vĩnh yên đã trở thành một trong những
đô thị năng động bậc nhất của các tỉnh vùng kinh
tế trọng điểm Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
bình quân hàng năm ước đạt 17,3%/năm, vượt
mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (tăng 16-

17%/năm). Trong đó ngành công nghiệp và xây dựng tăng
19,2%/năm; các ngành dịch vụ tăng 8,0%/năm; ngành nông, lâm
nghiệp và thủy sản tăng 1,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tích cực. Đến năm 2020, ngành công nghiệp - xây
dựng chiếm tỷ trọng 83,8%, ngành dịch vụ chiếm 15,8%, ngành
nông nghiệp chiếm 0,4%. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương
mại, các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, thông tin truyền
thông, y tế, giáo dục - đào tạo… phát triển rộng khắp. Thu ngân
sách bình quân hàng năm tăng 10,5%, đạt mục tiêu Nghị quyết
(tăng trên 8%/năm). Trong 5 năm 2016-2020, tổng thu ngân sách
đạt trên 7.148 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với tổng thu 5 năm giai
đoạn 2011-2015, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,

quốc phòng an ninh của thành phố. 
Đi đôi với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục -

đào tạo, y tế, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Thành phố Vĩnh yên
là một trong các huyện, thành phố sớm nhất của tỉnh có tỷ lệ
trường chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,8%; tỷ lệ
làng, khu phố văn hóa đạt 95,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%
(đạt mục tiêu Nghị quyết), 9/9 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về
y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Thành phố được Thủ tướng
Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới.

Bên cạnh đó, xác định công tác quy hoạch phải đi trước một
bước tạo tiền đề, định hướng cho đầu tư xây dựng và hoạch định
chiến lược phát triển đô thị Vĩnh yên, nhiệm kỳ qua, hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch đồng bộ với nhiều đồ án quy
hoạch xây dựng. Trong đó có những đồ án quan trọng, tạo tiền đề
cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT-XH, thu
hút đầu tư của thành phố như: Hoàn thành việc phủ kín quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (07 khu) và các quy hoạch cải tạo
chỉnh trang đô thị với tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố; ban
hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực thành phố
Vĩnh yên... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được đặc biệt quan
tâm đầu tư, diện mạo thành phố có nhiều đổi mới. Việc thực hiện
các tiêu chí đô thị loại I - thành phố Vĩnh yên nhận được sự quan
tâm của tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính
quyền từ thành phố tới cơ sở, đến nay thành phố Vĩnh yên đã cơ
bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I (đạt 54/59 tiêu chuẩn). 

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt và thực
hiện nghiêm túc. Bộ thủ tục hành chính (TTHC) được công khai,
tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu, thực
hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được xây dựng
khang trang, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và cá
nhân đến giải quyết TTHC. 

Với những bước đi vững chắc cùng những thành tích đạt
được, nhiều năm liền thành phố được tặng Cờ thi đua, Bằng khen
của Chính phủ và của tỉnh. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 120 năm
đô thị Vĩnh yên (năm 2019), thành phố vinh dự được Chủ tịch
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Vĩnh yên
quyết tâm thực hiện có hiệu quả đổi mới mô hình tăng trưởng,
phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt
16-18%. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2025: Công nghiệp -
xây dựng chiếm 87-90%; dịch vụ chiếm 11-14%; nông, lâm
nghiệp, thủy sản chiếm dưới 1%. Nhịp độ tăng bình quân thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9-11%... phát huy hiệu
quả chức năng đô thị trung tâm của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy
KT-XH phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người
dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây
dựng thành phố Vĩnh yên phát triển bền vững, góp phần quan
trọng, cùng các huyện, thành phố đưa tỉnh Vĩnh Phúc sớm trở
thành thành phố trực thuộc Trung ương.n
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Thành Phố Vĩnh yên

Khẳng định vị thế đô thị trung tâm,
năng động bậc nhất của Vĩnh Phúc
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declined, and some indices did not get better scores and rankings due
to slow reforms of administrative procedures and slow response to
emerging difficulties faced by local companies as well as difficulties
in land compensation and site clearance for investment projects,
inadequate land policies and laws, and ineffective information on
laws relating to investment environment.

To further improve component indicators that affect the overall
score of the province, the Provincial People's Committee asked
relevant agencies, sectors and localities to work out specific
enhancement plans, especially for those with low scores and
rankings such as access to land, legal institutions and security, equal
competition, dynamism of the government, business support
services, labor training and transparency.

With the drastic engagement to remove bottlenecks in site
clearance and business support to access land with multiple

advantages, Vinh Phuc province will enhance the operating
quality of provincial and district public administration centers;
foster information technology application to management and
administration, launch online public services of Category 3 and
Category 4 to the administration centers, and transparently
publicize detailed planning on mass media. In particular, the
province will continue to improve the effect of hotline
operations and strengthen meetings and dialogues with
investors and enterprises to promptly understand their
problems and resolve them.

Confidently, with the great determination and effort of the
Provincial People's Committee and local authorities for stronger
administrative reforms and better administration, the province’s
PCI will have a better performance in 2020 and beyond, thus
creating a strong driving force for investment attraction and
economic development.

thank you very much!

(from P.11)
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- Xây dựng cơ chế huy động mọi nguồn vốn, đặc biệt là khai thác,

huy động tối đa nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình lớn,
hiện đại thông qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP), nguồn vốn của doanh nghiệp, nhân dân.

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

Phúc yên là đô thị cửa ngõ của tỉnh giáp Thủ đô Hà Nội, kết cấu
hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh; đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối
thông suốt. Hiện TP Phúc yên đã khẳng định rõ vai trò một trung tâm
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng lãnh thổ liên tỉnh. Định hướng
phát triển TP đến năm 2030 tầm nhìn 2045 đã xác định rõ: Xây dựng
TP Phúc yên thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện
môi trường, nằm trong chuỗi đô thị hạt nhân - hợp nhất của tỉnh;
trung tâm dịch vụ, công nghiệp, du lịch giải trí, giáo dục, đào tạo tỉnh
Vĩnh Phúc và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; từng bước nâng cao rõ
rệt mức sống nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh.
Do vậy, tiềm năng thu hút đầu tư Phúc yên những năm tới nổi bật
trong các lĩnh vực:

Về khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hiện KCN Kim Hoa quy
mô 50 ha đã lấp đầy 100% được Công ty HoNDA Việt Nam thuê;
KCN Phúc yên quy mô 140 ha đã được lập quy hoạch xây dựng; Cụm
công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng quy mô 11 ha đang được
Công ty ToyoTA Việt Nam đầu tư xây dựng; Cụm công nghiệp Cao
Minh quy mô 10 ha cũng đang được lập quy hoạch xây dựng… Các
khu, cụm công nghiệp này sẽ sớm đi vào hoạt động và thu hút nhà đầu
tư thứ cấp.

Về du lịch: Tại xã Ngọc Thanh - trọng điểm phát triển du lịch,
dịch vụ của TP hiện có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng đầu tư hiệu
quả, đem lại nguồn thu và tạo nhiều việc làm cho người lao động như:
Khu du lịch sinh thái Đại Lải (Công ty Hồng Hạc) quy mô 122 ha;
Khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải (Công ty Nhật Hằng) quy mô
36,7 ha; Tổ hợp sân golf ngôi sao Đại Lải quy mô 140 ha; Khu du lịch
sinh thái Âu Cơ với quy mô 464 ha;… Hiện tại đây cũng đang triển

khai quy hoạch xây dựng các khu du lịch mới: Khu du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng Thiên Phú Lâm tại Đèo Nhe (Công ty cổ phần Phát triển
du lịch Hamatra) quy mô 5,06 ha; Dự án sân golf và nghỉ dưỡng cao
cấp Đèo Bụt (Công ty cổ phần Kinh doanh và Hợp tác Đầu tư Quốc tế
IMC) quy mô 195 ha… Ngoài ra, Tập đoàn T&T đã ký Biên bản ghi
nhớ với tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng quy mô
khoảng 2.000 ha cũng tại xã Ngọc Thanh. 

Đề án phát triển tP.Phúc Yên giai đoạn 2020- 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 sẽ sớm được thông qua với điểm nhấn xanh,
thông minh phát triển bền vững. trong giai đoạn 2021-2025, tP
sẽ tập trung các nhiệm vụ nào nhằm hiện thực hoá mục tiêu trên?

TP sẽ xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ để thu hút, khai thác, huy
động tối đa nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình lớn, hiện
đại (các dự án đầu tư PPP); tổ chức lập danh mục dự án cấp thiết,
danh mục quỹ đất đối ứng để nhà đầu tư quan tâm thực hiện; ưu tiên
các dự án PPP hoàn vốn trực tiếp thông qua loại hợp đồng BoT hoặc
BTo; đồng thời vận dụng công nghệ 4.0 vào trong quá trình xây dựng
chính sách và quảng bá các chính sách đến doanh nghiệp và nhân dân,
chung sức xây dựng TP Phúc yên thông minh, các cơ chế chính sách
được thực hiện “nhanh, gọn và hiệu quả”.

Phúc yên cũng huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch
và thương mại trên địa bàn TP, đặc biệt là Khu du lịch Đại Lải; hoàn
thiện hạ tầng các khu đô thị để có thể đáp ứng thu hút đầu tư, phát
triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung các công trình trọng điểm,
công trình đã được bố trí vốn để hoàn thành tiến độ trong năm. Đẩy
nhanh việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch chi tiết nhằm huy động các
nguồn lực phát triển du lịch, chủ động tháo gỡ khó khăn để các dự án
du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo tiến độ. Song song đó, TP chú trọng
thu hút, phát triển doanh nghiệp lớn, uy tín, năng lực và sản xuất các
sản phẩm chất lượng cao, không ảnh hưởng môi trường; khuyến
khích đổi mới công nghệ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng hội nhập
quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. 

trân trọng cảm ơn ông!

Vị trí địa-kinh tế nổi trội, trung tâm lớn về
công nghiệp - dịch vụ, du lịch, đào tạo lớn của
tỉnh Vĩnh Phúc đang được thành phố (TP)
Phúc yên tiếp tục làm bật dậy, lan toả trong
giai đoạn 2021-2025 bằng các chương trình, đề
án nhằm hướng tới xây dựng một đô thị
“xanh”, “thông minh”, “bền vững”, động lực
phát triển của tỉnh và kết nối chặt chẽ với sự
phát triển trong Vùng Thủ đô. Ông Hoàng
trọng Lợi, Phó Chủ tịch uBND TP.Phúc yên
đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Vietnam
Business Forum. Ngô Khuyến thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tP.Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm
kỳ 2020-2025 đã xác định: Xây dựng Phúc Yên thành trọng điểm
công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao của tỉnh;
thu hút nhà đầu tư lớn, nhất là các ngành công nghiệp phụ trợ,
công nghệ cao, logictis; đẩy nhanh xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại,… Để thực hiện hướng đi
trên, tP sẽ tập trung các giải pháp nào?

Trong giai đoạn 2021-2025, Phúc yên tiếp tục phát huy lợi thế về
vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện để tăng cường kết nối, mở
rộng thị trường và thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội
cũng như đô thị phát triển xứng tầm. Để hiện thực hoá điều đó, chính
quyền TP vẫn xác định đẩy mạnh các giải pháp, hoạt động cải thiện
môi trường kinh doanh: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính và tập
trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về giải phóng mặt bằng,
khơi thông nguồn vốn… 

TP cũng thực hiện nhiều giải pháp điều hành ngân sách linh hoạt;

gắn việc khai thác nguồn thu với sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư;
kiện toàn Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, đồng thời đầu tư có
trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cơ bản. Đặc biệt,
TP sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình được giao
chủ đầu tư như: Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường tỉnh 301 đến
khu du lịch thung lũng Thanh Xuân), Đường tránh Phúc yên (từ khu
đô thị Đầm Diệu vượt đường sắt đi Nam Viêm), Đường tránh Xuân
Hòa (Điểm đầu từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi Bình Xuyên
đến điểm cuối giao với đường tỉnh 301),…

TP cũng dồn lực đầu tư xây dựng tạo bước đột phá hạ tầng kỹ
thuật kết nối 2 tuyến đường cao tốc 05 (Hà Nội-Lào Cai) và đường cao
tốc 07 (Hà Nội-Thái Nguyên). Theo định hướng đây sẽ là đường vành
đai 5 Thủ đô, trục đường có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối
vùng Hà Nội, kết nối 2 trung tâm công nghiệp lớn Bình Xuyên (Vĩnh
Phúc) và Sam Sung (Thái Nguyên); xây dựng tuyến đường giao thông
kết nối giữa khu vực trung tâm Khu du lịch Hồ Đại Lải với trung tâm
huyện Sóc Sơn và sân bay quốc tế Nội Bài tạo điều kiện thuận lợi phát
triển du lịch khu vực Hồ Đại Lải, Tam Đảo, đồng thời xây dựng hoàn
chỉnh nút giao IC2 trên trục cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua địa
phận tỉnh Vĩnh Phúc có chiều dài khoảng 40,4 km, quy mô giai đoạn I
với 4 làn xe cao tốc bề rộng 25,5m); giai đoạn II dự kiến sau 2030 sẽ mở
rộng 6 làn, rộng 33m. 

Bước sang năm 2021 trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực
diễn biến phức tạp; tác động của đại dịch Covid-19 còn kéo dài.
Với nền kinh tế có độ mở lớn như Phúc Yên, tP sẽ tập trung vào
nhiệm vụ, giải pháp nào nhằm thực hiện tốt "nhiệm vụ kép" vừa
phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội?

TP tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế và thu
hút đầu tư sau:

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo khớp nối các quy
hoạch và các chương trình, kế hoạch đảm bảo tính khả thi, hiệu quả,
chất lượng, tránh lãng phí nguồn lực và tài nguyên. Việc đầu tư các
tuyến đường (kể cả cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới) thuộc hạ
tầng kỹ thuật khung đô thị được quy hoạch và quản lý hành lang giao
thông chặt chẽ, đồng bộ, tạo quỹ đất phát triển; đồng thời tránh lãng
phí và phát sinh tranh chấp, khó khăn khi bồi thường - giải phóng mặt
bằng.

- Ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ để tạo nguồn thu phát
triển đô thị. Trong đầu tư công chú trọng các dự án trọng điểm có tính
chất động lực để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ chất
lượng cao, quy mô lớn, tạo ra sự đột phá phát triển kinh tế gắn kết với
phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch. 

- Tập trung nguồn vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch hàng năm
đúng quy định tiến độ, tránh lãng phí, thất thoát; dừng, dãn, hoãn,
giảm quy mô các dự án chưa cấp thiết, động lực… và không để phát
sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Xác định dự án trọng điểm để ưu tiên tập trung nguồn vốn xây
dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chuẩn hiện đại nhằm thu hút nhà đầu
tư phát triển các dự án công nghệ, dịch vụ chất lượng cao tạo điểm
nhấn cho thành phố, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời sử
dụng tiết kiệm nguồn lực gắn bảo vệ môi trường.

Thành Phố Phúc yên 

Đô thị xanh, thông minh, phát triển
bền vững
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Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự đổi
mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và
sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân,
trong 5 năm qua, huyện Vĩnh Tường đã đạt
được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.
Kết quả này là nền tảng vững chắc để Vĩnh
Tưởng tiếp tục có bước phát triển nhanh, toàn
diện, bền vững và hội nhập.

Vĩnh Tường tiếp giáp với thị xã Sơn Tây, thành phố Việt
Trì, gần kề với thành phố Vĩnh yên; là địa phương có
cả 3 loại hình giao thông (đường bộ, đường sông và
đường sắt) kết nối các tuyến giao thông quốc gia rất
thuận lợi cho phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2015-

2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất cao bình quân 11,09%/năm. Cơ cấu
kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp - lâm
nghiệp - thủy sản. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt cao so với
kế hoạch, năm 2018 và năm 2019 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập
bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu
đồng vào năm 2020.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Vĩnh Tường luôn đi đầu về chuyển
đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất đến thâm canh sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao. 

Bên cạnh đó, với lợi thế của mình, Vĩnh Tường tập trung duy trì,

chú trọng đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các
làng nghề truyền thống. Vĩnh Tường là địa phương đặc biệt quan tâm
đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất hiệu quả.
Đến nay, một số khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đã
có chủ đầu tư hạ tầng như: KCN Chấn Hưng, CCN Đồng Sóc CCN
Lũng Hòa - Thổ Tang, CCN Vĩnh Sơn, CCN An Tường,... Nhiều
doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sản xuất kinh doanh hiệu quả, mở
rộng quy mô, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn
lao động.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)
tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Trong nhiệm kỳ, tất cả 20 xã còn
lại của huyện đều được công nhận đạt chuẩn NTM và trở thành
huyện có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã). 

Ông Hoàng Tuấn Tam, Phó Chủ tịch uBND huyện Vĩnh Tường
cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020 - 2025,
huyện Vĩnh Tường đặt ra một số chỉ tiêu chính: Tốc độ tăng giá trị sản
xuất bình quân hằng năm 10-11%; Trong đó, công nghiệp - xây dựng:
13-14%; dịch vụ: 8-9%; nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản: 1-2%; thu
nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu
đồng/người/năm; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới
0,8%; mỗi năm giải quyết từ 3.000-3.500 lao động có việc làm mới…”. 

Để đạt được những mục tiêu này, trên cơ sở tiềm năng và thế
mạnh, huyện Vĩnh Tường đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó trọng
tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, huy động cả hệ thống chính trị tập
trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử;
kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đưa
Vĩnh Tường sớm trở thành đô thị loại IV.n
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huyện Vĩnh Tường 

Tạo nền tảng để phát triển nhanh
và toàn diện

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Lễ động thổ xây dựng nhà máy Tập đoàn Young Poong (Hàn Quốc) tại CCN Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc được
thành lập ngày 4/5/2000, trên cơ sở nâng
cấp từ Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp
vụ ngành Xây dựng. Sau khi đổi tên thành
Trường Trung cấp nghề Việt - Đức Vĩnh
Phúc, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức
Vĩnh Phúc, ngày 26/8/2014, uBND tỉnh
Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số
2304/QĐ-uBND sáp nhập Trường Trung
cấp kỹ thuật Vĩnh Phúc với Trường Cao
đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc; đến
ngày 15/10/2014 được đổi tên thành
Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Khi mới thành lập, cùng với hệ thống cơ sở vật chất
còn thiếu thốn, Trường chỉ có 16 cán bộ, giáo viên;
2 phòng nghiệp vụ với 180 học sinh tại 2 ngành
đào tạo. Nhờ được quan tâm đầu tư và nỗ lực nội
tại nên nhiều năm qua Trường được đánh giá là cơ

sở có thế mạnh trong lĩnh vực tự thiết kế và sản xuất các thiết bị
phục vụ cho công tác đào tạo. Hiện tại, Trường có 225 cán bộ
giáo viên (100% đạt chuẩn và trên 50% có trình độ thạc sĩ trở
lên), 7 phòng nghiệp vụ, 9 khoa chuyên môn và 1 trung tâm trực
thuộc với lưu lượng 4.500 học sinh, sinh viên tại 18 ngành nghề
đào tạo gồm các cấp trình độ: Kỹ sư thực hành, cao đẳng nghề,
trung cấp nghề. 

Nhiều năm qua, Nhà trường luôn thực hiện các phong trào
thi đua “Dạy tốt, học tốt” nên chất lượng đào tạo ngày càng cải
thiện. Từ năm 2002 đến nay, Trường luôn dẫn đầu trong các
cuộc thi học sinh giỏi nghề, học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và có
nhiều lượt học sinh giỏi nghề quốc gia. Các giáo viên của Trường
cũng luôn đạt thành tích cao, nằm trong những đoàn đứng đầu
Hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

Trong quá trình đào tạo, Trường luôn quan tâm trang bị cho
học sinh, sinh viên kiến thức chuyên môn kỹ năng thực hành,
điều quan trọng hơn nữa là trang bị cho học sinh, sinh viên vừa
có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật trong
lao động, có khả năng tổ chức sản xuất theo phương pháp hiện
đại, có khả năng sáng tạo ứng dụng khoa học - công nghệ vào
thực tiễn đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công
nghiệp và lương tâm nghề nghiệp. 

Về định hướng hoạt động những năm tới, Trường tiếp tục củng
cố hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ kỹ năng tay
nghề cho đội ngũ giáo viên; tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để
thu hút những người có tài gắn bó với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.
Trường cũng mở rộng quy mô đào tạo trên 5.000 học sinh, sinh viên
vào giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời mở thêm một số ngành nghề mới
gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đẩy mạnh hợp tác và thực
hiện ký kết hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp.

Trường còn cải tiến, chuẩn hoá chương trình, giáo trình
phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả và đảm bảo tính liên
thông nhằm đào tạo nguồn nhân lực đa ngành theo 3 cấp trình
độ. Tăng cường mở rộng nghiên cứu khoa học, coi nghiên cứu
khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, coi
đây là thước đo chất lượng của Trường. Nâng cao uy tín của
Trường, khẳng định vị thế, xây dựng Nhà trường có thương hiệu
trên địa bàn tỉnh, trong khu vực với những ngành nghề mũi nhọn.

Bên cạnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong liên kết đào
tạo với các trường trong khối ASEAN và quốc tế; liên kết tuyển
sinh và đào tạo theo hình thức song bằng, Trường cũng đẩy
mạnh huy động các nguồn lực, nguồn viện trợ của các tổ chức
trong và ngoài nước để tập trung đầu tư thiết bị thực hành. Sử
dụng hiệu quả trang thiết bị thực hành mà Nhà trường đã được
đầu tư, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí trở thành trường chất
lượng cao vào năm 2025. Ngoài ra, Trường cũng luôn tăng cường
các hoạt động tư vấn việc làm cho học sinh - sinh viên trong quá
trình học tập tại Trường và sau khi ra trường, mở rộng đào
nguồn nhân lực cho công tác xuất khẩu lao động.

Ths Phạm Ngọc Luyến, Hiệu trường Nhà trường cho biết: Để
thực hiện thành công các mục tiêu, sứ mạng đề ra, tập thể cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đã, đang và sẽ nỗ lực
quyết tâm học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực quản
lý, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp, ra
sức thi đua dạy tốt, học tốt… nhằm xây dựng Trường Cao đẳng
nghề Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh, chất lượng cao, có uy tín
trong cả nước và khu vực ASEAN.n

Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc 

Đào tạo gắn với nhu cầu
của doanh nghiệp



Năm 2021, KBNN Vĩnh Phúc xác định
những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 1618/CT-KBNN
của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường kỷ
luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người
đứng đầu trong thực thi công vụ; đẩy mạnh
công khai, minh bạch hoá các TTHC; tuân thủ
chế độ, quy trình, thời hạn thanh toán; tận tụy,
trách nhiệm trong công việc; văn minh, đúng
mực trong giao tiếp; tuyệt đối không gây khó
khăn, phiền hà, sách nhiễu khách hàng.

- Phối hợp với cơ quan thu tổ chức tập
trung đầy đủ, kịp thời; phấn đấu hoàn thành dự
toán thu NSNN năm 2021; tiếp tục mở rộng tài
khoản chuyên thu tại các NHTM để tạo thuận
lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp
thời các khoản thu vào NSNN; mở rộng phạm
vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân
qua tài khoản tại ngân hàng góp phần giảm tỷ
trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi
NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường
phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng
mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Theo dõi chặt chẽ
tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời,
chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ
NSNN của các cấp lãnh đạo.

- Triển khai chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ
KBNN đúng quy định; hạch toán kịp thời, chính xác các khoản
thu, chi; đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản nhà nước giao Kho
bạc quản lý cũng như thực hiện tốt việc tổng hợp, lập báo cáo
quyết toán NSNN, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

- Tiếp tục công bố, cập nhật, niêm yết công khai các TTHC;
thực hiện tốt quy trình một cửa trong kiểm soát chi NSNN; đẩy
mạnh triển khai phấn đấu 100% chứng từ giao dịch qua DVCTT. 

- Tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào
tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của
ngành.

Để việc kiểm soát chi NSNN chặt chẽ song vẫn đảm bảo
hiệu quả cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Vĩnh Phúc
có giải pháp nào nhằm cải cách ttHC và hiện đại hóa hoạt
động Kho bạc?

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, KBNN
Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp CCHC
theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; qua đó giúp giảm
thiểu thời gian, chi phí cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu
tư và người dân trong quá trình giao dịch. Cụ thể:

Thứ nhất: Tuân thủ chế độ, quy trình nghiệp vụ; rút ngắn thời
gian kiểm soát thanh toán từ 07 ngày xuống còn 01 ngày (đối với
quy trình thanh toán trước, kiểm soát sau), 03 ngày (đối với quy
trình kiểm soát trước thanh toán sau).

Thứ hai: Công khai TTHC về trình tự kiểm soát thanh toán,
phân định cụ thể từng công việc thực hiện và trách nhiệm giải
quyết của từng chức danh khi tham gia quy trình.

Thứ ba: Triển khai DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách,
các chủ đầu tư. DVCTT đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn
vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển/gửi hồ sơ thanh toán và nhận
trả kết quả kiểm soát chi NSNN thông qua internet online nhanh
chóng, chính xác. Quy trình thao tác đơn giản, tiến tới thực hiện
ngày càng nhanh, tiện lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN và cán bộ

thực hiện nghiệp vụ kiểm soát chi của KBNN.
Thứ tư: Tiếp tục triển khai thanh toán điện tử tập trung với

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM; đẩy mạnh việc
thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với các NHTM thực
hiện chi tiền mặt qua hệ thống NHTM đối với các khoản chi lớn,
chi thanh toán cá nhân qua tài khoản.

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, KBNN Vĩnh Phúc đã tham
mưu, thực hiện những giải pháp nào, thưa ông?

Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của tỉnh, KBNN Vĩnh Phúc đã tích cực tham mưu
và thực hiện nhiều giải pháp, bao gồm:

Trước hết là luôn công khai, minh bạch: Các quy trình, thủ tục
liên quan đến lĩnh vực KBNN đều được niêm yết tại vị trí thuận
tiện tại trụ sở để khách hàng dễ tiếp cận, tìm hiểu; tuyên truyền đến
các cá nhân, đơn vị có liên quan về những thay đổi TTHC của
ngành. Cụ thể năm 2020, triển khai Nghị định số 11 của Thủ tướng
Chính phủ về TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc và các hướng dẫn của
Bộ Tài chính, KBNN, KBNN Vĩnh Phúc đã triển khai tuyên truyền
những thay đổi của các TTHC qua các phương tiện như: văn bản,
hội nghị khách hàng, cơ quan báo, đài truyền hình và trên Cổng
thông tin điện tử của tỉnh.

Thứ hai là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung
cấp DVCTT cấp độ 4. Trong năm 2020, tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt
qua Kho bạc Vĩnh Phúc đã giảm 81% so với năm 2019. Đến tháng
11/2020, toàn tỉnh có 1.095/1.095 đơn vị đăng ký DVC, đạt 100%;
số lượng chứng từ qua DVC đạt 93,3%.

Thứ ba là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo công chức
chấp hành nghiêm 10 Điều kỷ luật của ngành; làm việc trách
nhiệm, tận tụy, trung thực, đúng chức trách, thẩm quyền; có thái
độ văn minh, lịch sự; bố trí công chức phù hợp với năng lực và vị
trí việc làm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu
doanh nghiệp, người dân. 

Thứ tư là kịp thời giải quyết khó khăn cho người dân, doanh
nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách; rà soát các vướng mắc để
có biện pháp xử lý cụ thể, tạo niềm tin cho người dân, doanh
nghiệp và các đơn vị giao dịch với Kho bạc.

trân trọng cảm ơn ông!
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Ông có đánh giá gì về kết quả đạt được của KBNN trong 5 năm
qua và đâu là bài học kinh nghiệm được rút ra?

Trong giai đoạn 2015-2020. KBNN Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công
tác quản lý, kiểm soát các khoản thu, chi NSNN; tích cực, chủ động phối
hợp với các cấp, ngành trong khối tài chính - thuế - hải quan và các ngân
hàng thương mại (NHTM) tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu và điều
tiết chính xác cho các cấp thụ hưởng; kiểm soát thanh toán các khoản chi
đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi
tiêu của các cấp ngân sách và đơn vị thụ hưởng; tổ chức tốt công tác kế
toán thanh toán; đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước giao
quản lý; đồng thời chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính (CCCH) trong
mọi hoạt động... 

Nhờ vậy, hoạt động thu-chi ngân sách 5 năm qua của tỉnh Vĩnh Phúc đã
tạo được nhiều dấu ấn đáng kể. Nếu như năm 2015, tổng thu NSNN của
tỉnh đạt 24.794 tỷ đồng (bằng 113,3% dự toán) thì đến năm 2019 đạt 35.025
tỷ đồng (bằng 126% dự toán); riêng thu NSNN 11 tháng năm 2020 đạt
24.396 tỷ đồng, chỉ bằng 73% dự toán (do tác động của dịch Covid). Chi
NSNN năm 2019 đạt 15.631 tỷ đồng, bằng 93% dự toán; chi NSNN 11 tháng
năm 2020 đạt 13.494 tỷ đồng, (bằng 76,6% dự toán). Tỷ lệ thu, chi ngân sách
bằng tiền mặt giảm dần: Tỷ lệ thu tiền mặt so với tổng thu từ 18,4% năm
2015 giảm xuống còn 5,1% năm 2019 và 1,4% trong 11 tháng năm 2020); Tỷ
lệ chi tiền mặt so với tổng chi từ 31,2% năm 2015 giảm xuống còn 10,9%
năm 2019 và 2,5% trong 11 tháng năm 2020)

Có được kết quả trên trước hết nhờ KBNN Vĩnh Phúc đã luôn nêu cao
vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững kỷ luật hành chính, kỷ cương
trong thi hành công vụ. Không chỉ chấp hành nghiêm chế độ chính sách,
quy trình, trách nhiệm, cán bộ công chức KBNN tuyệt đối không gây khó
khăn, phiền hà, sách nhiễu khách hàng. Bên cạnh đó là việc triển khai, cập
nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới đến toàn thể công chức để nghiên
cứu, thực hiện đúng quy định.

KBNN Vĩnh Phúc cũng đẩy mạnh cải cách TTHC trong các hoạt động
nghiệp vụ; tích cực phối hợp thu với các NHTM; ứng dụng các chương trình
thanh toán hiện đại trong quản lý thu, chi NSNN (thanh toán điện tử liên
ngân hàng, thanh toán toán song phương điện tử, chương trình hiện đại hóa
thu ngân sách (TCS), quy trình một cửa trong kiểm soát chi NSNN). Đặc
biệt thực hiện Nghị định 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ, KBNN Vĩnh
Phúc đã tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch qua Dịch vụ công trực
tuyến (DVCTT) với Kho bạc; đến hết tháng 11/2020, đã triển khai DVCTT
đến 100% đơn vị sử dụng NSNN với tỷ lệ giao dịch qua DVC đạt 93,3%.

KBNN Vĩnh Phúc còn tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền địa phương, KBNN trong quá trình hoạt động; báo cáo, tham mưu
với lãnh đạo các cấp để xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, KBNN Vĩnh Phúc đã đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị thông tin; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện tốt
việc đoàn kết nội bộ và công tác thi đua khen thưởng.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Kế hoạch 2021-2025; ông có thể cho
biết những mục tiêu chính yếu, nhiệm vụ trọng tâm của KBNN trong
năm khởi đầu quan trọng này?
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Kho bạc nhà nước Tỉnh Vĩnh Phúc 

Cải cách hành chính - nâng cao 
hiệu quả thu, chi ngân sách

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Với việc đẩy mạnh triển khai
nhiều giải pháp về cải cách thủ

tục hành chính (TTHC), ứng
dụng công nghệ thông tin,

hiện đại hóa hoạt động nghiệp
vụ, Kho bạc Nhà nước

(KBNN) tỉnh Vĩnh Phúc đang
ngày càng nâng cao hiệu quả

công tác thu, chi ngân sách
(NSNN) địa phương. Ông

Nguyễn Hồng Cương, Giám
đốc KBNN tỉnh Vĩnh Phúc

trao đổi với Vietnam Business
Forum xung quanh vấn đề

này. Ngô Khuyến thực hiện.



trung đầu tư trực tiếp vào dự án trọng tâm, trọng điểm và giao
cho Ban Quản lý dự án thực hiện. Do vậy, nhằm đáp ứng nhu
cầu vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của Vĩnh
Phúc, thời gian qua Quỹ ĐTPT&BLTD tập trung huy động,
khai thác nguồn vốn trong nước bằng các giải pháp rà soát hệ
thống văn bản để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy
trình thủ tục thực hiện nhiệm vụ huy động vốn. Tìm kiếm
nguồn huy động vốn của các tổ chức, cá nhân phù hợp với hoạt
động đầu tư của Quỹ để tiếp cận, đề xuất phương thức hợp tác;
xây dựng cơ chế khuyến khích, giao chỉ tiêu cho cán bộ, nhân
viên giới thiệu khách hàng và huy động vốn. Đồng thời, tích cực
thương thảo, đàm phán và kêu gọi các nhà đầu tư dự án hợp tác
tạo ra sản phẩm trực tiếp đảm bảo thu hồi vốn đúng kế hoạch,
triển khai chức năng huy động vốn… 

trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, Quỹ
ĐtPt&BLtd tham mưu, triển khai thực hiện các chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ra sao?

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh
nghiệp đang vay vốn tại Quỹ ĐTPT&BLTD, đặc biệt là các cơ
sở giáo dục (trường mầm non), lĩnh vực vận tải hành khách
công cộng, sản xuất. Trước tình hình đó, bám sát chủ trương,
chính sách của Chính phủ, của tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp
đang vay vốn tại Quỹ vượt qua khó khăn do tác động của dịch
Covid-19, Quỹ đã thành lập 2 đoàn công tác hướng về cơ sở tìm
kiếm khách hàng và giám sát, theo dõi tình hình hoạt động sản
xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn. Tổ
chức các hội nghị xúc tiến, lắng nghe, bàn giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho khách hàng, doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sử
dụng vốn vay hiệu quả. Đồng thời đề xuất uBND tỉnh, Hội
đồng quản lý Quỹ vận dụng chính sách hỗ trợ theo Thông tư số
01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước
để hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Với đặc thù hoạt động của một tổ chức tài chính địa
phương nên việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đòi hỏi phải

hết sức chặt chẽ và đúng quy trình. Đến nay, Quỹ
ĐTPT&BLTD đã 3 lần rà soát thực hiện giãn nợ, cơ cấu lại nợ
và gia hạn nợ gốc cho 11 lượt khách hàng với tổng số vốn trên
15 tỷ đồng, giảm lãi cho 01 đơn vị (Trường mầm non tư thục
Sao Mai), tạo động lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn,
ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh.

mục tiêu Quỹ ĐtPt&BLtd đặt ra trong giai đoạn tới
là gì, thưa ông?

Với kinh nghiệm và tiềm lực về vốn, giai đoạn 2020-2025,
tầm nhìn 2030, Quỹ ĐTPT&BLTD đặt mục tiêu tham gia trực
tiếp đầu tư hạ tầng từ 1 đến 3 dự án cụm công nghiệp, làng
nghề, hạ tầng kinh tế xã hội; triển khai thực hiện trên 20% vốn
chủ sở hữu đầu tư trực tiếp; huy động góp vốn của tổ chức, cá
nhân tham gia tối thiểu là 5 tỷ đồng/1 dự án; tỷ lệ dư nợ cho vay
đầu tư bình quân hàng năm đạt trên 80% số vốn dành cho hoạt
động vay; phấn đấu vốn điều lệ đạt trên 600 tỷ đồng; tăng
trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 10% trở lên,… từng
bước xây dựng Quỹ thành một tổ chức tài chính vững mạnh,
chuyên nghiệp, tin cậy theo hướng “Phồn thịnh và phát triển
toàn diện”. 

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới Quỹ ĐTPT&BLTD
tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cải tiến phương
pháp điều hành; nâng cao hiệu quả huy động vốn, xây dựng và
hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ điều hành về cho vay đầu tư,
đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp, quản trị rủi
ro. Mở rộng hoạt động cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng
và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực cần phát triển theo kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên
truyền về hoạt động Quỹ để các doanh nghiệp, tổ chức biết đến
và chủ động liên hệ. Đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển và
bảo lãnh tín dụng; quyết liệt thu hồi nợ xấu, tháo gỡ khó khăn
cho khách hàng,… theo phương châm “Sự phát triển của khách
hàng là sự tồn tại và phát triển phồn thịnh của Quỹ”.

trân trọng cảm ơn ông!
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Được giao nhiệm vụ tiếp nhận vốn ngân sách, huy
động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Quỹ đã sử dụng
nguồn vốn này như thế nào?

Quỹ ĐTPT&BLTD hoạt động theo mô hình ngân hàng
chính sách, không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện huy động
vốn, cho vay, đầu tư, bảo lãnh, ủy thác và nhận ủy thác theo
quy định của pháp luật. Đối tượng cho vay tại Quỹ là các dự
án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế
- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được uBND tỉnh ban
hành theo quy định như: Hạ tầng cấp điện, hệ thống cấp
nước, giáo dục, y tế, giao thông, đô thị, chung cư và các lĩnh
vực phát triển kinh tế,... Dư nợ cho vay của Quỹ bình quân 5
năm (2013-2017) trên 51 tỷ đồng. Bên cạnh công tác cho vay,
từ năm 2017 đến nay, Quỹ ĐTPT&BLTD thực hiện chức
năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển đã phát huy được vai
trò “vốn mồi” để kêu gọi huy động vốn từ các tổ chức, các
thành phần kinh tế tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức
như: Hợp tác đầu tư cùng thực hiện dự án; huy động vốn cho
vay và đang xây dựng phương án góp vốn thành lập doanh
nghiệp,… 

Một số dự án Quỹ tập trung cho vay đầu tư và đem lại
hiệu quả thiết thực cho người dân trên địa bàn như: Dự án
xây dựng Nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh yên; dự án nâng cấp,
cải tạo cơ sở hạ tầng Trường mầm non tư thục Sao Mai Vĩnh
yên; dự án đầu tư hệ thống nhà máy nước sạch huyện Sông
Lô; dự án đầu tư hệ thống phương tiện vận tải công cộng
bằng xe buýt,…

Năm 2020 vừa qua mặc dù gặp không ít khó khăn, thách
thức song với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản lý, sự vào
cuộc tích cực của Ban Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của toàn
thể cán bộ nhân viên, Quỹ ĐTPT&BLTD vẫn duy trì hoạt
động ổn định, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch
được giao với tổng số dư nợ hoạt động bảo lãnh tín dụng đạt
trên 34,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt gần 153 tỷ đồng, bằng
180% so với cùng kỳ năm 2019. Số dư cho vay đầu tư bình
quân năm 2020 đạt 111 tỷ đồng, đạt 130% so với kế hoạch.
Thu lãi từ hoạt động cho vay đầu tư đạt trên 7 tỷ đồng; nợ vay
quá hạn giảm mạnh từ 9% xuống còn 3,2%.

Quỹ ĐtPt&BLtd đã có những giải pháp gì để huy
động các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát
triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại Vĩnh Phúc ngày
càng lớn, thưa ông?

Tại Vĩnh Phúc, nguồn vốn vay nước ngoài được tỉnh tập
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Quỹ đầu Tư PháT Triển Và bảo lãnh Tín dụng Tỉnh Vĩnh Phúc 

hướng tới sự phồn thịnh và 
phát triển toàn diện

POTENTIAL - VINH PHUC PROVINCE

Trường Mầm non tư
thục Sao Mai Vĩnh Yên

được hỗ trợ đầu tư nâng
cấp, cải tạo từ nguồn

vốn vay của Quỹ

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín
dụng tỉnh Vĩnh Phúc (Quỹ

ĐTPT&BLTD) là tổ chức tài chính của
tỉnh Vĩnh Phúc, trực thuộc uBND tỉnh,

được thành lập từ năm 2012 trên cơ sở
của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những năm
qua, Quỹ đã không ngừng lớn mạnh,

trở thành một trong những kênh hỗ trợ
tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp
tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển và
bảo lãnh tín dụng cho các dự án ưu tiên

phát triển của địa phương, nhất là các
dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế -
xã hội. Xung quanh chủ đề này, phóng

viên đã có cuộc phỏng vấn ông Văn
Đức Sơn, Giám đốc Quỹ ĐTPT&BLTD.

Nguyễn Bách thực hiện.
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Nhờ việc tăng cường mở rộng kinh doanh
các loại sản phẩm và hoạt động dịch vụ uy tín,
KEHIN GrouP trở thành đối tác tin cậy của
nhiều tập đoàn lớn bằng việc ký kết hợp tác
cung cấp thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát,… cho
các công trình trọng điểm thủ đô Hà Nội như:
Khu đô thị Ciputra, Dự án Goldmark City,
Tòa nhà 789 Bộ Quốc phòng, Vincom Plaza
Phạm Ngọc Thạch, Dự án royal City, Dự án
Vinhomes riverside; các dự án ở các tỉnh:
Ecopark Văn Giang - tỉnh Hưng yên, Bệnh
viện Quốc tế Hợp Lực - tỉnh Thanh Hóa,
Vincom Plaza - tỉnh Tuyên Quang, Tòa nhà
Viettel - tỉnh Vĩnh Phúc… 

Song song với việc phát triển hoạt động
kinh doanh nội thất cao cấp nêu trên, với suy nghĩ và trăn trở làm
sao để doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ động hơn trong
một thị trường luôn có nhiều biến động, mà đích đến là mô hình
tập đoàn đa ngành nghề, từ năm 2010 đến nay, KEHIN GrouP
đã mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực mới như: Xây dựng dân
dụng, đường giao thông; kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp,
các khu đô thị; cho thuê hoặc bán nhà xưởng; tư vấn, môi giới bất
động sản; xúc tiến đầu tư,…

Với uy tín, thương hiệu của mình, KEHIN GrouP đã tham gia
xây dựng và hoàn thành nhiều công trình về giao thông, thủy lợi
trọng điểm của tỉnh như: Dự án đường Vành đai 3, đường Vành đai
2, tỉnh Vĩnh Phúc; đường song song đường sắt tuyến phía Nam,
tuyến phía Bắc; nâng cấp rải thảm đường trục Vĩnh yên đi yên Lạc
và hàng chục dự án đường giao thông khác…; dự án chống sạt lở
sông Lô, sông Phó Đáy; dự án xây dựng hồ Đồng Mỏ, hồ Dộc Mở, hồ

Vĩnh Thành … ; cải tạo khuôn viên bảo tàng của tỉnh thành khu công
viên; cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường đô thị thành phố Vĩnh yên;
triển khai xây dựng Quảng trường văn hóa và trung tâm văn hóa thể
dục thể thao huyện yên Lạc và rất nhiều công trình khác… được lãnh
đạo tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đánh giá rất
cao về chất lượng cũng như mỹ quan.

Về đầu tư xây dựng và kinh doanh các khu đô thị, bất động sản,
hạ tầng cụm công nghiệp, KEHIN GrouP làm chủ đầu tư kinh
doanh hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Minh Phương; các khu
đô thị yên Hồng, Đồng Văn,  Thiện Kế… và nhiều trung tâm thương
mại hỗn hợp, nhà ở cho thuê, nhà công nhân… trên địa bàn tỉnh.
Đặc biệt năm 2019, Công ty đã khai trương đại siêu thị showroom nội

thất cao cấp tại số 3 Mê Linh, thành
phố Vĩnh yên. Đây được chọn là
sự kiện tiêu biểu chào mừng kỷ
niệm 120 năm đô thị Vĩnh yên.

Trong quá trình 15 năm xây
dựng và phát triển, tuy gặp không
ít khó khăn, nhưng với việc sở hữu
tiềm lực tài chính lớn, đội ngũ cán
bộ quản lý, kỹ sư giàu kinh nghiệm,
công nhân có trình độ tay nghề cao
và bộ máy quản lý gọn, năng
động,… KEHIN GrouP luôn giữ
được mức tăng trưởng cao, tạo việc
làm ổn định cho người lao động và
luôn hoàn thành các nghĩa vụ nộp
thuế cho Nhà nước, khẳng định vị
thế là một trong những doanh
nghiệp hàng đầu tỉnh Vĩnh Phúc. 

Bên cạnh việc tập trung phát
triển sản xuất kinh doanh,
KEHIN GrouP còn đóng góp
không nhỏ vào các hoạt động
cộng đồng và thực hiện trách
nhiệm xã hội như ủng hộ đồng
bào miền Trung sau lũ lụt, ủng hộ
phòng chống dịch Covid-19, ủng
hộ quỹ khuyến học, khuyến tài,
quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh và tích
cực hoạt động nhân đạo, từ
thiện… Những năm gần đây,
KEHIN GrouP đã dành hàng tỷ
đồng mỗi năm tham gia các
chương trình xây dựng nhà tình
thương, tình nghĩa, ủng hộ các
quỹ phòng chống bão lụt, quỹ xóa

đói giảm nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quà tết người nghèo, quà học
sinh nghèo vượt khó, học giỏi… do uBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc
tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Bên cạnh đó, KEHIN
GrouP còn chú trọng chăm lo, cải thiện thu nhập cho người lao
động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ tạo điều kiện để cán
bộ nhân viên học tập nâng cao trình độ, tay nghề...

Với những thành tích đạt được, KEHIN GrouP đã được các
ngành và uBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhiều bằng khen trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh; trong nghĩa vụ thuế hàng năm; trong
công tác hội và chữ thập đỏ nhiều năm… Đặc biệt, tại Lễ tổng kết
Chương trình Doanh nhân trí thức tiêu biểu, Hàng Việt tốt - Dịch vụ
hoàn hảo - Thương hiệu nổi tiếng năm 2020 do Hội Khoa học phát
triển Nguồn nhân lực Nhân tài Việt Nam phối hợp tổ chức vừa qua,
KEHIN GrouP đã được vinh danh trong tốp 20 thương hiệu nổi
tiếng hàng đầu năm 2020.n

Công ty Cổ phần KEHIN tiền thân là Công ty
TNHH Thương mại Kết Hiền được thành lập
ngày 4/1/2005. Sau 15 năm hình thành và phát
triển, KEHIN GrouP đã vươn lên trở thành
tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, phát
triển hàng đầu của tỉnh Vĩnh Phúc và là một
trong những thương hiệu uy tín trên toàn quốc.
nguyễn Bách

Khởi nguồn là cửa hàng giới thiệu và bán các sản
phẩm gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh các loại, với mong
muốn đem đến cho khách hàng những giải pháp về
không gian mới lạ, thông minh, KEHIN GrouP
đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong thiết kế, sản

xuất, cung cấp các sản phẩm nội thất có uy tín trên thị trường
miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện nay, KEHIN GrouP là nơi hội tụ các dòng sản phẩm
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, khóa cửa Italy, vách tắm, đèn chùm,
các loại nội thất cao cấp khác nhập khẩu của những thương hiệu
hàng đầu thế giới như BALDoCEr, ArGENTA, PEroNDA,
rEFIN, ITTo, BoDE, WINTo, KMy,… phục vụ mọi nhu cầu
của khách hàng thông qua hệ thống phân phối trên toàn quốc và
các showroom lớn tại 36 Cát Linh, Hà Nội; số 1 Mê Linh, thành
phố Vĩnh yên, Vĩnh Phúc; thị trấn yên Lạc, huyện yên Lạc, Vĩnh
Phúc; xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. 

Bí quyết cốt lõi làm nên thành công của KEHIN GrouP
chính là luôn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đến
với các showroom của KEHIN GrouP, khách hàng luôn nhận
được sự tư vấn chân thành, chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình của
nhân viên cũng như dễ dàng tiếp cận chính sách giá ưu đãi,
chương trình khuyến mãi và quà tặng… mang đến trải nghiệm
mua hàng thoải mái, an tâm và tiết kiệm nhất. Đồng thời, tối ưu
toàn diện mọi quyền lợi của khách hàng thông qua các dịch vụ
hậu mãi bao gồm việc kiểm tra duy tu sản phẩm, bảo dưỡng định
kỳ và các dịch vụ miễn phí khác. Đây cũng là điểm khác biệt lớn
nhất giữa KEHIN GrouP và những nhà cung cấp khác. 

năm đồng hành phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Trong quá trình
hình thành và

phát triển, để đáp ứng
được quy mô và tốc độ
phát triển của doanh
nghiệp, Công ty Cổ phần
KEHIN hoạt động theo mô
hình tập đoàn. Với mô
hình hoạt động này,
KEHIN GROUP sẽ phát
huy được sức mạnh tổng
hợp, nâng cao năng lực
cạnh tranh, nâng tầm và
vị thế trên thương trường,
tạo thế và lực mới trong
quá trình hội nhập và
phát triển.

ÔNG NGUYễN VăN Kết 
chủ Tịch Kehin grouP

Lãnh đạo Công ty cổ phần KEHIN nhận cúp trong Lễ vinh danh top 20 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2020

15
công Ty cổ Phần Kehin 
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mixed commercial centers, houses for rent and worker houses in the province.
Especially in 2019, the company opened a high-class interior showroom at No. 3
Me Linh, Vinh yen City. This was selected as a typical event in celebration of the
120th founding anniversary of Vinh yen City.

In the past 15 years, despite facing numerous difficulties, with great financial
potential, experienced managers and engineers, highly skilled workers and a lean
and dynamic management apparatus, KEHIN GrouP always maintains high
growth, creates stable jobs for employees and fulfills tax obligations to the State,
affirmed its position as one of leading enterprises in Vinh Phuc province.

In addition to focusing on production and business development, KEHIN
GrouP also contributes significantly to community and social development. The
company supported flood-hit people in the central region, assisted Covid-19
epidemic prevention, financed study and talent promotion funds, child
protection funds and actively did humanitarian and charitable activities. In recent
years, KEHIN GrouP spent billions of Vietnamese dong each year to build
houses for disadvantaged people, finance flood and storm prevention funds,
poverty alleviation funds and child protection funds, prevent New year gifts for
the poor and gifts for poor students with impressive study performance according
to programs and actions launched by the Provincial People’s Committee and the
Provincial Confederation of Labor. Besides, KEHIN GrouP focused on
improving incomes for employees, ensuring social security, and enhancing skills
and qualifications for employees.

With its business performance and contributions to social development,
KEHIN GrouP has been awarded many certificates of merit by Vinh Phuc
Provincial People’s Committee. Especially, at the Closing Ceremony of the
outstanding Entrepreneur Program, Good Vietnamese Products - Perfect
Services - Famous Brands 2020 by the Vietnam Scientific Association for
Development of Talents - Human resources, KEHIN GrouP was honored to be
among the Top 20 famous brands in 2020.n

KEHIN joint Stock Company, formerly
known as Ket Hien Trading Company
Limited, was established on january 4,
2005. In 15 years of construction and
development, KEHIN Group has grown to
become a leading multi-business entity in
Vinh Phuc province and a prestigious
brand nationwide.
nguyen Bach

Starting as a ceramic tile and sanitaryware shop, with
the desire to bring customers new and smart space
solutions, KEHIN Group has made ongoing efforts
to make creative designs, manufacture and supply
well-reputed furniture in the north in particular and

the country in general.
Currently, KEHIN GrouP is selling a wide range of

products such as paving bricks, sanitary wares, Italian door
locks, shower walls, chandeliers, other high-end furniture
imported from world-leading brands like BALDoCEr,
ArGENTA, PEroNDA, rEFIN, ITTo, BoDE, WINTo and
KMy to meet all customer needs through nationwide
distribution system and big showrooms at No. 36 Cat Linh,
Hanoi, No. 1 Me Linh, Vinh yen City, Vinh Phuc; yen Lac
town, yen Lac district, Vinh Phuc; and Dao Duc commune,
Binh Xuyen district, Vinh Phuc.

The core secret of KEHIN GrouP's
success is always bringing absolute
satisfaction to customers. Visiting the
showrooms, customers always receive
sincere, professional, dedicated and
enthusiastic advice from KEHIN staff as
well as easy access to preferential prices,
promotions and gifts to enjoy the most
comfortable, secure and economical
buying experiences. At the same time, the
company comprehensively optimizes all
customers' interests through after-sales
services, including product maintenance
inspections, periodic maintenance and
other free services. This is also the biggest
difference between KEHIN GrouP and
other providers.

By expanding product and service
business, KEHIN GrouP has become a

reliable partner of many large corporations by signing
cooperation agreements on supply of sanitary wares and
paving bricks for key projects in Hanoi such as Ciputra
residence, Goldmark City, Building 789 - Ministry of Defense,
Vincom Plaza Pham Ngoc Thach, royal City, Vinhomes
riverside as well as projects in other provinces like Ecopark
Van Giang - Hung yen province, Hop Luc International
Hospital - Thanh Hoa province, Vincom Plaza - Tuyen Quang
province and Viettel Building - Vinh Phuc province.

In addition to developing the above high-end furniture
business, with thoughts and concerns about how the company
can develop sustainably and proactively in a volatile market,
since 2010, KEHIN GrouP expanded its business to new areas
such as civil engineering and road construction, infrastructure
investment and operation, factory lease or sale, real estate
consulting and brokerage and investment promotion.

With its prestige and brand name, KEHIN GrouP
constructed and completed many key traffic and irrigation
projects in Vinh Phuc province like ring road 3 and ring road
2; traffic routes in parallel road to north and south railways;
roads connecting Vinh yen and yen Lac; landslide prevention
systems for Lo and Pho Day rivers; Dong Mo Lake, Doc Mo
Lake and Vinh Thanh Lake construction projects; central parks
converted from Vinh Phuc Museum; traffic routes in Vinh yen
City; cultural parks and sport centers in yen Lac district; and
many other projects. The quality and aesthetic value of its
projects are highly appreciated by the province’s leaders.

regarding investment, construction and operation of
urban areas, real estate and industrial zone infrastructure,
KEHIN GrouP is an infrastructure investor of Minh Phuong
trade village; yen Hong, Dong Van and Thien Ke urban areas;

Kehin Jsc

15-year Companion to Vinh Phuc
Socioeconomic Development

During its
construction and

development process, to meet
its business development scale
and growth pace, KEHIN
GROUP chose to operate as a
multi-business group. With
this operating model, KEHIN
GROUP will bring into full
play its synergy, improve
competitiveness, raise its level
and position in the
marketplace, and create a
new position and force in the
integration and development
process.

mr. NGUYEN VaN KEt 
PresidenT of Kehin grouP



Sản xuất vật liệu xây dựng có hàm lượng chất
xám cao

Bảo Quân đi vào hoạt động năm 2002, với khởi đầu là khai
thác, chế biến khoáng sản từ mỏ đá có trữ lượng 10 triệu m3 tại
xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Mỗi năm Công ty cung cấp
khoảng 500.000-800.000m3 đá/năm cho thị trường. Tháng
11/2007, Bảo Quân đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông
với quy mô lớn và công nghệ tiên tiến nhất của các nước Hàn
Quốc, Mỹ tại khu Đồng Mô, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên.
Năm 2009, Bảo Quân lại tiếp tục mạnh dạn đầu tư dây chuyền
sản xuất cống rút lõi trị giá hơn 1 triệu uSD của Mỹ để sản xuất
cấu kiện phục vụ nhiều dự án giao thông lớn do chính đơn vị
đảm nhận như đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh, đường Hợp
Thịnh - Đạo Tú… Năm 2013, Bảo Quân đầu tư thêm 100 tỷ

đồng mua hai dây chuyền sản xuất dầm, sàn hollowcore theo
công nghệ châu Âu (một dây chuyền sàn echo của Bỉ và một
dây chuyền nordimpianti của Ý) để phát triển thêm sản phẩm
dầm sàn dự ứng lực cho nhà lắp ghép, chung cư, khách sạn, siêu
thị, nhà xưởng. Sản phẩm dầm dự ứng lực, sàn hollowcore của
Bảo Quân mang tính đột phá, lần đầu tiên có tại Việt Nam với
nhiều tính năng ưu việt như chịu tải trọng động đất tốt hơn so
với sàn bê tông đổ tại chỗ; vượt được nhịp và tải trọng lớn, giúp
giảm thời gian thi công, giảm nhân công, tăng chất lượng công
trình… Ngay trong năm 2013, Bảo Quân đưa sản phẩm dầm,
sàn dự ứng lực đúc tại Vĩnh Phúc vận chuyển bằng tàu biển vào
Phú Quốc để thi công dự án Vinpearl Phú Quốc, rút ngắn tiến
độ thi công nhiều tháng mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. 

Ông Bùi Xuân Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư
xây dựng Bảo Quân chia sẻ: Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của
ngành xây dựng và sự cạnh tranh cao của các doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường, Bảo Quân đặt ra mục tiêu phát
triển: Phải liên tục đầu tư, nghiên cứu phát triển những vật liệu
xây dựng mới có hàm lượng chất xám cao, đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật, ứng dụng cao ngay cả với môi trường thi công phức tạp
và thân thiện với môi trường. Bảo Quân đã nghiên cứu và sản
xuất thành công cọc ván cừ dự ứng lực sản xuất bằng bê tông và
cáp chịu lực rất thích hợp với các dự án thoát nước. Những sản
phẩm này đang được ứng dụng tại dự án kè sông Nhuệ, Trạm
bơm yên Nghĩa. Bảo Quân đã đảm nhận chuyển giao thành
công công nghệ sản xuất segment đường hầm, dầm cầu Super
T, dầm u,… nhằm đón đầu các dự án cầu, đường hầm Hà Nội
và các tỉnh thành. Hay nhỏ nhất như  toàn bộ nguyên liệu cát
trong sản xuất vật liệu xây dựng tại nhà máy bê tông Bảo Quân
đều là cát “nhân tạo” do chính Công ty sản xuất…

Nhà thầu chuyên nghiệp
Ngày 18/8/2020, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - một

trong 15 trường THPT chuyên trọng điểm của cả nước và là
trường chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế gồm 45
phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ môn và các hạng mục:
Hội trường, phòng học cho đội tuyển học sinh giỏi, nhà đa
năng, sân vận động, bể bơi, ký túc xá, thư viện... đáp ứng nhu
cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh đã được bàn giao đưa
vào sử dụng kịp chào đón năm học mới 2020-2021 của Nhà
trường. Trong niềm vui hân hoan của thầy và trò Nhà trường,
có lẽ ít ai biết được những nỗ lực của Công ty Bảo Quân - nhà
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Công ty CP Đầu tư xây dựng Bảo Quân là một trong số ít các doanh nghiệp tiên phong
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở thời kỳ Vĩnh Phúc còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng
với việc đi trước đón đầu, mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân lực
có tay nghề cao, Bảo Quân đã nhanh chóng làm chủ được nhiều công nghệ tiên tiến,
hiện đại trong sản xuất vật liệu xây dựng, nhà thầu chính thi công các công trình giao
thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng,  chinh phục được nhiều công trình, dự án
trọng điểm mang tầm quốc gia. 

thầu thi công  “thần tốc” - 18 tháng trong điều kiện giãn cách,
ngừng nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. “18 năm tham gia
sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công nhiều công trình, nhưng
dự án trường THPT Chuyên tỉnh Vĩnh Phúc mới đây đã để lại
trong tôi nhiều dấu ấn cảm xúc nhất. Đây là một trong những
dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc
nhiệm kỳ 2020 -2025. Nên mặc dù thi công trong điều kiện
khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 mà Vĩnh Phúc là
nơi xuất hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, đơn
vị đã nỗ lực ứng dụng công nghệ và máy móc hiện đại nhất
trong xây dựng để đảm bảo bàn giao dự án đúng tiến độ” - ông
Bùi Xuân Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây
dựng Bảo Quân chia sẻ. 

Dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chỉ là một trong
nhiều dự án do Bảo Quân tham gia. Trong suốt 18 năm thành
lập và phát triển, có thể kể đến các dự án đơn vị thi công như:
Thi công dầm, sàn cho khách sạn Vinpearl Phú Quốc; khách
sạn Vinpearl Vũng Me, Nha Trang; khách sạn 4 sao casino
Phú Quốc; khu biệt thự Vinhomes Thăng Long, khách sạn An
Thịnh Hà Nội; dự án chung cư cho người thu nhập thấp,
Trường mầm non Hoa Hồng tại Khai Quang, Vĩnh yên, Vĩnh
Phúc; tòa nhà văn phòng Tập đoàn Hải Linh, tỉnh Phú Thọ...
Ngoài các dự án dân dụng, Bảo Quân còn ghi dấu thương hiệu
trên nhiều công trình giao thông, thủy lợi như: Dự án đường
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Dự án đường Hợp Châu - Đồng
Tĩnh, dự án kè sông Nhuệ, Trạm bơm yên Nghĩa... Các dự án
đều được chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông
Trung cho biết: Bảo Quân sẽ tiếp tục tập trung đầu tư chiều
sâu cho các dự án và cơ sở hạ tầng; không ngừng đổi mới
phương thức kinh doanh; ổn định đời sống và tăng thu nhập
cho người lao động;… vững vàng chinh phục những đỉnh cao
mới. Cụ thể, với tiềm lực mạnh mẽ của một nhà thầu thi công
chuyên nghiệp; một nhà sản xuất vật liệu xây dựng làm chủ
được nhiều công nghệ mới trong sản xuất, Bảo Quân đang mở
rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản với dự án đầu tay là
Khách sạn Bảo Quân, tiêu chuẩn 5 sao tại thành phố Vĩnh
yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khách sạn có diện tích sàn 37.000 m2
được thiết kế gồm 20 tầng nổi, 02 tầng hầm với kiến trúc hiện
đại, sang trọng và giàu tính thẩm mỹ được kỳ vọng là biểu
tượng của quy hoạch tổng thể thông minh, kiến trúc hiện đại
của tỉnh Vĩnh Phúc.n

Lễ khánh thành trường THPT Chuyên tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Bảo Quân thi công xây dựng

Bao Quan Construction Investment joint
Stock Company is one of a few pioneering
construction firms in Vinh Phuc province
when the province was in the difficult
period. By bolding investing in modern
technology and highly skilled human
resources, Bao Quan quickly mastered
many modern advanced technologies of
manufacturing construction materials and
became a principal contractor of traffic,
irrigation, industrial and civil construction
projects, conquering many key projects of
national class.

manufacturing high-class construction
materials

Founded in 2002 to exploit and process minerals from a
quarry mine with reserves of 10 million cubic meters in Minh
Quang commune, Tam Dao district, the company supplied
about 500,000-800,000 cubic meters of stone a year to the

công Ty cP đầu Tư xây dựng bảo Quân

Tạo lập giá trị, chinh phục những công trình

bao Quan consTrucTion
inVesTmenT JoinT sTocK
comPany

Creating Value,
Building Great
Projects

F



market. In November 2007, Bao Quan invested in building a big
concrete factory, powered by the most advanced technology of
South Korea and the united States in Dong Mo, Quat Luu
commune, Binh Xuyen district. In 2009, Bao Quan boldly
invested uS$1 million in a core pulling production line from the
uS to make components for many of its major transport projects
such as Hop Chau - Dong Tinh road and Hop Thinh - Dao Tu
road. In 2013, the company invested an additional VND100
billion to buy two European-technology hollowcore beams and
floors (a echo floor line from Belgium and a nordimpianti line
from Italy) to develop more prestressed floor beams for
assemblies, apartments, hotels, supermarkets and factories. Bao
Quan's breakthrough prestressed beams and hollowcore floors
were the first of their kinds in Vietnam, outstandingly featured
better earthquake resistance than on-site fresh concrete floors,
shorter construction time, less labor and higher product quality.
right in 2013, Bao Quan shipped post-tensioned beams and
floors from Vinh Phuc to Phu Quoc Island for Vinpearl Phu
Quoc Project, helping reduce the construction time by many
months while still ensuring construction quality.

Mr. Bui Xuan Trung, Chairman of the Board of Directors of
Bao Quan Construction Investment joint Stock Company, said,
given rapid development pace of the construction industry and
high competition of enterprises in the market economy, Bao
Quan set development goals: Continuously investing,
researching and developing new high-class building materials,
ensuring high technical and environmental requirements and
applications even in complex construction environments. Bao
Quan successfully researched and produced prestressed concrete
piles and bearing cables for drainage projects. These products are
being applied at the Nhue river embankment project and yen
Nghia pumping station. The company successfully undertook
the technology of making segment tunnels, Super T girders and
u beams for bridge and tunnel projects in Hanoi and other
provinces. or at the smallest, the company provides sand for
producing building materials at Bao Quan concrete factory.

Professional contractor
on August 18, 2020, Vinh Phuc Gifted High School - one of

15 key gifted high schools in the country and a high-quality
school of regional and international class including 45 theory
classrooms, 25 subject classrooms, meeting halls, gymnasium,

stadium, swimming pool, dormitory and library for 1,500
students to study at the same time was handed over and put into
use right ahead of the new 2020-2021 school year. In the joy of
teachers and students, it was perhaps little known that Bao Quan
Company - the super-speedy construction contractor - needed
just 18 months for construction amid social distancing as a result
of Covid-19 epidemic. “During 18 years of business with many
construction investment projects, Vinh Phuc Gifted High School
left most emotional imprints on me. This is one of key projects
to welcome the Vinh Phuc Provincial Party Congress (2020-
2025 term). Therefore, despite conducting construction in
difficult conditions due to Covid-19 pandemic impacts with
Vinh Phuc being the first place to detect new infections, the
company made efforts to apply the most modern technology and
machinery to construction to ensure the project schedule,” he
said. 

Vinh Phuc Gifted High School is just one of many projects
undertaken by Bao Quan Construction Investment joint Stock
Company. During 18 years of operations, the company carried
out many projects such as construction of beams and floors for
Vinpearl Phu Quoc Hotel; Vinpearl Vung Me Hotel, Nha Trang;
4-star Phu Quoc Hotel Casino; Vinhomes Thang Long Villas,
An Thinh Hanoi Hotel; affordable housing projects for low-
income people; Hoa Hong Kindergarten in Khai Quang, Vinh
yen, Vinh Phuc; office buildings of Hai Linh Group, Phu Tho
province. In addition to civil engineering projects, Bao Quan has
also placed its mark on many traffic and irrigation projects such
as Hanoi - Lao Cai Expressway, Hop Chau - Dong Tinh road,
Nhue river embankment and yen Nghia Pump Station. All
projects were recognized and appreciated by their investors.

Sharing about the development strategy in the coming time,
Chairman Trung said, Bao Quan will further focus on intensive
investment in infrastructure projects; constantly reform business
methods; and increase incomes for employees. Specifically, with
the strong potential of a professional construction contractor
and a building materials producer with many new
manufacturing technologies, Bao Quan is expanding its
investment into real estate with its first project, 5-star Bao Quan
Hotel in Vinh yen City, Vinh Phuc. With 37,000 square meters
of floor, the hotel, designed to have 20 floors and two basements
with modern, luxurious and aesthetic architecture, is expected to
be the symbol of smart modern architecture master plan of Vinh
Phuc province.n
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Ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc BIG CNC Việt Nam
cho biết, từ tiền thân là Công ty cổ phần thiết bị gốm
sứ và khuôn ép Foshan (thành lập ngày 28/01/2008)
cho đến nay là Công ty cổ phần BIG CNC Việt
Nam, chúng tôi luôn đặt tiêu chí “Chất lượng sản

phẩm là sự sống còn”. Điều đó không chỉ thể hiện qua việc cho ra đời
các sản phẩm có hình thức đẹp, chất lượng tốt mà còn là việc đảm bảo
tiến độ giao hàng và giảm thiểu các chi phí cho khách hàng. Bởi vậy
trong suốt 12 năm qua, các khách hàng đều coi trọng, đánh giá cao các
sản phẩm của chúng tôi; Foshan  hay BIG CNC Việt Nam đều gắn
liền với sự tin tưởng.

Có được sự tin tưởng này là nhờ BIG CNC Việt Nam đã hội tụ và
cộng hưởng được công nghệ hiện đại với đội ngũ lao động có kỹ thuật,
tay nghề cao cùng sự nhiệt huyết với công việc. BIG CNC đã luôn làm
chủ thiết kế, làm chủ công nghệ sản xuất nên đã góp phần tích cực vào
chiến lược gia tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp của Việt Nam.

Để đáp ứng những đơn hàng lớn, với
yêu cầu khắt khe của đối tác, BIG CNC  đầu
tư hệ thống máy móc mới, hiện đại có
thương hiệu nổi tiếng trong ngành chế tạo
từ Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ... Bên cạnh đó,
trong bối cảnh công nghiệp hỗ trợ ngành cơ
khí ngày càng phát triển theo mức độ
chuyên môn hóa cao, công nghệ đổi mới
liên tục, với tầm nhìn chiến lược, nắm bắt
được xu thế phát triển của ngành cơ khí Việt
Nam, BIG CNC còn nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, đầu tư các phần mềm thiết

kế lập trình của các thương hiệu nổi tiếng, điển hình như SoLIDCAM
của Isarel, NX-Siemen của Đức với mức đầu tư xấp xỉ 100.000 uSD.

Do tác động của đại dịch Covid-19, năm 2020 là một năm khó
khăn đối với nền kinh tế cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
BIG CNC cũng không ngoại lệ do nguồn tài chính hạn hẹp, nguyên
vật liệu khan hiếm, giá cả tăng cao, tinh thần làm việc bị ảnh hưởng,…
Nhưng Công ty luôn không  ngừng nỗ lực lao động sáng tạo để có
những bước tiến vượt bậc và tạo được dấu mốc quan trọng, đó là
khánh thành nhà máy mới vào ngày 7/7/2020 tại KCN Bình Xuyên.
Trước sự tham dự của đông đảo quan khách cũng như  toàn thể nhân
viên, BIG CNC cũng đã chính thức công bố phát minh mới trong lĩnh
vực khuôn mẫu: Chày trên đẳng áp với nhiều đặc điểm ưu việt giúp hỗ
trợ rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát.

Giám đốc Phạm Văn Tấn khẳng định: BIG CNC luôn nỗ lực
nâng cao sức cạnh tranh, chủ động đón đầu các công nghệ mới nhằm
tạo ra những sản phẩm phù hợp nhất với thị trường, thị hiếu và nhu
cầu của khách hàng.n

big cnc ViệT nam

Đón đầu vận hội mới

Hướng tới mục tiêu lâu dài, tạo nền tảng phát triển lĩnh vực cơ
khí chính xác của Việt Nam, vươn xa và tham gia sâu vào chuỗi
cung ứng của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp, Công ty cổ phần
BIG CNC Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị hiện
đại, ứng dụng các công nghệ mới nhằm chủ động đón bắt cơ hội
từ quá trình hội nhập, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng
của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những yêu cầu mới đối
với việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của đất nước.

Director Pham Van Tan said BIG CNC Vietnam, formerly
known as Foshan Ceramic Equipment and Molding joint
Stock Company (founded on january 28, 2008), always
sees product quality as a vital element. This is not only
reflected in the making of beautiful quality products, but

also by the guaranteed delivery schedule and cost optimization for
customers. Therefore, in the past 12 years, customers have valued and
appreciated our products. The company, whether Foshan or BIG CNC
Vietnam, is always a symbol of trust.

This trust comes from BIG CNC Vietnam’s ability to converge and
synergize advanced technology with a highly skilled and dedicated
workforce. BIG CNC always masters designing and production
technology, thus actively helping the industrial localization strategy of
Vietnam.

To meet big orders with strict requirements from partners, BIG CNC
Vietnam bought new modern machinery systems from famous
manufacturing brands in japan, Germany, the united States and other
nations. Besides, amid rising specialization in mechanical engineering
supporting industries and ongoing technological innovation, with a
strategic vision and capture of Vietnam’s mechanical engineering
development trends, BIG CNC Vietnam also improved the quality of
human resources and bought design software from famous brands such as
SoLIDCAM of Israel and NX-Siemen of Germany at a cost of
approximately uS$100,000.

Hit by the CoVID-19 pandemic, 2020 was a difficult year for the
Vietnamese economy as well as for many enterprises. BIG CNC Vietnam
is no exception due to limited financial resources, input shortfalls, rising
input prices and resulting worker mood worsening. But, the company
spared no effort to make progress to create an important milestone - the
inauguration of the new factory on july 7, 2020 in Binh Xuyen Industrial
Park. Before the witness of guests and employees, BIG CNC Vietnam
officially announced a new invention: Pressure molds for brick and tile
manufacturers.

Director Pham Van Tan affirmed that BIG CNC Vietnam always
strives to improve competitiveness and proactively adopt new technologies
to create the best products for the market, customer tastes and needs.n

big cnc VieTnam

Capturing New Opportunities

Toward the long-term goal of
creating a foundation for Vietnam’s
development of precision engineering
and deep participation in the supply
chains of large corporations, BIG
CNC Vietnam joint Stock Company
has boldly invested in modern
machinery and equipment, and
applied new technologies to
proactively seize opportunities from
the integration process, adapting to
the rapid development of the Fourth
Industrial revolution as well as new
requirements for the development of
the country's supporting industries.

Công ty cổ phần BIG CNC là doanh nghiệp chuyên: Gia công cơ khí các sản phẩm lớn, chính xác theo nhu cầu của khách hàng; sản xuất khuôn
mẫu, khuôn gạch, khuôn ngói và bán buôn, bán lẻ thép cho ngành khuôn mẫu. 

BIG CNC Joint Stock Company specializes in mechanical processing of large, precise products according to the needs of customers;
manufacturing molds, including molds for bricks and tiles; and selling steel wholesale and retail for the mold industry.



Specifically, to meet customers'
needs in the context of
mobility restrictions, VPID
carried out many flexible
solutions to both prevent the

epidemic and ensure business
development by adopting the best
working choice for given time: Either
work at the company or work from
home via electronic mediums like
telephone, email and video meeting. All
requests from customers are well met by
the company. Support services like
procedures for business establishment,
guidance for investors to apply for
investment certificates, construction
permits and environmental impact
assessment report are all carried out
effectively. With the active, flexible and
timely response to market
opportunities, in 2020, VPID leased
26.29 hectares of industrial land and
thus made revenue of VND220.4 billion
and a profit of VND210.1 billion,
respectively up 35% and 14% over 2019.

VPID forecast that, along with the
successful prevention of the Covid-19
pandemic and economic recovery,
Vietnam signed many bilateral and
multilateral trade agreements and

widened its market opening to foreign direct
investment (FDI) and foreign indirect investment
(FII) flows. Moreover, stronger global investment
shifts, including the relocation of production
facilities out of China to other countries, including
Vietnam, produced positive impacts on the
industrial real estate industry.

To proactively seize new opportunities, in
addition to speeding up legal procedures to
prepare a clean land fund for lease, VPID always
strengthens its internal capacity in managing and
investing in infrastructure to enhance its
reputation and competitiveness in the industry.
Moreover, the management and the staff of VPID
always appreciate and make every effort to best
support and assist customers and businesses to
lease land in its industrial parks.

In its 2021 business plan, VPID aims to
accelerate the construction of Song Lo 2 Industrial
Park - Vinh Phuc province and Hong Duc
Industrial Complex - Hai Duong province to
provide a new land fund for investors and
generate a new sustainable source of revenue and
income for VPID this year and beyond.

In addition to expanding the land fund and
promoting existing experiences, VPID will
continue to improve quality, research and deploy
more value-added services and supports in
industrial parks; complete the infrastructure for
new projects, boost advertisement to quickly lease
land and factories in industrial parks.

over the past years, the administrative
procedure reform has been deployed
synchronously from the provincial to local levels.
Business support in investment promotion has
also been enhanced. Leaders of provincial
government and specialized agencies have actively
participated in conferences, forums, signing
ceremonies and foreign investor meetings
organized by ministries and central agencies to
introduce and promote the business and
investment environment. The province also
effectively organized investment promotion
delegations. Provincial policies have been
supporting infrastructure investors such as VPID.
Confidently, with the companionship of the
province and the strong foundation of the
company, VPID will continue to make
breakthrough development and reap more
development achievements in the coming time.n
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VPID Diversifies Services, Overcomes
Difficulties With Customers

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong bối
cảnh hạn chế đi lại, Ban điều hànhVPID đã triển
khai nhiều giải pháp linh hoạt để vừa phòng
chống dịch, vừa đảm bảo phát triển hoạt động
kinh doanh thông qua hình thức làm việc trực

tiếp hoặc làm việc từ xa qua phương tiện điện tử như điện
thoại, email, họp video call… Các thông tin mà khách hàng
mong muốn, yêu cầu đều được đáp ứng đầy đủ; các dịch vụ hỗ
trợ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn nhà đầu
tư thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép
thi công xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường… đều được triển khai hiệu quả. Với sự chủ động, linh
hoạt và kịp thời nắm bắt cơ hội của thị trường, trong năm
2020, VPID (bao gồm công ty mẹ và công ty con) đã cho thuê
được 26,29 ha đất công nghiệp, qua đó đem lại kết quả kinh

doanh khả quan: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế
đạt lần lượt 220,4 và 210,1 tỷ đồng, tăng tương ứng
là 35% và 14% so với năm 2019.

Ban điều hành VPID dự báo: Cùng với những
thành công trong công tác phòng chống đại dịch
Covid - 19 và sự hồi phục của kinh tế, Việt Nam đã
và đang ký kết, tham gia nhiều hiệp định thương mại
song phương, đa phương, ngày càng tạo độ mở lớn,
làm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu
hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư FDI, FII… Hơn thế,
xu thế dịch chuyển đầu tư toàn cầu ngày càng mạnh
mẽ, trong đó có việc dịch chuyển sản xuất từ Trung
Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam… có
tác động tích cực tới ngành bất động sản công
nghiệp.

Để chủ động nắm bắt thời cơ mới, ngoài việc
đẩy nhanh các thủ tục pháp lý nhằm chuẩn bị quỹ
đất sạch cho thuê, VPID luôn tăng cường năng lực
nội tại trong việc quản lý, đầu tư hạ tầng nhằm nâng
cao uy tín, vị thế cạnh tranh trong ngành. Hơn thế,
Ban điều hành cũng như toàn thể nhân viên VPID
luôn đề cao và nỗ lực hết mình để hỗ trợ tốt nhất,
tạo điều kiện tối đa để khách hàng, doanh nghiệp
thuê đất trong KCN.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, VPID đặt
mục tiêu đẩy nhanh việc triển khai thêm KCN Sông
Lô 2 – tỉnh Vĩnh Phúc; Cụm công nghiệp Hồng Đức
- tỉnh Hải Dương nhằm tạo thêm quỹ đất mới sẵn
sàng cho thuê, đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng
thời tạo ra nguồn thu mới bền vững cho VPID năm
nay và những năm tiếp theo.

Cùng với việc mở rộng quỹ đất, phát huy kinh
nghiệm sẵn có, VPID sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng,
nghiên cứu triển khai thêm nhiều dịch vụ gia tăng, hỗ
trợ trong KCN; đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở hạ
tầng các dự án mới theo tiêu chí đồng bộ, khoa học,
hiện đại, thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy

mạnh giới thiệu quảng bá sản phẩm để đẩy nhanh việc cho thuê
lại đất cũng như cho thuê nhà xưởng tại KCN.

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được
tỉnh Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ từ uBND tỉnh tới các sở,
ngành, địa phương. Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến
đầu tư cũng được nâng cao. Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan
chuyên môn đều tích cực tham dự các hội nghị, diễn đàn, lễ ký
kết, các buổi tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài do các bộ,
ngành tổ chức để giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư, kinh
doanh; tổ chức hiệu quả các chuyến xúc tiến đầu tư… Các
chính sách của tỉnh đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp hạ tầng
như VPID trong quá trình hoạt động… Tin tưởng rằng, với sự
đồng hành của tỉnh, nền tảng vững vàng của doanh nghiệp,
trong thời gian tới VPID sẽ tiếp tục bứt phá và gặt hái thêm
nhiều thành tựu trong quá trình phát triển của Công ty .n
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VPiD đa dạng dịch vụ, 
cùng khách hành vượt khó
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Trong 18 năm qua (kể từ năm 2003), được
uBND tỉnh Vĩnh Phúc giao làm chủ đầu tư Khu
công nghiệp (KCN) Khai Quang quy mô 216,24
ha, một trong những KCN đầu tiên của tỉnh Vĩnh
Phúc, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh
Phúc (VPID) luôn sát cánh với các nhà đầu tư
cùng thúc đẩy công nghiệp Vĩnh Phúc vươn lên
đứng trong Top đầu của cả nước. Trước tác động
của đại dịch Covid-19, VPID đã đẩy mạnh triển
khai nhiều dịch vụ để đồng hành với doanh
nghiệp vượt khó.

In the past 18 years (since
2003), Vinh Phuc
Infrastructure
Development joint Stock
Company (VPID) was
assigned by the Vinh Phuc
Provincial People's
Committee to be the
investor of 216.4-ha Khai
Quang Industrial Park,
one of the first industrial
zones of Vinh Phuc
province, which always
stand side by side with
tenants to boost industrial
development of Vinh Phuc
province to the top of the
country. Facing the impact
of the Covid-19 epidemic,
VPID has quickly
launched many services to
assist tenants to overcome
difficulties.



Công ty TNHH Song Tinh được thành lập và đi vào
hoạt động từ năm 2003, trải qua gần 20 năm xây
dựng và phát triển, đến nay Song Tinh đã khẳng
định được thương hiệu và uy tín lớn trong lĩnh vực:
Thu gom, vận chuyển phế liệu, thu mua, kinh doanh

và tái chế phế liệu. 
Là đơn vị hoạt động ở lĩnh vực tái chế, để nâng cao năng suất lao

động, hiệu quả kinh doanh và bảo vệ môi trường công ty luôn chú
trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ quản lý và
không ngừng đầu tư đổi mới thiết bị (hệ thống quay tách ly  tâm,
máy  đột  dập,  đầu  tư  hệ thống ống khói, có dàn phun nước mưa
giúp việc tái chế đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về môi trường,
kỹ  thuật  đúc  và  chất  lượng  sản phẩm sau đúc… ), phương tiện,
trang bị đầy đủ dụng cụ để hoàn thành tốt công tác sản xuất kinh
doanh. Đặc biệt, Công ty còn chú trọng đến vấn đề xây dựng môi
trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp. Thế nên ngay từ khi thành
lập, Công ty áp dụng theo tiêu chuẩn ISo 9001:2015 và ISo
14001:2015 về hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi
trường. Với khát vọng biến những ý tưởng bảo vệ môi trường trở
thành hiện thực, Công ty luôn chủ động sáng tạo và linh hoạt trong
xây dựng chiến lược phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới của doanh
nghiệp, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Cùng
chiến lược kinh doanh, dịch vụ uy tín cùng với sự cố gắng của tập thể
cán bộ, nhân viên, người lao động nên hoạt động kinh doanh của
Công ty những năm qua đạt hiệu quả cao. Năm 2020, doanh thu của
Công ty đạt gần 20 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2019. 

Sự thành công của Công ty TNHH Song Tinh trong những
năm qua luôn gắn liền với Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng
Nguyên, một con người dám nghĩ, dám làm, năng động, linh hoạt
trong chỉ đạo điều hành… Trong quá trình điều hành Công ty ,bà
Mai Thị Hồng Nguyên luôn quan niệm hai điều: Thứ nhất là điều
hành bằng cái tâm, bằng tình cảm chân thành; thứ hai, bản thân bà
phải luôn phấn đấu để khẳng định giá trị cá nhân xứng đáng làm
người lãnh đạo. Bên cạnh đó, Song Tinh còn cộng tác với khoảng
hơn 20 các Công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Phúc, Hà Nội và các tỉnh lân cận thu gom, xử lý, tái chế chất
thải, góp phần cho môi trường thêm xanh - sạch - đẹp và tạo công
ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Trong
thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại, Công ty đã phối hợp với
Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11-rENCo11
và Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Xanh, là một trong
những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xử lý các loại chất thải ở Việt
Nam, để xử lý các loại chất thải công nghiệp. Với sự đầu tư bài bản,
có kế hoạch vào sản xuất, kinh doanh, áp dụng công nghệ tiên tiến,
hiện đại, gắn phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường, Công
ty TNHH Song Tinh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý
trong công tác bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực vào công tác
xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.

Nói về định hướng phát triển trong những năm tiếp theo, bà
Nguyên cho biết: “Ngoài việc thu gom và xử lý rác thải công
nghiệp, gia công, tái chế nhôm, Công ty còn thu gom các phế liệu
khác như sắt, thép, gỗ... sau đó làm sạch, tái chế thành các sản
phẩm có ích, thân thiện với môi trường. Đồng thời, Công ty
TNHH Song Tinh sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động một tổ hợp
trung tâm thương mại, với quy mô hơn 5.000m2, phục vụ nhu cầu
vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn”.

Với sự nỗ lực không mệt mỏi, bà Nguyên vinh dự được Đảng,
Nhà nước, các tổ chức chính trị, đoàn thể, cơ quan Trung ương và
tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý:
Cúp vàng doanh nhân thời hộp nhập; Bông hồng vàng Á Đông;
Doanh nhân Việt Nam Vàng; Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh;
Giải thưởng Bản lĩnh doanh nhân thời hội nhập; Doanh nhân
điển hình tiên tiến thời kỳ đổi mới; Bằng khen Vì thành tích xuất
sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công
thương Việt Nam. Năm 2019, bà vinh dự là một trong những điển
hình tiên tiến của tỉnh trong phong trào học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bà đã vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu
biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, giai đoạn từ 2016 -2019, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.n
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Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, Công ty
cổ phần Xây dựng Thương mại và Điện lực Bá
Hiến đã không ngừng phấn đấu vươn lên cả về
chất và lượng, đạt được nhiều thành tích quan
trọng góp phần rất lớn vào sự nghiệp cùng ngành
điện tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng thị trấn Bá Hiến
ngày càng giàu đẹp, văn minh.

công Ty điện lực bá hiến 

nỗ lực hướng đến sự hài lòng của
khách hàng

ENTERPRISE

Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của
khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện
lực Bá Hiến luôn chú trọng đến các giải
pháp nâng cao chất lượng vận hành lưới
điện, không chỉ đảm bảo cung cấp điện

an toàn, ổn định, liên tục mà còn tăng cường đổi mới về
phong cách làm việc, xây dựng hình ảnh “con người” Bá
Hiến văn minh, chu đáo nhiệt tình. 

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc,
những năm qua sản lượng tiêu thụ điện tại thị trấn Bá
Hiến tăng nhanh. Xác định phát triển hệ thống lưới điện
là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh
tế - xã hội tại các địa phương, do đó để đáp ứng tốc độ
phát triển phụ tải, phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh
tế của địa phương trong tình hình mới, Điện lực Bá Hiến
đã bám sát quy hoạch điện lực và mục tiêu chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nỗ lực tranh
thủ nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo các đường dây và
trạm biến áp trên địa bàn. Thực hiện quyết định của
uBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hoàn trả vốn lưới điện
nông thôn rEII trên địa bàn tỉnh, ngay từ năm 2011,
Công ty đã tiếp nhận lưới điện rEII với mức đầu tư 6 tỷ
đồng cho dự án điện nông thôn. Lưới điện sau khi tiếp
nhận đã được Công ty Điện lực Bá Hiến đầu tư thêm
khoảng 3 tỷ đồng để đảm bảo chất lượng điện phục vụ
cho nhân dân. Bằng sự nỗ lực của Công ty Điện lực Bá
Hiến, trong những năm gần đây, hạ tầng lưới điện trên
địa bàn thị trấn không ngừng được đầu tư, nâng cấp, từ
hệ thống trung áp và hạ áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng
điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Hệ

thống lưới điện được đầu tư
đồng bộ đã góp phần đắc
lực cho sự phát triển kinh tế
- xã hội của thị trấn Bá Hiến
nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc
nói chung. 

Hiện nay, Công ty Điện
lực Bá Hiến đang mua điện

từ 20 trạm biến áp phục vụ cho 4.496 khách hàng trên
địa bàn thị trấn Bá Hiến. Trong đó, tài sản của Công ty
Điện lực Bá Hiến gồm: 7 trạm biến áp; 4 km đường dây
trung thế; 55 km đường dây hạ thế. Năm 2020, tổng sản
lượng điện tiêu thụ đạt 15.554.202 kWh, hoạt động sản
xuất, kinh doanh hiệu quả, công tác vận hành lưới điện
hiệu quả, chất lượng dịch vụ đã đi vào chiều sâu, công
tác cung ứng điện hiện đang đáp ứng mức tăng trưởng
nhu cầu điện của khách hàng, thực hiện có hiệu quả
công tác giảm tổn thất điện năng để giảm tỷ lệ tổn thất
xuống thấp nhất, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm an toàn,
góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh điện của đơn vị. 

Để bảo đảm đủ nguồn và lưới điện phục vụ cho nhu
cầu sử dụng điện phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn
Bá Hiến trong những năm tiếp theo cũng như đáp ứng
nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng,
ông Vũ Văn Chức, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Bá
Hiến chia sẻ: Với số lượng khách hàng, các phụ tải tăng
nhanh theo sự phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu
cầu đời sống xã hội, trong những năm tiếp theo, Công ty
Điện lực Bá Hiến tiếp tục đầu tư thêm một số hạng mục
cơ sở hạ tầng lưới điện cần thiết. Từng bước xây dựng hệ
thống lưới điện thông minh, đảm bảo chất lượng đường
truyền ổn định, đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác
kiểm tra, bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp, chất
lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu, an toàn trong vận hành
và sử dụng điện. Phát triển hệ thống lưới điện theo quy
hoạch của huyện và tỉnh, hiện đại hóa hoạt động quản lý,
sản xuất và dịch vụ khách hàng; nâng cao năng suất lao
động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiếp tục nghiên
cứu khoa học công nghệ để từng bước phát triển toàn
diện, hiện đại và bền vững. Từ đó, góp phần quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng cung ứng điện, tăng sản
lượng điện thương phẩm, giữ vững an ninh năng lượng
và đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu cung cấp điện
phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà.n

Ông Vũ Văn Chức, Tổng Giám đốc Công ty

Tốc độ tăng trưởng đô thị nhanh, dân số đô thị
phát triển mạnh, rác thải ngày càng trở thành vấn
đề nóng, được Chính phủ, các cấp, ngành và cả xã
hội quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng
đó, Công ty TNHH Song Tinh được thành lập và
đi vào hoạt động, với mong muốn đem đến
những công nghệ chuyên nghiệp, hiện đại nhất để
xử lý vấn đề phế thải, rác thải công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần bảo vệ sức khỏe
cộng đồng, tạo nên sự hài hòa về lợi ích giữa phát
triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

công Ty Tnhh song Tinh

Phát triển con người, đầu tư công nghệ
là chìa khóa thành công



cận. Từ năm 2002, Minh Giang còn mở rộng sang đầu tư
kinh doanh bất động sản, phát triển các dự án nhà ở, sinh
thái nghỉ dưỡng, đồng thời cũng có những gắn bó với tỉnh
Vĩnh Phúc, nhất là từ khi Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng
Âu Cơ được uBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ
năm 2010.

Ông Chu Phú Cường, Chủ tịch HĐTV Công ty cho biết:
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ có quy mô
lớn, khi đi vào hoạt động sẽ là điểm nhấn thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội và tạo nhiều việc làm... Dự án cũng
mang nhiều sứ mệnh, tâm huyết của tập thể Minh Giang
nên chúng tôi đã theo sát và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Song
qua một thời gian dài gặp vướng mắc, phải điều chỉnh quy
mô đầu tư đến nay chưa triển khai được. Điều này không
chỉ khiến chính quyền, người dân địa phương mà ngay mỗi
lãnh đạo, nhân viên Công ty đều mong đợi và bức xúc.

Cũng theo ông Cương, sau khi uBND tỉnh Vĩnh Phúc

chấp thuận chủ trương (Quyết định số 1318, ngày
21/5/2010), Công ty đã bắt tay xây dựng dự án và được phê
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Quyết định số
595//QĐ-uBND ngày 12/3/2012) và Chấp thuận đầu tư
(Văn bản số 7409/uBND-CN1 ngày 10/12/2014). Nhưng khi
tiến hành lập hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường giải
phóng mặt bằng đã nảy sinh hàng loạt vướng mắc. Tỉnh
Vĩnh Phúc nhiều lần chỉ đạo giao Ban Giải phóng mặt bằng
và Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì (sau đó là Hội đồng Bồi
thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng TP.Phúc yên) phối hợp
cùng chủ đầu tư tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ
tái định cư. Nhưng do hiện trạng đất trải qua nhiều thay đổi
địa giới hành chính (chia tách, sáp nhập huyện Mê Linh và
TP.Phúc yên), nhiều loại đất (dân cư, rừng phòng hộ, rừng
sản xuất..) nên không thể đo đạc lập bản đồ tổng thể, kiểm
đếm diện tích và tài sản trên đất...

Đến nay, Công ty đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch
phân khu (QHPK) 1/2000 đã thông qua uBND tỉnh trình
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc lần I (ngày 19/12/2020).
Tới đây, khi Đồ án điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 được
uBND tỉnh phê duyệt, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các thủ
tục đầu tư với tiến độ nhanh nhất. Cùng với việc chuẩn bị
đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và lập kế hoạch triển khai 5
năm tới; Công ty đã chuẩn bị hồ sơ các thủ tục tiếp theo
như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nghiên
cứu thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công… Công ty đã thành lập
chi nhánh tại địa bàn để phối hợp với chính quyền điều tra
dân cư, rà soát số liệu địa chính, sẵn sàng thực hiện giải
phóng mặt bằng ngay sau khi được phê duyệt. 

Ban lãnh đạo Minh Giang và từng cán bộ nhân viên cùng
đặt mục tiêu làm việc với tâm huyết, trách nhiệm thực hiện
đầu tư Dự án theo đúng tiến độ đã được tỉnh phê duyệt,
đảm bảo uy tín của doanh nghiệp. Công ty cũng mong
muốn các cấp chính quyền Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc
xem xét giải quyết nhanh chóng các thủ tục đầu tư, đặc biệt
quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ Công ty trong công
tác quy chủ, để thực hiện lập phương án bồi thường giải
phóng mặt bằng, sớm triển khai đầu tư dự án.n

Chỉ sau 15 phút rời khỏi sân bay Nội Bài
hoặc 40 phút chạy xe từ trung tâm Hà
Nội, du khách đã có thể tận hưởng giây
phút thư thái trong một khu nghỉ dưỡng
hiện đại, đồng bộ về hạ tầng với quần thể
kiến trúc hài hòa cảnh quan tự nhiên. Đó
là hiện thực không xa khi Khu du lịch
sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ đi vào hoạt
động; bởi ngay từ những ngày đầu năm
2021, chủ đầu tư đang xúc tiến triển khai
với nỗ lực hết sức và tâm huyết hết mình.

Nghỉ dưỡng “all in one” 
Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu Cơ có số vốn

đầu tư gần 5.000 tỷ đồng,  nằm trải rộng trên quy mô 372 ha
tại xã Ngọc Thanh (TP.Phúc yên), cách sân bay Nội Bài chỉ
11 km, trung tâm TP.Hà Nội chỉ hơn 40 km, là điểm kết nối
giữa trục du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh Sa Pa (Lào Cai) - Đền
Hùng (Phú Thọ) - Tây Thiên, Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Sóc
Sơn (Hà Nội) - yên Tử, Hạ Long (Quảng Ninh)... 

Nằm bao quanh suối Lập Đinh trên đầu nguồn con
sông Cà Lồ uốn mình quanh co, toạ lạc ở chính giữa Dự án
là hồ Lập Đinh rộng lên tới 62 ha. Đây chính là điểm nhấn
tạo nên không gian cảnh quan của một điểm đến nghỉ
dưỡng theo xu thế “All in one” và xu hướng du lịch/sinh
sống “organic” với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ toàn diện.
Cũng bởi vậy bất kỳ ai quan tâm đến phân khúc bất động
sản nghỉ dưỡng trong vài năm tới đều không thể không
chú ý đến Dự án này.

Dự án chia làm 04 phân khu với không gian khác biệt
nhưng có sự tiếp nối hài hòa.

- Khu Q1: Nằm ở ngay phía trước thung lũng Lập Đinh
như mở ra và đón chào du khách với một không gian sôi
động, vui tươi, hiện đại theo phong cách châu Âu bằng các
hạng mục: Trung tâm điều hành, lễ tân, thương mại, nhà
hàng, khách sạn, tháp đồng hồ...

- Khu Q2: Được kết nối với khu Q1 qua các ngôi biệt thự
nhà vườn, những nông trại nằm thấp thoáng sau rặng cây,
sườn đồi, mặt nước… tất cả hòa vào không gian chủ đạo
màu xanh. Điểm nhấn của Khu Q2 là sự hiện diện của hồ
nước như giọt sương lấp lánh trên “chiếc lá khổng lồ” thung
lũng Lập Đinh.

- Khu Q3: Đưa du khách trở về nguồn cội và văn hoá
người Việt Nam với các công trình, hiện vật: Tượng đài, đền

mẫu và bảo tàng Âu Cơ, những nét sinh hoạt thường ngày
của người xưa (thói quen chứa nước mưa như mong muốn
hứng lộc trời, chiếc nồi đồng thể hiện sự giàu sang…). Điểm
nhấn khu Q3 là một Quảng trường hình vuông tượng trưng
mặt đất và Quảng trường hình tròn tượng trưng bầu trời…
Cũng tại đây, du khách bắt gặp hình ảnh các làng, bản đặc
trưng, được thưởng ngoạn cuộc sống yên bình cùng các lễ
hội đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam.

- Khu Q4: Gồm khu vườn thú hoang dã, khu cắm trại,
khu biệt thự nhà vườn, sân golf, trường mầm non, cây xanh
cảnh quan… gắn liền với hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

Điểm kết nối của dự án là 3 ngọn đồi vươn cao, nương
tựa như gợi lên trong lòng du khách sự hội tụ, hoài cổ và
gần gũi; sự lan toả và hoà nhập với cảnh sắc thiên nhiên
trong hành trình khám phá thung lũng Lập Đinh.

tập trung triển khai dự án
Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Âu

Cơ, Công ty TNHH Minh Giang được biết đến là một doanh
nghiệp chuyên sản xuất chế biến gỗ được thành lập năm
2000 tại TP.Hà Nội. Từ một xưởng gỗ quy mô khiêm tốn tại
khu vực Hòa Lạc, qua 2 thập niên luôn thực hiện tốt phương
châm “Tâm - Trí - Tín” và sự nỗ lực không ngừng, Minh
Giang đã vươn lên trở thành nhà cung cấp gỗ, các sản phẩm
công trình gỗ quy mô lớn, chất lượng cao tại Hà Nội và lân
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phố để đưa ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác góp phần
phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Hệ thống
quản lý văn bản và điều hành (VNPT- ioffice), Hệ thống thư
điện tử (mail) đang triển khai đến toàn bộ các cơ quan quản lý
nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường; Cổng thông tin điện
tử (VNPT Portal), Hệ thống phần mềm hành chính công một
cửa điện tử (VNPT iGate) và Cổng dịch vụ công Quốc gia kết
nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công
trực tuyến; Trục liên thông dữ liệu (VDXP), Hệ thống thông tin
báo cáo thông minh (VNPT VSr) tổng hợp phân tích dữ liệu,
dự báo số liệu chuyên sâu, biểu đồ trực quan nhằm phục vụ
công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo; Hệ thống tích hợp chia
sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước… Đặc
biệt, từ năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, uBND tỉnh,
VNPT Vĩnh Phúc đã triển khai các cuộc hội nghị truyền hình
trực tuyến từ cấp tỉnh xuống đến các huyện, thị, xã phường; từ
trung ương xuống các huyện, thị và năm 2019 xuống đến cấp xã,
phường. Với việc chủ động mở rộng đầu tư nâng cấp hệ thống
hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, VNPT Vĩnh Phúc
hàng năm đã tổ chức phục vụ hàng trăm cuộc họp, hội nghị trực
tuyến từ Trung ương, bộ ngành với tỉnh.

Bên cạnh đó, các nhóm giải pháp cho từng ngành đã được
VNPT Vĩnh Phúc tích cực phối hợp triển khai như cung cấp
hạ tầng cho hệ thống camera thông minh của ngành Công an
cùng với các giải pháp quản lý chuyên ngành, phần mềm
Quản lý lưu trú trực tuyến đã triển khai đến cấp xã phường
với 20% số cơ sở lưu trú đưa vào sử dụng,... Năm 2020, đơn vị
tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh triển khai Hệ thống cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành thống nhất trên
toàn quốc để thu thập, cập nhật được thông tin cơ bản của
công dân Việt Nam nhằm phục vụ quản lý nhà nước và giao
dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về sản phẩm cho lĩnh vực y tế, hiện tại, phần mềm VNPT
His đã được đưa vào sử dụng cho 99% cơ sở khám chữa bệnh
trên địa bàn tỉnh từ cấp xã, phường, đến bệnh viện cấp ngành,

cấp trung ương, đi cùng với đó là các hệ thống hỗ trợ
LISC/rISC, PACS; Hệ thống y tế cơ sở và hồ sơ sức khỏe cá
nhân cho các trung tâm y tế đã triển khai đến cấp xã, phường;
Giải pháp quản lý dược đã trang bị cho các cửa hàng thuốc trên
phạm vi toàn tỉnh.

Đối với ngành Giáo dục, VNPT Vĩnh Phúc đã hợp tác với Sở
Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai hệ thống quản lý
giáo dục như vnEdu cho trên 33% số trường, phục vụ  trên một
trăm nghìn sổ liên lạc điện tử cho các học sinh. Giải pháp Quản
lý giáo dục trực tuyến (VNPT School) được triển khai cho các
trường THCS; THPT trên toàn tỉnh. Với hệ cơ sở dữ liệu tập
trung và nghiệp vụ giáo dục đã được tích hợp vào phần mềm,
chương trình đã hỗ trợ việc chỉ đạo điều hành ở các cấp quản lý
cũng như vận hành khai thác tại các cấp cơ sở trường học.

Đối với ngành Thuế, Bảo hiểm Xã hội, các DN trên địa bàn
tỉnh, VNPT Vĩnh Phúc đã hỗ trợ cho trên 80% DN thực hiện kê
khai thuế điện tử (VNPT Invoice); 50% DN thực hiện kê khai
Bảo hiểm Xã hội điện tử (VNPT - IVAN); trên 30% khách hàng
tham gia đăng ký khai báo thuế qua mạng thông qua hệ thống
Chữ ký số (VNPT-CA). 

Ngoài ra, VNPT Vĩnh Phúc cung cấp các phần mềm Quản lý
thu phí đường bộ (VNPT-ITS), Du lịch thông minh, Nông
nghiệp thông minh, Quản lý đất đai, Quản lý nhân sự và tiền
lương (VNPT HrM),... phục vụ hiệu quả công tác quản lý của
các ngành cũng như DN, khách hàng. Cùng với đó, giải pháp E
cabinet- giải pháp Quản lý văn bản tích hợp ký số điện tử, giải
pháp Hệ thống phòng họp không giấy tờ được đơn vị phát triển
cũng đang tập trung giới thiệu và sớm được triển khai tới các cơ
quan quản lý, DN trên địa bàn.

Với sứ mệnh, tầm nhìn cũng như năng lực của mình, Tập
đoàn VNPT nói chung, VNPT Vĩnh Phúc nói riêng đã và đang
xây dựng một môi trường sinh thái số, đảm bảo cơ sở hình
thành thành phố thông minh trong tương lai không xa. Sự quyết
tâm của các cấp chính quyền địa phương sẽ là sự cộng hưởng lớn
góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số. n

Cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư là xu thế tất yếu của
thời đại. Sự kết hợp của công
nghệ trong các lĩnh vực vật lý,
công nghệ số, sinh học,… để
tạo ra những khả năng sản xuất
hoàn toàn mới và có tác động
sâu sắc đến đời sống kinh tế,
chính trị, xã hội của thế giới. 
nguyễn Bách

Để bắt kịp xu thế của thế giới,
Việt Nam đã chủ động tích cực
hướng tới nền kinh tế số. Một
trong những đơn vị tiên phong
trong lĩnh vực chuyển đổi sang nền kinh tế số,

doanh nghiệp (DN) số là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam – VNPT, đây là DN hàng đầu cung cấp các bộ giải pháp,
công nghệ đầy đủ cho những lĩnh vực chuyển đổi số của nền
kinh tế với hàng loạt các sản phẩm, giải pháp được các tổ chức
đánh giá uy tín trong nước và quốc tế vinh danh.

Minh chứng cho điều đó, ngày 14/12/2020, tại Hà Nội đã
diễn ra lễ công bố và trao chứng nhận Top 10 DN công nghệ
thông tin (CNTT) Việt Nam năm 2020. Đây là một trong những
hoạt động thuộc khuôn khổ diễn đàn cấp cao CNTT - truyền
thông 2020 do Hiệp hội DN Phần mềm và nội dung số
(VINASA) và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
phối hợp tổ chức. Tập đoàn VNPT cùng các đơn vị thành viên
đã chứng minh được năng lực tiên phong ở nhiều lĩnh vực quan
trọng trong chuyển đổi số với việc giành được cùng lúc ở nhiều
hạng mục như: top 10 DN cung cấp giải pháp chính phủ điện tử;
top 10 DN Bảo mật - An toàn thông tin; top 10 DN cung cấp giải
pháp CNTT cho thành phố thông minh; top 10 DN Dịch vụ -
Giải pháp VNTT; top 10 DN hạ tầng số; top 10 DN Fintech; top
10 doanh nghiêp A-IoT. 

Trước đó, dù là lần đầu tham gia Giải thưởng CNTT Thế
giới năm 2020 - IT World Awards 2020 song Tập đoàn VNPT
đã xuất sắc giành được 10 giải thưởng gồm 6 giải Vàng: Giải
pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa – VNPT Check; Phần mềm
quản lý nhà thuốc - VNPT Pharmacy; Dịch vụ Cho thuê máy
chủ ảo trên nền Điện toán đám mây - VNPT Smart Cloud; Dịch
vụ truyền tải nội dung thông minh -VNPT SmartAds; Tổng đài

chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất -
VNPT Cloud Contact Center ; Ví điện tử -
VNPT Pay. 3 giải Bạc gồm: Gói tích hợp
Home Combo; Trục liên thông văn bản -
VNPT Exchange Platform; Hệ sinh thái
giáo dục 4.0 và 1 giải Đồng: Giải pháp Quản
lý Bệnh viện - VNPT HIS. Qua đó, Tập
đoàn VNPT trở thành DN Việt Nam đạt
nhiều giải thưởng nhất, trong đó giải vàng
nhiều nhất và vinh dự nằm trong Top 10
đơn vị có thành tích tốt nhất tại IT World
Awards 2020.

Là đơn vị có định hướng sớm xây dựng
chuyển đổi từ DN viễn thông sang DN số,
VNPT đã nhanh chóng tổ chức triển khai
những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của một
DN số với quy mô, phạm vi trên diện rộng
từ tổ chức bộ máy đến chiến lược phát triển
với tầm nhìn từ cấp Tập đoàn đến từng
VNPT địa phương. 

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền, VNPT Vĩnh
Phúc đã và đang cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Tập
đoàn, góp phần tích cực vào quá trình phát triển mạnh mẽ của
địa phương. Ngay từ năm 2015, sau khi Thỏa thuận hợp tác
chiến lược giữa uBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn VNPT về
triển khai ứng dụng dịch vụ viễn thông và CNTT phục vụ
triển khai Chính phủ điện tử được ký kết, VNPT Vĩnh Phúc
đã tích cực hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận từ việc đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại; chủ động đưa các dịch vụ
viễn thông, CNTT ứng dụng rộng rãi trên địa bàn và nhanh
chóng làm thay đổi bộ mặt của địa phương trong việc xây
dựng chính phủ điện tử.

Với mục tiêu đáp ứng mức độ sẵn sàng cao nhất, những năm
qua, VNPT Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện
hạ tầng mạng di động với hàng trăm điểm trạm 3G, 4G, sẵn sàng
cho 5G, nhiều khu vực lắp đặt hệ thống wiffi miễn phí; Hệ thống
cáp quang với hàng chục nghìn km với tốc độ mạng lõi lên đến
hàng trăm Gb, đảm bảo cung cấp các nền tảng hạ tầng ở mọi cấp
độ trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Song song với việc đáp ứng hạ tầng, các giải pháp, phần mềm
hỗ trợ quản lý chuyên ngành đã được thế giới cũng như Việt
Nam ghi nhận sự vượt trội đã và đang được VNPT Vĩnh Phúc
triển khai, nhằm mục tiêu xã hội hóa CNTT đến các ngành, lĩnh
vực, chia thành các nhóm giải pháp cụ thể.

Đối với giải pháp chính quyền điện tử, đơn vị đã phối hợp
chặt chẽ với các sở, ban, ngành và uBND tỉnh, các huyện, thành

VnPT
nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu 
chuyển đổi số của Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Tất Sáng, 
Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc

VNPT cung ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, từ sản phẩm - dịch vụ đến giải pháp công nghệ thông tin
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