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Fdi vào bất động sản “tăng vọt”
Theo cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư),

tính đến 20/05/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và
góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên
11,71 tỷ uSD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021.  Tuy vốn
đầu tư đăng ký mới tiếp tục giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều
chỉnh và góp vốn mua cổ phần đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trong tổng số
21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành kinh doanh bất
động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ uSD, chiếm
25,6% tổng vốn đầu tư đăng ký chỉ sau ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo. các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường
bất động sản Việt Nam theo 3 phương thức chủ yếu là góp
vốn, mua cổ phần doanh nghiệp và cho vay vốn đầu tư. 

một số dự án lớn có thể kể đến trong 5 tháng đầu năm
như: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ
VSIP Bắc Ninh (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư
thêm gần 941 triệu uSD; Dự án của Lotte E&c để phát triển
khu đô thị thông minh mang tên “Lotte Eco Smart city Thủ
Thiêm”; Tập đoàn YSL cũng đang triển khai dự án đất công
nghiệp có diện tích gần
300ha tại Nam Bình Xuyên
(huyện Bình Xuyên, tỉnh
Vĩnh Phúc).…

Đối tác, nhà đầu tư lớn
vẫn là các tên tuổi quen
thuộc như: Singapore,
Trung Quốc, Nhật Bản,
hàn Quốc… Trong đó,
nguồn vốn fDI đáng kể từ
hàn Quốc trong những
năm gần đây đang có xu
hướng chảy mạnh vào bất
động sản Việt Nam. Tỷ
trọng đầu tư vào bất động
sản tăng gấp đôi vào năm
2018 so với năm trước đó.
Tính từ năm 2020, con số
này đang trên đà tăng và đạt
13% vào cuối tháng
11/2021.

Đáng chú ý, phân khúc
bất động sản công nghiệp

đang phát triển mạnh mẽ. hậu cần, kho vận là hai trong số
những lĩnh vực nhận được sự quan tâm của nhiều doanh
nghiệp nước ngoài. Trong đó, xu hướng nổi bật là phát triển
kho lạnh hay kho xưởng thông minh. Điều này cũng đang
tạo điều kiện cho các dự án sản xuất sắp tới với sự gia tăng
các hình thức cho thuê và nhiều giải pháp khác. cùng với đó
là phân khúc bất động sản cao cấp.

Cơ hội kèm thách thức
Lý giải nguyên nhân dòng vốn fDI vào lĩnh vực bất động

sản tăng mạnh, các chuyên gia kinh tế cho rằng, đó là Việt
Nam có sự ổn định về chính trị, tăng trưởng kinh tế. Việt
Nam cũng là quốc gia rất tích cực cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh. 

Ngoài ra, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật
Đầu tư 2020 vừa qua đã có ảnh hưởng tích cực tới tình hình
cấp mới, điều chỉnh các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh công nghiệp chế biến, chế tạo,
bất động sản đang là lĩnh vực thu hút
được nguồn vốn đầu tư nước ngoài (fDI)
lớn trong những tháng đầu năm. Trong
tương lai, triển vọng thị trường cũng sẽ
tiếp tục sôi động với nhiều dự án mới.

Thu hà

Cùng với lợi thế kiểm soát tốt dịch bệnh,
tình hình chính trị ổn định, môi trường
đầu tư thông thoáng… Việt Nam vẫn
được đánh giá là “ngôi sao sáng” trong thu
hút dòng vốn FDI. Đây là cơ hội tốt để
đón đầu dòng vốn đầu tư tái định vị sản
xuất của nhiều công ty đa quốc gia, doanh
nghiệp trong nước có cơ hội được tham gia
sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vốn FDI chảy mạnh vào bất động sản

FDI vào lĩnh vực bất động sản tăng mạnh do Việt Nam có sự ổn định về chính trị, tăng trưởng kinh tế và 
là quốc gia rất tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh



Theo đánh giá của ông matthew Powell,
giám đốc Savills hà Nội, đất công nghiệp ở
Việt Nam có mức giá tương đối hợp lý, có
nhiều nhà phát triển bất động sản uy tín cùng
với chính sách pháp lý phù hợp. Đây là những
yếu tố giúp thu hút các doanh nghiệp đầu tư
vào Việt Nam.

Vì vậy, thời gian tới, bất động sản công
nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng
của thị trường bất động sản trong năm 2022
khi trải qua một năm 2021 đầy sóng gió,
phân khúc này vẫn đạt những chỉ số tăng
trưởng ấn tượng. Đặc biệt trong dài hạn,
một số nhà sản xuất đã bắt đầu mở rộng
hoạt động tại thị trường Việt Nam để giúp
đa dạng hóa sản xuất. 

chia sẻ tại lễ công bố Báo cáo thường
niên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vừa
qua, PgS. TS. Ngô Trí Long cũng cho rằng,
thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang
khá hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước
ngoài. Năm 2022 sẽ có sự gia tăng đột biến
dòng vốn fDI trong bối cảnh du lịch phục
hồi và xu hướng xây dựng các thành phố
thông minh trong cả nước, trong đó, m&a
tiếp tục là hình thức thu hút nhất.  Đây cũng
là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường
phục hồi sau dịch.

Trên thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài với
kinh nghiệm, tiềm lực tài chính sẽ giúp tạo ra
các sản phẩm bất động sản theo tiêu chuẩn
quốc tế. Dòng vốn fDI không chỉ giúp cho các
doanh nghiệp bất động sản trong nước học hỏi
và nâng cao tính cạnh tranh, mà còn góp phần
làm giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng trong
việc đầu tư cho bất động sản.

Bên cạnh những cơ hội thì vốn fDI vào
bất động sản cũng đặt ra không ít khó khăn,
thách thức đối với nền kinh tế. Đó là khoảng
cách lớn giữa con số cam kết đầu tư và con số
thực hiện. Đã có không ít nhà đầu tư vào Việt
Nam chỉ để mua bán các dự án, đăng ký lập
dự án, dẫn đến hệ lụy là các khu đất dự án bị
bỏ hoang, trong khi nguồn cung về đất ngày
càng khan hiếm hơn.

Do vậy, vấn đề đặt ra cho fDI vào bất động
sản là tính khả thi, tính thực tiễn và bền vững
của những dự án cần liên tục được thống kê,
đánh giá, từ đó có giải pháp phù hợp. cùng với
đó, cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công
tác cấp phép cho các dự án fDI nhằm chọn lựa
được các dự án có chất lượng. 

Bên cạnh đó, nguồn vốn fDI cũng là một
“cửa” để hút vốn vào thị trường bất động sản
đang còn nhiều tiềm năng phát triển nhưng
không dễ dàng. không chỉ cần một hành
lang pháp lý thông thoáng mà bản thân thị
trường, doanh nghiệp trong nước cũng cần
phải chuẩn hóa theo hướng minh bạch, lành
mạnh hơn.n
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sharp increase
according to the foreign Investment agency (fIa) under the

ministry of Planning and Investment, foreign investors registered to
invest uS$11.71 billion in the year to may 20, down 16.3% over the
same period of 2021. although the registered fresh fund declined, both
added funds for existing projects and equity purchasing funds
increased sharply from a year ago.

foreign investors invested in 18 out of 21 economic sectors. The
real estate sector was the second-biggest recipient of fDI with nearly
uS$3 billion, accounting for 25.6% of the total, second only to the
processing and manufacturing sectors. They invested in Vietnam's real
estate market in three main ways: capital contribution, equity
purchase, and investment loan.

Notable projects in the five-month period included VSIP Bac Ninh
(Singapore) which registered to add nearly uS$941 million to its
investment funds; Lotte Eco Smart city Thu Thiem invested by Lotte
E&c; and a 300-ha industrial land development project of YSL group in
Nam Binh Xuyen (Binh Xuyen district, Vinh Phuc province).

Big investors are still familiar names like Singapore, china, japan and
South korea. Notably, a significant amount of fDI funds from South
korea tended to flow strongly into Vietnamese real estate in recent years.
The value invested in this sector in 2018 doubled that in the previous year.

FDI Flows Strongly  
Besides industry, processing and
manufacturing, real estate is very attractive
to foreign investment capital (fDI) flows in
the first months of the year. The market
prospect will also continue to be vibrant
with many new projects in the future.
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Vietnam's real estate market is still quite attractive to foreign investors



Since 2020, this value has kept
growing and reached 13% by the end
of November 2021.

Industrial property is developing
strongly. Logistics and forwarding
are favored by many foreign
investors who tend to invest in
smart cold storage or warehousing.
This is also facilitating upcoming
production projects thanks to new
rental forms and many other
solutions. The upmarket property
segment has also caught the fancy of
foreign investors.

opportunities and
challenges

Explaining the reason why fDI
inflows into the real estate sector
increased sharply, economic
experts said that Vietnam has
political stability and economic
growth. Vietnam is very active to
improve its investment and
business environment.

In addition, the transition from
the Investment Law 2014 to the
latest Investment Law 2020 has exerted a positive effect on
new licensing and adjustment of foreign investment
projects in Vietnam.

mr. matthew Powell, manager of Savills hanoi, said
industrial land in Vietnam has a relatively reasonable price
and there are many reputable real estate developers with

appropriate legal policies. These
factors attract foreign investors to
invest in Vietnam.

Therefore, industrial property is
forecast to catch the spotlight in the
real estate market in 2022 following a
tough year in 2021. This segment still
achieved impressive growth
indicators. Especially in the long
term, some manufacturers have
begun to expand their operations in
the Vietnamese market to help
diversify production.

Speaking at the recent
announcement ceremony of the
annual report on foreign
Investment in Vietnam, Dr. Ngo Tri
Long also said that Vietnam's real
estate market is still quite attractive
to foreign investors. In 2022, fDI
inflows are expected to strongly roll
in amid tourism recovery and smart
city construction in the country.
m&as will continue to be the most
attractive form. This is also an
important driving force for the post-
coVID market recovery.

In fact, experienced and financially strong foreign
investors will help create real estate products of international
standard. fDI inflows not only help domestic real estate
businesses improve their competitiveness but also help reduce
pressures on the banking system in real estate investment.

Besides opportunities, fDI in real estate also poses
numerous difficulties and challenges for the economy. There is

a big gap between investment commitments
and realizations. many investors in Vietnam
just buy and sell projects and register
investment projects, but take no further action,
leading to abandoned lands in the context of
increasingly scarce land supply.

Therefore, fDI in real estate depends on
the feasibility, practicality and sustainability of
projects that need to be continuously assessed
and evaluated to find appropriate solutions.
furthermore, it is necessary to seriously and
effectively select quality fDI projects.

Last but not least, fDI capital is also a way
to draw other funds into the real estate market,
which has a lot of potential for development.
This segment not only needs an open legal
corridor but the market itself and domestic
enterprises also need to work more
transparently and strongly.n
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ongly   into Real Estate
Given the good pandemic
control, stable political
situation and open
investment environment,
among others, Vietnam is
considered a bright "star" in
attracting FDI inflows. This
is a good opportunity to
catch investment funds from
multinational corporations
which are repositioning
global manufacturing.
Domestic enterprises have a
great opportunity to
participate deeply in the
global supply chain.



tự hào những bước tiến
Tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận (1/4/1992-

1/4/2022), 47 năm ngày giải phóng Ninh Thuận
(16/4/1975-16/4/2022), hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-
30/4/2022) được tổ chức tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Phạm
minh chính đánh giá cao những lợi thế mà Ninh Thuận đang
nắm giữ là đáng quý và đáng kỳ vọng. Đặc biệt, sau 30 năm từ
khi tái lập tỉnh, đến hôm nay, Ninh Thuận đã vượt qua khó
khăn, vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ, tận dụng tốt các tiềm
năng và lợi thế, biến bất lợi thành lợi thế cạnh tranh, biến
thách thức thành cơ hội phát triển, lấy năng lượng tái tạo,
kinh tế biển, du lịch, dịch vụ là đột phá thay thế cho phát
triển điện hạt nhân và các hoạt động kinh tế khác. 

Nhờ vậy mà kinh tế của tỉnh đã có sự thay đổi mạnh mẽ,
phát triển vượt bậc. Quy mô grDP năm 2021 tăng gấp 69,6 lần

so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,14%/năm, cao
hơn tốc độ tăng bình quân của cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã
hội tăng hơn 440 lần. cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng
hướng, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng hơn 20%. không
chỉ vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục từng bước
được cải thiện. các khu, cụm công nghiệp đã và đang phát huy
hiệu quả, là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong nước
và ngoài nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế
nông thôn phát triển theo hướng bền vững. Du lịch với những
điểm nhấn ấn tượng, đang phát triển nhanh và trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm
nhanh, từ 14,93% năm 2016 xuống còn 4,57% năm 2021…

Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch covid-19, tỉnh
đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát
dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng
trưởng cao (grDP năm 2021 tăng 9%, đứng thứ tư cả nước,
đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung).

Xây dựng Ninh thuận thành điểm đến hấp dẫn
có thể nói, Ninh Thuận đang đứng trước những thời cơ

phát triển mới, đầy triển vọng. Song để hiện thực hóa khát
vọng trở thành một tỉnh giàu mạnh, tỉnh vẫn còn nhiều
việc phải làm. Ngoài việc kế thừa thành quả đã đạt được
qua các thời kỳ, địa phương cũng cần tận dụng triệt để
những lợi thế đang có.  

Theo đó, tỉnh cần có những chiến lược rõ ràng, nhất quán.
Đó là tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết,
thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh
Thuận - đây chính là một trong những nguồn lực quan trọng
nhất để phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt nghiêm túc,
thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng với 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; kế hoạch 5 năm, chiến lược 10
năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ
XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải
cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường
đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, các giá trị văn hóa,
đạo đức và môi trường sinh thái để chạy theo tăng trưởng kinh
tế đơn thuần. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả...
Đó sẽ là những yếu tố cần và đủ để Ninh Thuận hiện thực hóa
mục tiêu “Xây dựng Ninh Thuận thành điểm đến hấp dẫn của
Việt Nam trong tương lai”, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần cùng cả nước thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những thay đổi của Ninh Thuận hôm nay có thể nhìn
thấy và cảm nhận rõ ràng. Tự hào mà nói, Ninh Thuận đã
từng bước tự tin “chen chân” vào nhóm những địa phương có
tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. chặng đường 30 năm
chưa phải là dài, song đối với một tỉnh có xuất phát điểm
kinh tế thấp như Ninh Thuận thì những thành quả đã đạt
được là rất đáng trân trọng và tự hào; tuy nhiên đó chỉ là khởi
đầu cho khát vọng phát triển của địa phương về một “Ninh
Thuận - miền đất hội tụ những giá trị đặc biệt”.n
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Ninh Thuận vào nhóm những địa phương có
tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đi
qua nhiều thăng trầm, khó khăn cũng như
thuận lợi đan xen; cộng với dòng chảy
xuyên suốt trong tư duy và hành động
đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua
các thời kỳ, sự đồng lòng của cả hệ thống
chính trị, doanh nghiệp và nhân dân… tất
cả điều đó đã tạo nên một Ninh Thuận có
vị thế vững chắc như hôm nay.

hàN LƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận



Proud steps
at the celebration of the 30th founding anniversary (april 1,

1992 - april 1, 2022), the 47th anniversary of Ninh Thuan
liberation (april 16, 1975 - april 16, 2022) and the 47th
anniversary of southern liberation and national reunification
(april 30, 1975 - april 30, 2022) held in april, Prime minister
Pham minh chinh highly appreciated Ninh Thuan's valuable and
desirable advantages. Especially, 30 years after provincial
reestablishment, Ninh Thuan province has overcome difficulties
for development, transformed strongly and utilized all available
potential and advantages, turned disadvantages into competitive
advantages, turned challenges into development opportunities,
and taken renewable energy, marine economy, tourism and
services as drivers for breakthrough development and alternatives
for nuclear power development and other economic activities.

hence, the province's economy has strongly developed. Its
grDP in 2021 was 69.6 times higher than that in 1992,
representing an annual average growth of 8.14%, higher than the
national mean. Total social investment fund expanded more than
440 times. The economy has been restructured towards a positive
pattern where the share of industry and construction has been
expanded by more than 20%. furthermore, social, economic,
health and education infrastructure has been gradually improved.
Industrial zones have been effectively promoted to become an
attractive destination for many domestic and foreign investors.
agriculture, forestry and fishery production and rural economy

develop in a sustainable way. Tourism, with
impressive attractions, is developing rapidly and
becoming a spearhead economic sector of the
province. Poverty rate has decreased rapidly, from
14.93% in 2016 to 4.57% in 2021.

Especially in the fight against the coVID-19
pandemic, the province has effectively adopted
measures to prevent and control the epidemic, ensure
social security, and maintain a high growth rate. grDP
in 2021 expanded by 9%, ranking fourth in the country,
leading in the North central and central coast regions.

Building Ninh thuan into an attractive
destination

Without doubt, Ninh Thuan is seeing new and
promising development opportunities. But, to realize
aspirations to become a rich and strong province, the
province still has a lot of work to do. In addition to
upholding its achievements it has obtained so far, the
province needs to make full use of existing advantages.

accordingly, the province needs clear and
consistent strategies. It continues preserving, consolidating and
cultivating unity and solidarity in the Party, government and
people - this is one of the most important resources for rapid and
sustainable development. Ninh Thuan has strictly grasped,
substantively and effectively implemented the resolution of the
13th Party congress with three strategic breakthroughs, six key
tasks, 12 key tasks and solutions, 5-year plan, 10-year strategy and
resolution of the 14th Provincial Party congress (2020-2025
term). The province has accelerated work decentralization,
administrative reform and digital transformation, drastically
improved the investment and business environment, and
enhanced provincial competitiveness. It does not exchange social
progress, social justice, cultural values, ethics and ecological
environment for economic growth. It has enhanced the effect of
foreign affairs, actively integrated into the international
community in essence. These will be necessary and sufficient
factors for Ninh Thuan to realize the goal of "Building Ninh
Thuan into an attractive destination of Vietnam in the future"
and complete the goals and tasks adopted by the 14th Provincial
Party congress and the 13th National Party congress.

Today's changes of Ninh Thuan are clear. Proudly, Ninh Thuan
has confidently stepped into the group of impressive economic
performers. The 30-year journey is not long, but for a province with
a low economic starting point like Ninh Thuan, what it has achieved
is very respectable. But, that is only the beginning of development
aspirations for a "Ninh Thuan of special values."n
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NINH THUAN RANKED IMPRESSIVE
ECONOMIC PERFORMER

over 30 years of development with a lot of twists and turns, intertwined difficulties
and advantages, with right leadership and actions of the provincial government,
with the consensus of the entire political system, the business community and
people, Ninh Thuan has built its current strong position.

haN LuoNG

Prime Minister Pham Minh Chinh inspects the main project of the Cai river’s reservoir
in Tan My irrigation system, in Phuoc Hoa commune, Bac Ai district April 2022



Ông Trần Quốc Nam, chủ tịch uBND tỉnh
Ninh Thuận cho biết, mong muốn của lãnh
đạo tỉnh là luôn đồng hành và phục vụ để
doanh nghiệp phát triển, thuận lợi trong đầu
tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tư

nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền
kinh tế. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh
mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Kinh tế khởi sắc
Năm 2021 vừa qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả

nước nhưng một số lĩnh vực của tỉnh Ninh Thuận vẫn có
chuyển biến tích cực, đưa Ninh Thuận trở thành điểm sáng
trong khu vực. Nổi bật là grDP tăng 9%, đứng thứ tư cả nước,
đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, quy

mô nền kinh tế gấp 1,15 lần so với năm 2020.
Trong quý I/2022, tốc độ tăng trưởng grDP tăng

4,18%, các ngành, lĩnh vực đều có tăng trưởng (nông
nghiệp tăng 6,24%; công nghiệp - xây dựng tăng
4,21%, dịch vụ tăng 5,23%), công tác tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp được tăng cường, các chính sách an
sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy
đủ, kịp thời. Thu ngân sách tỉnh đạt 1.301 tỷ đồng,
tương đương 37% kế hoạch; chỉ số IIP tăng 6,56% so
cùng kỳ; hoạt động du lịch có bước phục hồi và tín
hiệu khởi sắc, khách du lịch đạt 790.600 lượt, tăng 87%
so cùng kỳ; thương mại, dịch vụ tiếp tục đà tăng
trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thời gian này
đã có 207 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng
ký 10.491,3 tỷ đồng, tăng 38% số doanh nghiệp và số
vốn đăng ký tăng 7,3 lần so cùng kỳ; nhiều doanh
nghiệp đã mạnh dạn chuyển hướng chiến lược, đầu tư
mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp
quý I/2022 diễn ra ngày 13/5/2022 vừa qua, ông Lê
kim hoàng, giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Ninh Thuận cho biết, công tác thu hút đầu tư được
quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Trong 04

tháng đầu năm 2022, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu
tư 06 dự án với tổng vốn 6.994,4 tỷ đồng; chấp thuận chủ
trương về địa điểm 05 dự án với tổng vốn đăng ký 3.809,9 tỷ
đồng; điều chỉnh quy mô 15 dự án đầu tư với tổng vốn tăng
thêm 20.981,39 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thực hiện các giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi sản xuất, kinh
doanh như hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ thuế; hỗ trợ lao
động và người sử dụng lao động; tổ chức hội nghị gặp mặt
doanh nghiệp đầu năm 2022 nhằm kịp thời thông tin tình
hình kinh tế - xã hội, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết
các khó khăn, vướng mắc. Phối hợp với cục Phát triển doanh
nghiệp - Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công hội thảo
chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao
nhận thức và hỗ trợ đẩy nhanh chuyển đổi số, tiến tới số hóa
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. 

Những giải pháp mạnh mẽ 
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tổ chức

triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có những thuận lợi và
khó khăn, thách thức đan xen, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục
thực hiện các giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi
nguồn lực cho phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi,
toàn diện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, hĐND tỉnh.
Đồng thời thực hiện tốt phương châm “cùng nỗ lực - Vượt
thách thức - Đón thời cơ - Phục hồi nền kinh tế”. Từng bước
đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt, tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, lấy phục vụ người
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Nhiều giải pháp khơi thông và 
huy động nguồn lực cho phát triển

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Là vùng đất nhiều nắng, nhiều gió, đất
đá khô cằn, nhưng Ninh Thuận đã có
những cú lội ngược dòng ngoạn mục,
khẳng định vị thế vững chắc, dần tự tin
trở thành “điểm sáng” trên bản đồ thu
hút đầu tư của nước nhà. 

duy aNh



mr. Tran Quoc Nam, chairman of Ninh
Thuan Provincial People's committee, said
that the provincial government always
desires to support business development,
facilitate investment, production and

business, and develop the private economy into a crucial
engine of economic growth. Therefore, the province will
continue to implement strong solutions to unlock and
mobilize all resources for development.

optimistic economy
In 2021, despite general difficulties seen across the

country, Ninh Thuan province still made positive progress in
some fields, making it a bright spot in the region. Notably, its
grDP climbed 9%, the fourth highest in the country and the
highest in the North central and central coast regions. Its
economic size was 1.15 times higher than in 2020. 

In the first quarter of 2022, the province's grDP increased
by 4.18%, driven by all rising industries and fields (agriculture
growing by 6.24%, industry - construction by 4.21%, and
services by 5.23%). The province continued to effectively
remove difficulties against businesses and ensured social
security policies in a complete and timely manner. Provincial
budget revenue totaled VND1,301 billion, equivalent to 37% of
the full-year plan. The Index of Industrial Production (IIP)
expanded by 6.56% from a year ago. Tourism recovered and
showed signs of prosperity when tourist arrivals reached
790,600 strong, up 87% year on year. Trade and service growth
continued, with total retail revenue of consumer goods and
services rising by 14.6%. During this reporting period, the
province witnessed 207 newly established enterprises with a
combined registered capital of VND10,491.3 billion, up 38% by
enterprises and 7.3 times by value. many businesses have
boldly changed their investment and business strategies.

at the first Quarter Business meeting and Dialogue, which

took place on may 13, 2022, mr. Le kim hoang, Director of
Ninh Thuan Department of Planning and Investment, said that
the province achieved positive results in investment attraction.
In the first four months of 2022, the province licensed six
projects with a total capital of VND6,994.4 billion, gave nod to
locations chosen by five prospective projects with VND3,809.9
billion; and allowed 15 existing projects to add VND20,981.39
billion to their investment base. The province has also adopted
support solutions for enterprises and cooperatives to restore
their operations, including financial and credit support, tax
support and employment support. It hosted the New Year
meeting with businesses in early 2022 in order to promptly
provide socio-economic information, communicate on
business support results, and solve difficulties and problems
faced by local enterprises. The department coordinated with
the Business Development Department under the ministry of
Planning and Investment to successfully open the Digital
Transformation Workshop for businesses in a bid to raise their
awareness and accelerate the digital transformation in
production, business, and administration.

strong solutions
2022 is an important year as the province will continue

to carry out thematic resolutions of the Provincial Party
committee (2020-2025 term), in the context of intertwined
advantages, difficulties and challenges. Ninh Thuan will
continue to implement strong solutions to open up and
mobilize all resources for development, successfully and
comprehensively complete socioeconomic development
goals set for 2022 according to resolutions of the Provincial
Party committee and the Provincial People's council. at
the same time, the province will adhere to the action motto
"Working together - overcoming challenges - Taking
opportunities - reviving the economy", gradually renewing
thinking and methods to make strong progress in
leadership and administration where people and businesses
are given first priority service. It will drastically reform
procedures, processes and time for handling administrative
procedures; and raise PcI, SIPaS, PaPI, Par-INDEX and
DTI indices in a sustainable manner.

mr. Le kim hoang also said: “Ninh Thuan Business
association, Ninh Thuan Young Entrepreneurs
association and industry associations will continue to
better connect entrepreneurs and businesses together to
share, exchange experiences and form a friendly, close
bridge with authorities of all tiers to join forces for a
growing business community of Ninh Thuan province."n
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Many Solutions to Unlock and
Mobilize Resources for Development
a sunny, windy land with arid soil, Ninh
Thuan has made spectacular development
to assert its solid position and gradually
become a leading light on the national
map of investment attraction.

duy aNh

dân và doanh nghiệp lên hàng đầu, chuyển từ tư duy “quản
lý” sang tư duy “đồng hành” và “phục vụ”; cải cách mạnh mẽ
thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính;
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện 05 chỉ số
PcI, SIPaS, PaPI, Par-INDEX và DTI thật bền vững... 

Ông Lê kim hoàng cũng bày tỏ mong mỏi: “hiệp hội

Doanh nghiệp tỉnh, hội Doanh nhân trẻ và các hiệp hội ngành
nghề tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò tập hợp các doanh
nhân, doanh nghiệp trong tổ chức của hội để chia sẻ, trao đổi
kinh nghiệm và làm cầu nối gắn kết bền chặt, thân thiện với
chính quyền các cấp, cùng chung sức xây dựng cộng đồng
doanh nghiệp Ninh Thuận ngày càng lớn mạnh”.n
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Phát triển “đảo logic”
Như PgS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện

kinh tế Việt Nam nhận định, Ninh Thuận đã chọn cách phát
triển “đảo logic” – chính là những yếu tố “nắng to, gió lớn, đất
khô cằn” – trở thành nguồn lực phát triển hiện đại mạnh mẽ
hiếm thấy. “Thành tựu mà Ninh Thuận có được trong những
năm qua là phi thường” – ông Thiên khẳng định. 

Ngay từ khi tái lập, Ninh Thuận là tỉnh nghèo của cả nước và
gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến hôm nay, địa phương đã nâng
tầm vị thế, phát triển toàn diện theo hướng nhanh, bền vững
cùng chiến lược, quy hoạch, tư duy mới. Trên tinh thần đó,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã phát huy truyền
thống đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng, vượt qua mọi thử thách,
cùng nỗ lực phấn đấu để chuyển mình phát triển; qua đó đạt
được nhiều thành tựu to lớn đáng tự hào. 

Vùng đất này có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)
sinh sống, thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán. Nhưng tỉnh
đã lấy khó khăn, thách thức làm bàn đạp để từng bước đưa cuộc
sống người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS có cuộc sống tốt hơn
thông qua thực hiện tốt Quyết định 1719/QĐ-TTg về hỗ trợ đầu
tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực cho bà con DTTS và miền núi.
cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống kết nối hạ tầng kinh
tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ sản
xuất gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức
sinh kế phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm dân tộc; tạo điều
kiện cho các hộ đồng bào DTTS, người nghèo tiếp cận các chính
sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế…

Hướng tới phát triển toàn diện
kinh nghiệm, bản lĩnh và thành quả có được trong chặng

đường 30 năm tái lập tỉnh đầy gian khó sẽ giúp cho Ninh Thuận
tiếp tục có thêm động lực, khí thế và tầm nhìn chiến lược mới;
qua đó sớm hiện thực được mục tiêu đề ra. cùng với tinh thần
dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước mở đường, các thế hệ
lãnh đạo tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, đề
ra nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn cho từng giai đoạn
phát triển và sẽ đưa tỉnh đi lên một cách vững chắc. cụ thể trong
giai đoạn 2021-2030, Ninh Thuận đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng
trưởng kinh tế bình quân đạt 10,84%/năm. Đến năm 2030,
grDP bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng; kinh tế biển
chiếm từ 45-46% grDP; kinh tế đô thị chiếm 70% grDP. “Thời
gian tới, tỉnh tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh; thực hiện các giải pháp, biện pháp duy trì, cải thiện các chỉ
số PcI, SIPaS, PaPI, Par-INDEX. Ninh Thuận hỗ trợ thúc đẩy
phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu
hút đầu tư trên địa bàn” -  ông Trần Quốc Nam, chủ tịch
uBND tỉnh Ninh Thuận nói.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển một số ngành, lĩnh
vực trọng điểm, có tiềm năng và còn dư địa lớn để làm động lực
cho tăng trưởng, nhất là năng lượng, năng lượng tái tạo, du lịch
chất lượng cao, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao,
kinh tế biển, kinh tế đô thị, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của
tỉnh. Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, thủy lợi,
đô thị, khu cụm công nghiệp, truyền tải điện, thông tin số, y tế,
giáo dục, văn hóa, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Ninh Thuận sẽ phát triển theo hướng toàn diện, tạo sự khác
biệt và mang tính cạnh tranh cao. Trong đó chú trọng vào
ngành du lịch, ưu tiên các sản phẩm đặc trưng; cũng như ưu
tiên loại hình du lịch khám phá, du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ

Tập trung phát triển một số ngành, 
lĩnh vực trọng điểm

Sau 30 năm tái lập tỉnh
(1/4/1992-1/4/2022), Ninh
Thuận đã góp mặt vào nhóm
những địa phương có tốc độ
tăng trưởng kinh tế ấn tượng
nhất cả nước. Thời gian tới,
tỉnh sẽ tập trung phát triển
một số ngành, lĩnh vực trọng
điểm nhằm xây dựng Ninh
Thuận trở thành điểm đến
hấp dẫn trong tương lai. 

đức bìNh

Tổ hợp gồm cánh đồng muối sạch có sản lượng 300.000 tấn/năm và 3 công trình
điện mặt trời và điện gió công suất 500MW tại tỉnh Ninh Thuận



Nonlogical development
Dr. Tran Dinh Thien, former

president of the Vietnam Institute of
Economics (VIE), said, Ninh Thuan
has chosen “nonlogical development” -
where “intense sunshine, strong wind
and arid soil” become resources for
rarely seen strong modern
development. “What Ninh Thuan has
made in the past years is
extraordinary,” he affirmed.

When it was re-established, Ninh
Thuan was a poor province and faced
a lot of difficulties. Today, the
province has moved towards a rapid
and sustainable development with
innovative strategies. In that spirit, the
Party, government and people have
upheld the tradition of solidarity,
determination and consensus of
overcoming all challenges for stronger
transformation and development. It
has obtained many prideworthy
achievements.

The province is home to many
ethnic minorities and usually struggles frequent natural
disasters and droughts. Ninh Thuan is determined to take
difficulties and challenges as a springboard for gradual
improvement of people, especially ethnic minorities, by
good implementation of Decision 1719/QD-TTg on support
for infrastructure investment and human resources for
ethnic minorities and mountainous areas; develop
synchronous socioeconomic infrastructure, especially rural
and regional infrastructure; support production and
employment; and assist the poor to access policies, resources
and markets for economic development.

towards inclusive development
Experience, grit and success in the past 30-year difficult

journey will help Ninh Thuan with more motivation, new
spirit and strategic vision to quickly realize its set goals.
With its innovative thinking and enterprising actions,
provincial leaders, from generation to generation, are active
and creative in administration and introduce many right
policies and directions for each stage of development.
Specifically, in the 2021-2030 period, Ninh Thuan aims to

obtain an average economic growth of
10.84% a year. By 2030, grDP per
capita will reach VND200 million; the
marine economy will make up for 45-
46% of grDP; and the urban
economy will account for 70% of
grDP. “In the coming time, the
province will continue to strongly
reform administrative procedures,
improve the investment environment
and enhance provincial
competitiveness; implement solutions
and measures to maintain and
improve PcI, SIPaS, PaPI and Par
INDEX indices. Ninh Thuan will
support private economic
development and perfect mechanisms
and policies on investment attraction
in the area,” mr. Tran Quoc Nam,
chairman of Ninh Thuan Provincial
People's committee added.

In the coming time, the province
will focus on developing a number of
key industries and fields with great
potential and room to create driving

force for growth, especially energy, renewable energy, high-
quality tourism, high-tech agriculture, marine economy,
urban economy, and southern key economic region. Ninh
Thuan will give priority to investment in transport
infrastructure, seaport, irrigation, city, industrial zone, power
transmission, digital information, healthcare, education,
culture and tourism systems to meet social, economic
development requirements, in couple with environmental
protection and response to climate change.

Ninh Thuan will facilitate inclusive, competitive
development. The province will focus on the tourism
industry, with priority given to locally distinctive products,
discovery tourism, cultural tourism, eco-tourism and leisure
tourism. “although Ninh Thuan's tourism industry is
considered late in economic development strategies in
general, with a slow but steady approach, it has demonstrated
a steady and spectacular breakthrough development with
double-digit growth. Its visitor arrivals grow by 16% a year.
Tourism revenue growth averages 17.7% a year, generating a
driving force for the tourism industry and sea tourism
services to further develop in the future,” he said.n
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FOCUS ON DEVELOPING KEY
INDUSTRIES AND FIELDS

dưỡng. “mặc dù ngành du lịch Ninh Thuận được coi là sinh
sau, đẻ muộn trong các chiến lược phát triển kinh tế nói chung,
nhưng với cách đi chậm mà chắc, tỉnh đã chứng minh được
bước phát triển đột phá ngoạn mục ổn định với 2 con số mỗi

năm, lượt khách tăng bình quân 16%/năm. Doanh thu du lịch
tăng bình quân 17,7%/năm đã tạo động lực cho ngành du lịch
và dịch vụ du lịch biển tiếp tục phát triển trong tương lai” - ông
Nam cho biết.n

Today, 30 years after
provincial reestablishment
(april 1, 1992 - april 1,
2022), Ninh Thuan has
one of the most impressive
economic growth rates in
the country. In the coming
time, the province will
focus on developing some
key industries and fields to
build Ninh Thuan into an
attractive destination in

the future.

duc biNh



Kinh tế biển là động lực 
Ông Lê kim hoàng - giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Ninh Thuận nhận định: “Ngay từ những ngày đầu thành
lập, bằng sự tâm huyết và trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo,
Ninh Thuận đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành,
đề ra nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn cho từng giai
đoạn phát triển. có thể nói, Ninh Thuận đang đứng trước cơ
hội vàng trong thu hút đầu tư”. 

Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với địa hình đa dạng:
biển, rừng, sa mạc; bãi biển dài 105km; nền văn hóa bản địa
đặc sắc, còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá - Ninh
Thuận được ví như một viên ngọc quý mang những nét đặc
trưng khác biệt đang dần bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Ngay từ Đại hội đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh đã nhấn mạnh

vai trò, tầm quan trọng của kinh tế biển, đến các kỳ Đại hội
sau đó đều xác định phát triển kinh tế biển và vùng ven biển là
nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương. Đến Đại hội
tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định
“kinh tế biển là động lực” và tiếp tục phát triển kinh tế biển
theo hướng bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ
quyền biển đảo; xây dựng Ninh Thuận là một trong những địa
phương mạnh về biển.

cũng chính vì những hướng đi đúng đắn này, sau 30 năm
đổi mới và phát triển, cùng với sự phát triển chung của tỉnh,
kinh tế biển Ninh Thuận đã có những chuyển biến quan
trọng, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng
kinh tế biển 5 năm gần đây đạt 18,6%/năm; tỷ trọng đóng góp
kinh tế biển vào grDP tăng từ 27% năm 2015 lên 38,8% năm
2020; kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển cơ bản đáp ứng
yêu cầu phát triển một số công trình, dự án quy mô lớn, mang
tính động lực đang xúc tiến triển khai, nhất là hoàn thành và
đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển dài 105,8km, góp phần
khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của vùng. 

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Thuận
thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, đến cuối năm
2021, trên địa bàn các huyện ven biển đã có 38 dự án năng
lượng tái tạo, vận hành thương mại phát điện trên 5,6 tỷ kWh,
đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế biển. Tỉnh đang phối
hợp với bộ, ngành đưa vào quy hoạch quốc gia các lĩnh vực có
lợi thế mới như điện gió ven biển, điện gió ngoài khơi, cảng
cạn và trung tâm logistics, tổng kho xăng dầu, công nghiệp chế
biến hóa chất sau muối... để kêu gọi đầu tư.

Hướng đi thiết thực
mặc dù đã đạt được những thành tựu tuy nhiên phát triển

kinh tế biển ở Ninh Thuận vẫn chưa tương xứng với tiềm
năng, lợi thế. Do vậy, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Ninh Thuận trở thành tỉnh mạnh về biển
trong khu vực, phấn đấu từ nay đến năm
2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế biển đạt 15 -
16%/năm, chiếm 41 - 42% grDP… địa
phương sẽ tập trung một số nhiệm vụ và giải
pháp. Đó là phát triển các nhóm ngành kinh
tế biển trong giai đoạn 2021 - 2025 theo thứ
tự ưu tiên: Phát triển năng lượng sạch, năng
lượng tái tạo; phát triển đô thị, các loại hình
dịch vụ biển; phát triển công nghiệp ven
biển; khai thác và nuôi trồng thủy hải sản;
kinh tế hàng hải …. 

“Ngành hướng đến phát triển kinh tế
biển phù hợp tiềm năng thế mạnh của từng
vùng. Trong đó khu vực ven biển phía Bắc sẽ
phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du
lịch sinh thái gắn với khai thác hiệu quả khu
dự trữ sinh quyển thế giới Núi chúa; lấy
thành phố Phan rang - Tháp chàm làm
trung tâm phát triển đô thị du lịch biển; khu
vực ven biển phía Nam với động lực phát
triển cảng biển tổng hợp cà Ná” - ông Lê
kim hoàng cho biết thêm.n

12 ViEtNam BUsiNEss ForUm juLY 1 - 14, 2022

Tận dụng “cơ hội vàng” để thu hút đầu tư

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Ninh Thuận có diện tích tự nhiên không
lớn nhưng lại có các vùng khí hậu đa
dạng gồm: biển, vùng đồng bằng, miền
núi gắn với các tiềm năng, lợi thế trên
nhiều lĩnh vực. Với tinh thần dám nghĩ,
dám làm vì lợi ích chung, thời gian qua,
Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận đã
đề ra nhiều chính sách thiết thực, tận
dụng tối đa lợi thế tỉnh đang có, đẩy
mạnh thu hút đầu tư hiệu quả.

Kim oaNh

Quy hoạch cảng biển quốc tế Cà Ná



marine economy is the driving force
mr. Le kim hoang, Director of Ninh Thuan

Department of Planning and Investment, said that since
early days of establishment, with enthusiasm and
responsibility of leaders, from generation to generation,
Ninh Thuan has actively and creatively directed and
introduced right development policies for each
development stage. Without doubt, the province is seeing a
golden opportunity to attract investment flows.

Blessed with diverse terrains comprising sea, forestland
and desert, a 105km long coast, a unique indigenous
culture and numerous untapped potentials, Ninh Thuan is
likened to a distinct gem that is shining up a long sleep.
right from the first congress after the provincial
reestablishment, it emphasized the role and importance of
marine economy. In subsequent congresses, the maritime
and coastal economy was defined as a key development
task. The 14th Provincial Party congress (2020-2025)
reaffirmed that "the marine economy is the driving force"
and continued to develop the marine economy coupled
with security and sovereignty protection. Ninh Thuan will
be built into a strong coastal locality.

With these right directions, after 30 years of
renovation and development, Ninh Thuan's marine
economy has made great strides and expanded strongly. It
grew 18.6% annually in the last five years, and the share of
marine economy to the gross regional domestic product
(grDP) rose from 27% in 2015 to 38.8% in 2020. Basic
coastal and marine infrastructure meets development
requirements, specially 105.8-km coastal roads, which
help better unlock local potential advantages.

In addition, to build Ninh Thuan into a national
renewable energy center, by the end of 2021, its coastal
districts had 38 commercial renewable energy projects
which generated over 5.6 billion kWh of electricity a year
and made great contributions to marine economic growth.
The province is coordinating with central agencies to

include its locally advantageous fields into the national
plan, including coastal wind power, offshore wind power,
IcDs, logistics centers, petroleum depots and chemical
processors to call for investors.

Practical direction
Despite achievements, Ninh Thuan province’s marine

economic development is incommensurate with existing
potential advantages. Therefore, to realize the goal of
developing Ninh Thuan into a strong coastal province in
the region and strive to raise the marine economic growth
to 15-16% annually to make up for 41-42% of grDP by
2025, the province will focus on several tasks and
solutions: Developing marine economic sectors in 2021 -
2025 in the order of priority: renewable energy, urban
development, marine services, coastal industrial
development, commercial fishing and aquaculture, and
maritime economy.

“The province aims to develop the marine economy
based on local potential and strengths. The northern coastal
area will develop high-class resorts and ecological tourism
while effectively tapping Nui chua World Biosphere
reserve. Phan rang - Thap cham city will be the center of
urban development of marine tourism. The southern
coastal area will be driven by ca Na Seaport,” he added.n
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Grasping “Golden Opportunity” 
to Draw Investment Funds

Ninh Thuan has a small natural area but
has diverse climates, comprising sea, plains
and mountains, with huge potential
advantages for many industries to develop.
With the enterprising mindset for the
common good, Ninh Thuan Department of
Planning and Investment proposed many
practical policies and grasped all
advantages to attract investment funds.

Kim oaNh

Planning map of Thanh Hai Industrial Park



cụ thể, theo bảng xếp hạng PcI 2021, Ninh
Thuận xếp thứ 49/63 tỉnh, thành trong cả
nước, thuộc nhóm trung bình, với 62,23
điểm. Nhìn lại các vị trí xếp hạng chỉ số PcI
trong những năm qua, từ thành tích vượt

trội năm 2012 với vị trí 18/63 trong Bảng xếp hạng PcI
quốc gia, tỉnh Ninh Thuận đã đối mặt với những kết quả
đánh giá đáng quan ngại của cộng đồng DN, điểm số cạnh
tranh không cải thiện, thứ hạng cạnh tranh rơi xuống sâu.
Bởi vậy, thời gian qua, bằng tinh thần cầu thị, lắng nghe,
lãnh đạo cùng các cơ quan trong tỉnh đã khoanh vùng các
nút thắt về thể chế, các mấu chốt về cải cách. Trên tinh
thần tập trung phân tích, đánh giá những mặt tồn tại, hạn
chế để có biện pháp khắc phục, qua đó nâng cao mức độ
hài lòng của cộng đồng DN, xây dựng lòng tin và quan hệ
đối tác với các DN. Trong quá trình cải thiện chỉ số PcI,
ông Trần Quốc Nam - chủ tịch uBND tỉnh Ninh Thuận
khẳng định: “DN là động lực phát triển kinh tế của tỉnh”.
Do vậy, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải
pháp đồng bộ, sẵn sàng đồng hành, áp dụng tối đa các hỗ
trợ cao nhất cho DN, đặc biệt là các chính sách tạo mọi
điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển. Bên cạnh đó,
tỉnh cũng mong nhận được sự hiến kế, đề xuất những chủ
trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có
sự phát triển của cộng đồng DN.

Để nâng chỉ số PcI, tạo thế cạnh tranh và bứt phá cho
giai đoạn 2021-2025, tỉnh Ninh Thuận cũng đã đề ra
nhiều giải pháp với mục tiêu cơ bản nhất là phải cải thiện
điểm số của từng chỉ số thành phần cụ thể; tập trung cải
thiện mạnh các chỉ số thành phần giảm điểm, giảm thứ
hạng hoặc điểm số còn thấp như tính minh bạch, dịch vụ
hỗ trợ DN, đào tạo lao động và các chỉ số có yếu tố quyết
định đến vị trí xếp hạng. Với giải pháp xuyên suốt là tăng
cường gặp gỡ, đồng hành, đối thoại rộng mở với DN,
doanh nhân… để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh,
qua đó tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
đồng thời có giải pháp hỗ trợ kịp thời thúc đẩy DN phát
triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính
công; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, tạo thuận lợi
tối đa cho DN, nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục
hành chính về đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, Ninh Thuận
sẽ hỗ trợ, xây dựng chương trình chuyển đổi số cho DN,
ứng dụng giao dịch thương mại điện tử; đẩy mạnh triển
khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ
trợ DN; đặc biệt khẳng định đánh giá của DN là điều mà
chính quyền Ninh Thuận sẽ phải nghiên cứu rất chi tiết. 

PcI là thước đo để thúc đẩy cải cách, cải thiện mạnh
mẽ môi trường kinh doanh. chính sự nỗ lực của tỉnh
trong thời gian qua đã giúp DN củng cố niềm tin, yên tâm
đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.n
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Cải thiện chỉ số PCI, tạo niềm tin cho nhà đầu tư

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Với quyết tâm tạo sự đột phá để
cải thiện chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh (PcI), trong 5
năm qua, uBND tỉnh luôn quan
tâm xây dựng, ban hành nhiều
cơ chế chính sách, tạo điều kiện
cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận
các nguồn lực, cơ hội đầu tư,
kinh doanh và đã nhận về nhiều

tín hiệu tích cực. 

hàN LƯƠNG



according to PcI 2021, Ninh
Thuan ranked 49th out of 63
provinces and cities, scoring 62.23
points to stand in the average
group. historically, its outstanding

performance was seen in 2012, with a No. 18
ranking. Ninh Thuan province has faced growing
concerns among the business community as its
competitiveness score did not pick up and its
standing fell sharply. Therefore, local authorities
located institutional bottlenecks and key reform
points. They focused on analyzing and assessing
shortcomings and limitations to take remedial
measures to enhance business satisfaction,
strengthen business trust and partnerships. mr.
Tran Quoc Nam, chairman of Ninh Thuan
Provincial People’s committee, affirmed,
“Enterprises are the driving force of local
economic development”. Therefore, the province
has carried out many consistent solutions, readily
accompanied and applied highest support for
businesses, especially business development
policies. In addition, Ninh Thuan province hopes
to receive recommendations and proposals for
socioeconomic development policies, including
business development ones.

To raise the PcI Index and create a
competitive position and make breakthroughs
in 2021-2025, Ninh Thuan province has also
put forth many solutions with the most basic

goals for better PcI subindices, with focus
placed on strongly raising weak component
indicators which dropped in scores and resulted
in overall PcI declines, including transparency,
business support services, labor training and
other indicators that determine ranking
positions. The province has increased open
meetings and dialogues with enterprises and
entrepreneurs to grasp their business situations
to better support to deal with emerging
hardships regarding business development;
accelerated reforms of administrative
procedures, improved the performance of
public administration service centers; provided
online public services of Level 3 and Level 4 in
reception and processing of administrative
records and delivery of results to ease
enterprises and investors with administrative
procedures on business investment. In addition,
Ninh Thuan will support and build digital
transformation programs and e-commerce
transaction applications for businesses and step
up trade and investment promotion and
business support programs.

PcI is a measure used for better reforms of
administrative procedures and a more attractive
business environment. The effort of the province
in recent years has helped businesses strengthen
their confidence, and rest assured in their
investment in production and business
development in Ninh Thuan province.n
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Improving PCI Index, Strengthening
Investor Confidence
Determined to create
breakthroughs in
raising the Provincial
competitiveness Index
(PcI), in the past five
years, the Provincial
People's committee has
always attached much
importance to building
and applying
mechanisms and
policies to facilitate
businesses to access
resources, investment
and business
opportunities and
obtained many positive
outcomes.

haN LuoNG



Trong 5 năm qua, ngành đã đạt được những thành
tựu nổi bật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt trong giai đoạn
2016-2021, việc phát triển năng lượng tái tạo đã
tạo vị thế mới cho địa phương, tốc độ tăng trưởng

kinh tế luôn đạt mức cao. Trong 3 năm gần đây, mặc dù đối
diện với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch covid-19;
tốc độ tăng trưởng grDP thuộc nhóm đứng đầu cả nước
(năm 2019 tăng 13,25%, đứng thứ 4; năm 2020 tăng 9,58%,
đứng thứ 6; năm 2021 tăng 9%, đứng thứ 4). hạ tầng thương
mại được tập trung thu hút đầu tư, đến năm 2021 có 102 chợ,
01 trung tâm thương mại, 07 siêu thị, 34 cửa hàng tiện lợi, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu

tiêu dùng của dân cư. Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công
nghiệp tăng 38,06% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt
113 triệu uSD, tăng 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tăng 1,2% so với cùng kỳ.

khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, ngành đã tham mưu
uBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cung ứng hàng hóa
cho nhân dân tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa.
Xây dựng, triển khai thực hiện phương án cung ứng hàng
hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh và đặc biệt là hỗ trợ, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi dịch covid-19. 

Những năm qua, ngành cũng xác định việc ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi
số là nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên triển khai ngay. Theo
đó, đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức đẩy mạnh việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc thông
qua phần mềm TDo, chứng thư điện tử, Email, Zalo…; đẩy
mạnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TThc) trên
môi trường mạng; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thương mại
điện tử (TmĐT) trong mua bán, trao đổi hàng hóa; hỗ trợ
doanh nghiệp thương mại chuyển đổi số trong TmĐT để
thích ứng với điều kiện dịch bệnh… Với những kết quả nổi
bật đó, trong năm 2021 Sở công Thương xếp hạng thứ 2 về
chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Võ Đình Vinh - giám đốc Sở công Thương
tỉnh Ninh Thuận, năm 2022 phấn đấu chỉ số sản xuất công
nghiệp (IIP) của tỉnh tăng hơn 20% so với năm 2021; giá trị
sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng 17-18%; tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15 - 16%;
giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 120 triệu uSD. Phấn đấu tốc
độ tăng trưởng thị trường TmĐT B2c đạt từ 17-20%, tỷ lệ
doanh nghiệp ứng dụng TmĐT đạt từ 30-35%. Đặc biệt là
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền
hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương,
công khai, minh bạch.  n
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NgàNh CôNg ThươNg  

Chủ động vượt khó, thúc đẩy hoạt động 
sản xuất kinh doanh

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của
dịch covid-19, song nhờ ngành công
Thương Ninh Thuận thực hiện đồng bộ,
hiệu quả các giải pháp nên hoạt động sản
xuất, kinh doanh chuyển biến theo chiều
hướng tích cực. Trên cơ sở những kết quả
đạt được, trong năm 2022, ngành tiếp tục
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số để tạo đà bứt phá.

Kim oaNh 



In the past five years, the sector
has obtained outstanding
achievements and made
optimistic contributions to local
socioeconomic development. In

2016-2021, renewable energy
development created a new position for
the province, helping raise its already-
high economic growth. In the last three
years, despite facing numerous
difficulties as a result of the coVID-19
pandemic, its grDP growth was
among best performers in the country
(13.25% in 2019, ranked fourth in the
country; 9.58% in 2020, ranked 6th; and
9% in 2021, ranked 4th). commercial
infrastructure has been a focus for
development investment. In 2021, Ninh
Thuan province had 102 markets, one
trade center, seven supermarkets and
34 convenience stores, which helped
boost economic growth and better meet
consumer demand. In 2021, the added
industrial value expanded by 38.06%
from a year earlier; the export value
rose 13% year on year to uS$113 million; and total retail value
of consumer goods and services inched up 1.2% year on year.

When the fourth coVID-19 epidemic outbreak broke
out, the Department of Industry and Trade advised the
Provincial People's committee on plans for goods supply
for people subject to quarantine lockdowns. The
department also developed and applied plans for the
supply of essential goods amid epidemic contagion and
particularly supported companies affected by the epidemic
to deal with emerging obstacles.

In the past years, the sector has
defined information technology
application, e-government
construction and digital
transformation as important tasks that
need to be prioritized for immediate
action. accordingly, all public
employees must further information
technology application to work by
using TDo software, electronic
certificates, email and Zalo message,
speed up receipt and settlement of
administrative procedures in the
electronic environment; foster e-
commerce application in purchase, sale
and exchange of goods; support
commercial firms with digital
transformation in e-commerce to adapt
to epidemic conditions. With these
outstanding results, in 2021 the
Department of Industry and Trade
ranked 2nd on the Information
Technology application Index in the
province.

mr. Vo Dinh Vinh, Director of
Ninh Thuan Department of Industry

and Trade, said, in 2022, the province's Index of Industrial
Production (IIP) is expected to rise by more than 20% from a
year earlier. Its industrial production value is forecast to
expand by 17-18%; total retail revenue of consumer goods and
services by 15 - 16%; and export value to uS$120 million. The
sector will also strive for B2c e-commerce market to expand by
17-20% and for 30-35% of enterprises to apply e-commerce.
Especially, it will step up administrative reform to build a
democratic, modern, professional, disciplinary, open and
transparent administration.n
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In 2021, despite being hit
by the coVID-19

epidemic, with ongoing
effective solutions, the

industry and trade sector of
Ninh Thuan province
achieved optimistic

progress in production and
business activities. Based on
its performance in 2021, the
sector has stepped up
information technology
application and digital
transformation to create
new breakthroughs in 2022.

Kim oaNh 

INdusTry aNd Trade seCTor

Actively Overcoming Hardships 
to Boost Performance



Ông Nguyễn Như Nguyên - Phó giám đốc Sở
Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết thời
điểm tái lập tỉnh năm 1992, Ninh Thuận là
địa phương khó khăn, xuất phát điểm của
nền kinh tế thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng

thiếu và yếu. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh
ủy, uBND tỉnh qua các thời kỳ; tinh thần đoàn kết, đổi mới,
sáng tạo của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ - công chức
ngành Xây dựng đã làm “thay da đổi thịt” hoàn toàn vùng
đất nghèo nàn, đầy nắng gió ngày nào, thay vào đó là những
khu đô thị khang trang, hiện đại, là điểm đến lý tưởng của
các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước.

hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 1 đô thị loại II
(TP.Phan rang - Tháp chàm) và 3 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị
hóa đạt 36%. Tại TP.Phan rang-Tháp chàm, nhiều công
trình, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được nâng cấp
và cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư,
nhất là các dự án khu đô thị thương mại, khu căn hộ, chung
cư cao cấp đã mang lại diện mạo mới, giúp TP.Phan rang-
Tháp chàm ngày càng xứng tầm đầu tàu kinh tế của cả tỉnh
và là thành phố trẻ năng động. 

Trong công tác quy hoạch, tỉnh đã hoàn thành phê duyệt
chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm
2020, định hướng đến năm 2030; chương trình phát triển nhà
ở tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030…hoàn thành phê duyệt các
đề án: Quy hoạch vùng tỉnh; Quy hoạch 6 vùng huyện; Quy
hoạch chung TP.Phan rang - Tháp chàm; Quy hoạch chung
các đô thị và các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết
nhằm triển khai quy hoạch chung được duyệt, kịp thời đáp
ứng yêu cầu quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và kêu
gọi đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở. 

Trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt, tỉnh đã kêu
gọi đầu tư 7 dự án khu đô thị, khu dân cư diện tích 161,6ha
với tổng mức đầu tư 2.250,8 tỷ đồng; thông qua đó góp phần
đảm bảo việc hình thành các khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ
thuật, kết nối với các khu vực hiện hữu, đồng thời giải quyết
nhu cầu đất ở cho người dân cũng như đầu tư hạ tầng kỹ thuật
bằng nguồn lực kinh tế ngoài ngân sách. Về phía các địa
phương trong tỉnh (TP.Phan rang - Tháp chàm, thị trấn Tân
Sơn (Ninh Sơn), thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), xã Phước

Đại (Bác Ái), xã Lợi hải (Thuận Bắc)…) cũng đang nỗ lực huy
động nguồn lực để phát triển đô thị theo chương trình phát
triển đô thị tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 đã được phê duyệt; đảm bảo mục tiêu, lộ trình phát
triển đô thị của tỉnh nhà.

cũng nằm trong mục tiêu chung đẩy nhanh tốc độ đô thị
hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân, vấn đề đầu tư
hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô
thị được tỉnh Ninh Thuận đặc biệt chú trọng. chỉ trong thời
gian ngắn, nhiều công trình trọng điểm đã thi công hoàn
thành đưa vào phục vụ đời sống dân sinh, mang lại cho đô thị
tỉnh nhà một diện mạo mới đầy khởi sắc như: quần thể Quảng
trường - Tượng đài và Bảo tàng tỉnh, công viên biển Bình
Sơn; cầu an Đông; các trục đường huyết mạch của TP.Phan
rang - Tháp chàm…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra mục tiêu
đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, phấn đấu
giá trị kinh tế khu vực đô thị sẽ đóng góp 75%
gDP của tỉnh. Theo đó, thời gian tới ngành
Xây dựng Ninh Thuận tập trung triển khai
đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc
độ phát triển kinh tế đô thị trên địa bàn tỉnh,
nâng cao chất lượng đô thị hóa và kinh tế đô
thị, kết cấu hạ tầng của đô thị. Nâng cao chất
lượng các sản phẩm xây dựng từ quy hoạch,
thiết kế, thi công đến quản lý không gian kiến
trúc cảnh quan để thành phố vừa hiện đại,
thông minh vừa gìn giữ, bảo tồn và phát huy
các giá trị bản sắc văn hóa độc đáo. 

Ngành cũng tăng cường kêu gọi đầu tư
các dự án phát triển khu dân cư, khu đô
thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; chú trọng
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ,
tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 để phát triển kinh tế đô thị
tỉnh nhà theo hướng hiện đại, rút ngắn
khoảng cách với các đô thị lớn trong vùng
cũng như cả nước; bảo đảm môi trường,
tăng trưởng xanh và ứng phó hiệu quả với
biến đổi khí hậu.  n
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POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Đồng hành cùng chặng đường 30 năm đổi mới và
phát triển của tỉnh nhà, ngành Xây dựng Ninh
Thuận cũng đã đạt được những thành tựu đáng
khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực, nhất là trong
quy hoạch và phát triển kinh tế đô thị. 

duy aNh

Ông Nguyễn Như Nguyên, 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận



mr. Nguyen Nhu Nguyen, Deputy Director of
Ninh Thuan Department of construction,
said, when it was re-established in 1992,
Ninh Thuan was a poor province with a
very low starting point of economy and an

insufficient, weak infrastructure system. fortunately, under
the close leadership of the Provincial Party committee and
the Provincial People's committee, with solidarity,
innovation and creativity of all the staff, the construction
industry has made a complete makeover in the poor, sunny
and windy land, replaced with spacious and modern urban
areas, an ideal destination for domestic and foreign investors.

currently, Ninh Thuan province has one second-grade
urban area (Phan rang - Thap cham city) and three fifth-

grade urban areas, with a universal urbanization rate of 36%.
In Phan rang-Thap cham city, many urban infrastructure
projects continue to be upgraded and improved, especially
commercial and apartment, which make Phan rang - Thap
cham a worthier economic locomotive of the province and
this dynamic young city.

In planning, the province has completed and approved the
Ninh Thuan urban Development Program to 2020, with a vision
to 2030, Ninh Thuan housing Development Program to 2030,
Ninh Thuan regional Planning, six district plans; Phan rang -
Thap cham master Plan, urban Development Plan and various
detailed plans for implementation of general plans and promptly
meet landscape architecture space management requirements
and call for investment in infrastructure construction.

Based on approved plans, the province has called for
investment in seven urban and residential projects, covering
161.6 ha and costing VND2,250.8 billion, thus ensuring the
formation of synchronous urban infrastructure linked to
existing urban areas, addressing residential land needs for
people and building technical infrastructure. Locally, Phan
rang - Thap cham city, Tan Son Town (Ninh Son), Phuoc
Dan Town (Ninh Phuoc), Phuoc Dai commune (Bac ai) and
Loi hai commune (Thuan Bac) are also making efforts to
mobilize resources for urban development as approved by
Ninh Thuan urban Development Program to 2020 and
further to 2030 to ensure urban development roadmap and
goals of the province.

To speed up urbanization, improve people's quality of life,
the investment for completing technical and urban
infrastructure is crucial in Ninh Thuan province. In just a short
time, many key projects have been completed and put into
service, hence giving a new look for its urban space. Typical
projects include Ninh Thuan Square - monument - museum
complex, Binh Son marine Park, an Dong Bridge and arterial
roads of Phan rang - Thap cham city.

according to the resolution of the 14th Provincial Party
congress (2020 - 2025 term), the urban
economy will be further developed to
account for 75% of the province’s gross
domestic product (gDP). accordingly, in
the coming time, Ninh Thuan's
construction industry will focus on
implementing many solutions to speed up
urban economic development, improve the
quality of urbanization, urban economy
and urban infrastructure. The sector will
upgrade constructional quality, from
planning, design and construction to space,
architecture and landscape management,
to form modern and smart cities while
preserving and promoting unique cultural
identity values.

The sector will also further call for
residential and urban investment projects,
accelerate urbanization, foster information
technology application, and grasping
opportunities of Industry 4.0 to develop the
modern urban economy, reduce the
distance among major cities, ensure
environment, green growth and effective
response to climate change.n

www.vccinews.com  19

Brighter Urban
Economy
During the 30-year journey of
innovation and development, Ninh
Thuan's construction industry has
obtained encouraging achievements in
most fields, especially in urban planning
and economic development.

duy aNh

In Phan Rang - Thap Cham City, many urban infrastructure
projects continue to be upgraded and improved



Đến nay, mạng lưới giao thông trên địa
bàn tỉnh Ninh thuận phát triển khá toàn
diện, tạo được sự kết nối thông suốt
giữa các vùng miền, ông có thể chia
sẻ về những kết quả nổi bật? 

gTVT có vai trò cực kỳ quan trọng
trong việc phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà, là nền tảng để các
ngành, lĩnh vực khác phát triển. cụ
thể, nhờ có hệ thống giao thông được
đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện cho
các nhà đầu tư vận chuyển trang thiết
bị vật tư, máy móc, nhân lực để triển
khai thành công các dự án năng lượng tái
tạo. Ngoài ra, trong tương lai gần sau khi
tuyến đường cao tốc Bắc-Nam, các tuyến
đường kết nối tuyến cao tốc với cảng cà Ná và
kcN cà Ná hoàn thành sẽ tạo động lực rất lớn cho địa
phương trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, nhiệm
kỳ thứ XIV (2020-2025).

không chỉ vậy, việc chú trọng đầu tư hệ thống giao
thông đồng bộ đến tất cả các khu du lịch trên địa bàn đã
góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”… Đi
liền với đó, ngành cũng đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy
việc hình thành các khu đô thị - du lịch mới hiện đại, góp
phần để thị trường bất động sản kết hợp du lịch nghỉ dưỡng
cao cấp trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động. một thành quả
rõ rệt hơn hết chính là nếu như trước đây không gian địa lý
tỉnh nhà bị chia cắt, thì hiện nay nhờ hệ thống gTVT đồng
bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân các xã
miền núi dễ dàng tiếp cận các nhu cầu thiết yếu về y tế -
giáo dục - việc làm - du lịch, thúc đẩy sự giao lưu giữa các
địa phương ở miền núi với đồng bằng… Từng bước góp
phần thúc đẩy hoạt động văn hóa-xã hội ở những vùng núi
xa xôi, củng cố an ninh - quốc phòng của địa phương.

Ông đánh giá sao về vai trò của chuyển đổi số (CĐs)
trong sự phát triển của ngành?

cĐS đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của
ngành gTVT, như làm thay đổi cách thức điều hành từ
phương thức quản lý truyền thống sang hiện đại, giúp hoạt
động quản lý hiệu lực, hiệu quả, minh bạch hơn. Việc hình
thành cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành gTVT (có cơ sở dữ

liệu nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp
dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên
dùng) giúp người lãnh đạo có thông tin
đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ ra
quyết định quản lý tốt hơn. cĐS quyết
định sự phát triển, nâng cao năng lực
cạnh tranh của ngành; thay đổi toàn
diện mối quan hệ của cơ quan quản lý
với người dân và phát triển giao
thông thông minh gắn nền tảng xã hội
số… có thể nói ngành gTVT là ngành
tiên phong về đổi mới, sáng tạo. 

Bên cạnh việc tranh thủ nguồn lực
ngân sách trung ương, ngành cũng đã chú

trọng huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư
phát triển các dự án giao thông, thưa ông?

hiện nay nguồn vốn ngân sách nhà nước rất hạn chế, do
đó việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ
tầng giao thông đang được uBND tỉnh chú trọng. hằng
năm, ngành cũng đã tổng hợp danh mục các dự án gửi Sở kế
hoạch và Đầu tư để tổng hợp, kêu gọi đầu tư. Đồng thời, qua
triển khai các dự án bằng nguồn vốn xã hội hóa, ngành nhận
thấy có 03 thách thức lớn nhất, chính là hệ thống pháp luật
vẫn chưa hoàn thiện dẫn đến việc triển khai các dự án bằng
nguồn lực xã hội trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế - Đây là
vấn đề thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và đa số các địa
phương đều gặp khó khăn. các dự án giao thông có nhu cầu
về nguồn vốn rất lớn trong khi thời gian thu hồi vốn rất dài,
do đó cần có cơ chế chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn,
hỗ trợ lãi suất cho các nhà đầu tư khi triển khai các dự án
trên địa bàn tỉnh. cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng
cũng là một trở lực rất lớn khi triển khai các dự án giao
thông trong thời gian vừa qua, làm kéo dài thời gian triển
khai dẫn đến hao tốn nguồn lực các nhà đầu tư. 

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại
hóa đất nước, cùng giai đoạn mới đầy cơ hội của tỉnh nhà
sau 30 năm tái lập, ngành cũng mong muốn sẽ có những
quyết sách quan trọng để tháo gỡ những “nút thắt” trên.
Với nhiệm vụ “đi trước mở đường”, ngành sẽ luôn nỗ lực
để phát triển hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, hiện
đại, qua đó góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận giàu
đẹp, văn minh.

trân trọng cảm ơn ông!
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Đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Năm 1992, hệ thống giao thông trong tỉnh Ninh Thuận chỉ gói gọn chưa đến
500km và tập trung chủ yếu ở nội ô TP.Phan rang - Tháp chàm. Nhưng đến nay,
sau 30 năm tái lập tỉnh, các công trình giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ,
hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vietnam Business forum đã
có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Vinh - giám đốc Sở giao thông Vận tải

(gTVT) tỉnh Ninh Thuận. Hàn Lương thực hiện.



Ông có thể cho biết một số thành tựu của ngành Y
tế tỉnh Ninh thuận trong công tác chăm sóc sức khỏe
Nhân dân thời gian qua?

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
uBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và
sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, hệ thống y tế
trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỷ
lệ mắc các bệnh truyền nhiễm (sốt rét, sốt xuất huyết, tay

chân miệng…) ngày càng giảm. Từ cuối năm
2019 đến nay, ngay khi có dịch bệnh covid-19
bùng phát, ngành cùng các cấp, các ngành,
đoàn thể, các địa phương phối hợp triển khai
thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh như tăng tốc xét nghiệm, khoanh vùng,
truy vết nhanh, cách ly đúng quy định, đồng
thời bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã
hội. các chương trình mục tiêu về y tế - dân số
đều đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Y tế giao. cụ thể
năm 2021 đạt 10,2 bác sĩ/vạn dân; có 91,5%
trạm y tế xã/phường có bác sĩ; 93,8% xã,
phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trẻ em
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 12,5%...
Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, tính
đến cuối năm 2021 có 556.065/596.049 người
tham gia BhYT; tỷ lệ bao phủ BhYT toàn dân
đạt 93,3% (chỉ tiêu bao phủ BhYT năm 2021
của tỉnh là 92%). 

Ngành đã chủ động phát triển chuyên môn,
khoa học kỹ thuật thông qua Đề án 1816, Bệnh
viện vệ tinh và chuyển giao gói kỹ thuật của các
bệnh viện tuyến trên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ

thuật cao đã thực hiện thành thạo, góp phần cứu sống
nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch mà đa số trước
đây tử vong hoặc phải chuyển viện lên tuyến trên. Phong
cách, thái độ phục vụ người bệnh có chuyển biến tích cực.
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
tăng theo các năm, trong đó năm 2019 là 81,1%, đến năm
2020 tỷ lệ này tăng lên 84,4%. Đặc biệt là Bệnh viện Đa
khoa tỉnh đủ điều kiện nâng lên Bệnh viện hạng I với quy
mô 1000 giường, được Bộ Y tế bình chọn là cơ sở xanh,
sạch, đẹp, xếp hạng thứ ba trong toàn quốc vào năm 2019. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính (ttHC),
chuyển đổi số được ngành chú trọng ra sao, thưa ông? 

giai đoạn 2016-2022, công tác cải cách hành chính
được tỉnh đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ
cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Tính
đến nay, Sở có 81 thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công và 20 thủ tục thực hiện tại đơn vị (do đặc
thù ngành). 81/81 thủ tục đã thực hiện dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4 (đạt 100%); 37 thủ tục thực hiện dịch vụ
công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong
năm 2021, toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng
100% phần mềm Quản lý, liên thông dữ liệu, giám định
BhYT; cập nhật, nâng cấp lên hệ thống hIS L2. Triển khai
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Hoàn thiện hệ thống y tế 
theo hướng công bằng, hiệu quả

Qua 30 năm đổi mới và phát triển, ngành
Y tế tỉnh Ninh Thuận đã gặt hái được
những thành tựu nổi bật, nhiều kỹ thuật
mới trong điều trị được triển khai thành
công, đặc biệt tỷ lệ hài lòng của người dân
đối với các thầy thuốc tăng dần. Để thấy rõ
hơn những bước tiến quan trọng của
ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe
toàn dân, phóng viên đã có cuộc phỏng
vấn ông Lê Vũ Chương - giám đốc Sở Y
tế Ninh Thuận. Kim oanh thực hiện.
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thực hiện phần mềm Thống kê y tế điện tử, các phần mềm đánh giá
chất lượng bệnh viện, bệnh viện an toàn… 

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cải cách thể chế; cải cách TThc;
cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. cơ chế một cửa tiếp tục được
đẩy mạnh triển khai với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến trong
giải quyết TThc cho người dân, doanh nghiệp; không có tình trạng
nhũng nhiễu, gây khó khăn hay chậm trễ. chú trọng tới việc ứng
dụng công nghệ thông tin (cNTT) phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Để tiếp tục tạo đột phá và khẳng định vai trò, vị thế, thời
gian tới ngành Y tế có những định hướng nào?

Trong nhiệm kỳ tới, để tiếp tục tạo đột phá và khẳng định vai trò,
vị thế của ngành đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân
dân, cần thiết phải hoàn thiện hệ thống y tế công lập theo hướng
hiện đại, đồng bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ y tế của Nhân
dân, phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân. Từng bước đổi mới và hoàn
thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển,
nâng cao năng lực ứng phó với tình hình dịch bệnh nhằm tạo cơ hội
thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe với chất lượng ngày càng cao. 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các
tuyến phục vụ công tác chuyên môn. Triển khai Đề án phát triển
Bệnh viện Đa khoa tỉnh hạng I giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô
1.200 giường, thành lập thêm phòng công tác xã hội, phòng Đào tạo
- Nghiên cứu khoa học, Trung tâm can thiệp tim mạch - kỹ thuật
cao... Tập trung đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng cho hệ thống y
tế công lập, đảm bảo 100% bệnh viện có đủ bác sĩ làm việc và 100%
trạm y tế xã có bác sĩ luân phiên về khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và
Đề án Xây dựng và phát triển y tế cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành
chính gắn liền với chuyển đổi số, ứng dụng cNTT; đẩy mạnh xã hội
hóa công tác y tế...

trân trọng cảm ơn ông!
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V ới xuất phát điểm hệ thống
ngân hàng trên địa bàn tỉnh
chỉ bao gồm chi nhánh Ngân
hàng Nhà nước (NhNN) tỉnh
và 2 chi nhánh tổ chức tín

dụng (TcTD), đến nay mạng lưới TcTD
trên địa bàn tỉnh đã tăng lên 49 chi nhánh,
phòng giao dịch được bố trí khắp các
huyện, thành phố. mạng lưới TcTD trên
địa bàn được củng cố ngày càng hoàn thiện
theo hướng hiện đại hóa, được giám sát
chặt chẽ, tuân thủ các quy định về điều kiện
mạng lưới hoạt động theo quy định của
ngành, đảm bảo thực hiện tốt vai trò là một
kênh cung ứng vốn chủ yếu cho sự phát
triển kinh tế địa phương. 

NgàNh NgâN hàNg

Cung ứng vốn
hiệu quả cho 
nền kinh tế
Từ một tỉnh có xuất phát điểm
thấp, sau 30 năm tái lập (1992 -
2022), Ninh Thuận đã vươn lên
mạnh mẽ và đạt được kết quả
phát triển hết sức toàn diện trên
tất cả các lĩnh vực. Trong thành
công này có sự đóng góp không
nhỏ của ngành Ngân hàng Ninh
Thuận, đảm bảo cho hệ thống tài
chính tỉnh nhà luôn vận hành
trơn tru và là kênh cung ứng vốn
hiệu quả cho nền kinh tế.

ThiêN hoàNG

F



Theo thời gian, cơ cấu tổ chức,
nhân sự và bộ máy quản lý điều
hành của các chi nhánh TcTD ngày
càng được củng cố, kiện toàn, hoạt
động an toàn và có hiệu quả. các
ngân hàng trên địa bàn luôn chú
trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật
chất hạ tầng, kỹ thuật ngân hàng và
hệ thống thanh toán theo hướng
hiện đại hóa, mở rộng và phát triển
các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện
ích; đồng thời tích cực triển khai
thực hiện Đề án thanh toán không
dùng tiền mặt (TTkDTm) giai
đoạn 2016 - 2020 nhằm gia tăng
tiện ích cho người tiêu dùng. Đến
cuối năm 2020, bình quân tỷ lệ tăng
trưởng TTkDTm đạt 15%/năm; có
từ 80 - 90 máy aTm, 350 - 400 máy PoS được lắp đặt và
hoạt động thông suốt, nâng số lượng giao dịch qua PoS
đạt khoảng 235.000 - 265.000 giao dịch/năm; 70% các đơn
vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền
thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của khách hàng qua
các hình thức TTkDTm. Với việc triển khai áp dụng ngày
càng nhiều phương tiện và dịch vụ mới hiện đại, tiện ích,
đa dạng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã đáp
ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của nhiều đối tượng
khách hàng. 

Nhờ lợi thế mạng lưới hoạt động không ngừng được
mở rộng, chiến lược kinh doanh linh động cùng việc triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp hiệu quả huy động
vốn của các TcTD trên địa bàn ngày càng được nâng cao.
Nếu như tại thời điểm cuối năm 1992, tổng
nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ đạt 12,5 tỷ
đồng thì đến ngày 31/12/2021 con số này
đã tăng lên 18.637 tỷ đồng, tăng gấp 1.491
lần so với năm 1992 với tốc độ tăng trưởng
bình quân qua các năm đạt 28,7%, đáp ứng
khoảng 56% nguồn vốn cho vay của các
TcTD đối với nền kinh tế.

Trong 30 năm qua, hoạt động tín dụng
trên địa bàn được đẩy mạnh theo đúng
định hướng của chính phủ và của ngành,
tập trung đầu tư tín dụng phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu
tiên, các chương trình, dự án trọng điểm
của tỉnh và tích cực thực hiện các giải pháp
về hoạt động tín dụng, góp phần tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh. kết
quả đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ tín
dụng đạt 33.336 tỷ đồng, tăng gấp 1.208
lần so với cuối năm 1992, tăng trưởng bình
quân hàng năm đạt 27,73%. Trong đó, dư
nợ tín dụng cho vay phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn đạt 13.261 tỷ đồng

với 128.534 lượt khách hàng còn dư
nợ, chiếm 39,8% dư nợ cho vay nền
kinh tế toàn tỉnh; dư nợ cho vay
lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiêu
dùng đạt 18.086 tỷ đồng, chiếm
54,3% tổng dư nợ; dư nợ cho vay hộ
nghèo, đối tượng chính sách theo
các chương trình của Ngân hàng
chính sách Xã hội đạt 2.526 tỷ đồng
với 90.988 khách hàng còn dư nợ,
tăng gấp khoảng 32 lần so với khi
mới thành lập.

Song song với đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả đầu tư tín dụng, các
TcTD trên địa bàn cũng luôn chú
trọng kiểm soát chất lượng tín
dụng. Đến 31/12/2021, tổng nợ xấu
của các TcTD là 209,3 tỷ đồng,

chiếm 0, 63% trong tổng dư nợ, nằm trong mức kiểm soát
(<3%). hoạt động kinh doanh ngoại hối trên địa bàn cũng
có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trong đó hoạt
động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu
luôn đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu
hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế.

Qua 30 năm tái lập tỉnh, với truyền thống đoàn kết,
gắn bó và sự nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ,
hệ thống Ngân hàng tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực
hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu kiềm chế
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã
hội, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
địa phương. n
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từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển các
KCN 

Theo ông Sử Đình Vinh - giám đốc BQL kcN tỉnh, Ninh
Thuận là địa phương là có nhiều lợi thế đề phát triển kinh tế đa
lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp; với một số lĩnh vực là
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như công nghiệp chế biến nông-
lâm-thủy sản (thủy hải sản và muối). Đặc biệt, trong những năm
gần đây, ngành năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió), công
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế
biển, du lịch, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
truyền thống… đã được nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến nghiên
cứu, tìm hiểu điều kiện đầu tư.

Với những lợi thế đó, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội, tỉnh đã không ngừng chú trọng đến nâng cao vai trò của
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các đề án, nghị quyết để
từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển
sản xuất, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.
giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tỉnh tăng
186,3% so với giai đoạn 2011-2015 (thực hiện năm 2015 đạt
5116,4 tỷ đồng - năm 2020 đạt 9532,7 tỷ đồng), tốc độ tăng bình
quân (13,3%/năm). Thu ngân sách năm 2020 đạt 3.900 tỷ đồng,
năm 2021 đạt 3.907 tỷ đồng. các kcN hiện nay thu hút 29 dự án

đầu tư thứ cấp (tập trung vào kcN Thành hải với 18 dự án và
kcN Phước Nam với 11 dự án), với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ
đồng; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động tại địa phương
với mức thu nhập bình quân khoảng 7,35 triệu đồng/người. Bình
quân hàng năm các kcN đóng góp vào ngân sách tỉnh hơn 400
tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Ban luôn chú trọng, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng để
từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển các kcN. Đặc biệt là
đề cao tinh thần lắng nghe, chia sẻ, sẵn sàng đồng hành cùng các
nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như chú trọng vào công tác đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với văn hóa, nhu cầu của
từng doanh nghiệp.” - ông Sử Đình Vinh nói. 

Chú trọng công tác xúc tiến đầu tư 
một thực tế là các kcN hiện nay tại Ninh Thuận chưa được

quy hoạch đồng bộ, quy mô cũng còn hạn chế, tỷ lệ lấp đầy còn
thấp. Trước tình hình đó, Ban đã nhanh chóng đề ra những giải
pháp thiết thực, trong đó tập trung vào việc đôn đốc các chủ
đầu tư tại kcN triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ
tầng kỹ thuật, hoàn thiện quy hoạch (như trạm xử lý nước thải,
trồng cây xanh, hạ tầng giao thông và xây dựng các công trình
dịch vụ); tập trung thu hút đầu tư những ngành công nghiệp có
giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao, phát triển công
nghiệp sạch để tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường.
hoàn thiện các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển
kcN, gồm quán triệt thực hiện cơ chế quản lý “một cửa”, “một
cửa liên thông”; các chính sách ưu đãi thuế theo đúng quy định
của chính phủ. Phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin
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Tập trung thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở
thành địa phương phát triển khá của khu
vực và cả nước. Nhằm tạo động lực cho
phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Thuận
tập trung thu hút đầu tư vào các khu, cụm
công nghiệp. Theo đó, Ban quản lý các khu
công nghiệp (BQL kcN) tỉnh Ninh Thuận
đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu
tư kinh doanh thông thoáng. 
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trong công tác xúc tiến đầu tư như nâng cấp các trang thông tin
điện tử, các website… nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh,
tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư.

“mục tiêu trước mắt của Ban chính là tiếp tục tập trung phối
hợp rà soát, báo cáo tham mưu uBND tỉnh về việc trình Thủ
tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đối với dự án hạ tầng
kỹ thuật kcN cà Ná. Tập trung giải quyết các tồn tại, đôn đốc
theo dõi, tháo gỡ các khó khăn đối với 2 dự án hạ tầng kỹ thuật
kcN Du Long, Phước Nam. Tiếp tục kiến nghị việc đầu tư hoàn
thành hạ tầng kỹ thuật kcN Thành hải (dự án do Nhà nước

đầu tư) và tập trung làm tốt công tác xúc tiến đầu tư vào kcN.
Quá trình triển khai thực hiện các mặt hoạt động chung tại các
kcN là cần phải xác định mục tiêu, phương châm hành động
theo định hướng chung:“Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ
cương, phát triển, hiệu quả”; mục tiêu đề ra là: Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, bảo vệ tối đa
sức khỏe, tính mạng người lao động, tận dụng tốt cơ hội để thúc
đẩy, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, gắn với làm tốt công tác
hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, người dân” -
ông Sử Đình Vinh nói.n

Gradual perfection of industrial zone
development

mr. Su Dinh Vinh, Director of the management Board of
Industrial Zones, said Ninh Thuan is endowed with many
advantages for economic development, especially industrial
development, seafood and salt production. In recent years,
renewable energy (solar power and wind power), building
materials, supporting industry, marine economy, tourism
industry and handicraft production have caught the interest of
many potential investors which have come to study
investment opportunities.

given those advantages, in its socioeconomic development
strategy, the province has constantly focused on improving
governmental leadership, building schemes and resolutions to
gradually accelerate industrialization, modernization and
production development, especially drawing investment funds
into industrial zones. The industrial production value in the
period 2016-2020 increased by 186.3% over the 2011-2015
period (VND5116.4 billion in 2015 and VND9532.7 billion in
2020), staging an annual growth of 13.3%. Budget revenue was
VND3,900 billion in 2020 and VND3,907 billion in 2021.
Industrial zones currently attract 29 secondary investment
projects (18 projects in Thanh hai Industrial Park and 11
projects in Phuoc Nam Industrial Park), with a total
investment of nearly VND2,400 billion. They employ more

than 3,000 local workers, paid VND7.35 million a month on
average. Industrial zones generally contribute more than
VND400 billion to the local budget each year and boost local
socioeconomic development.

“The management Board always focuses on infrastructure
development to gradually complete industrial zone
development planning. The board always listens to, shares
with and sides with investors and businesses to improve the
quality of their human resources, suitable to their corporate
culture and their own needs,” he said.

Focus on investment promotion
In fact, current industrial parks in Ninh Thuan have not

been synchronously planned and developed, with small scales
and low occupancy rates. Before this reality, the board quickly
proposed practical solutions to urge tenants on synchronous
infrastructure construction such as wastewater treatment
stations, green areas, transport infrastructure and service
facilities. It has focused on drawing industries with added
value, advanced technology and clean industries to increase
product value and protect the environment. The board has
completed policies to encourage investment and development
of industrial parks, including the single-window policy and
government-backed tax incentives. The agency has stepped up
information technology application in investment promotion
by upgrading websites to enhance the image, potential and
investment opportunities of the province to investors.

“The immediate goals of the Board are to further focus on
reviewing, reporting and advising the Provincial People's
committee on ca Na Industrial Park infrastructure
development plan which will be submitted to the Prime
minister for approval; solve existing shortcomings, monitor
and remove infrastructure difficulties for Du Long and Phuoc
Nam industrial parks; recommend investment for
infrastructure construction and investment promotion for
Thanh hai Industrial Park (invested by the government).
activities in must be based on common action principles of
“unity, adaptation, creativity, discipline, development and
efficiency" as well as goals of "Safely and flexibly adapting to,
effectively controlling coVID-19 epidemic, ensuring health
and life of workers, making good use of opportunities for
socioeconomic recovery and development, while supporting
businesses and people to live through hardships," said Vinh.n
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Strengthening Magnetism of
Industrial Zones
Ninh Thuan will strive to become a
relatively developed province in the region
and the country by 2025. To create a
driving force for socioeconomic
development, the province will focus on
drawing investment flows into industrial
zones. accordingly, the Ninh Thuan
management Board of Industrial Zones
has made ongoing efforts to build an open
business and investment environment.
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Hành trình đáng tự hào
Ngược dòng quá khứ, ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh Ninh

Thuận (tách ra từ tỉnh Thuận hải), trong toàn tỉnh tại thời điểm đó
chỉ có QL1a (nay là đường Thống Nhất) và QL27, các tuyến đường
trong đô thị có mật độ ít… có thể nói, cơ sở hạ tầng nói chung,
trong đó có hạ tầng giao thông của tỉnh lúc bấy giờ vừa yếu và vừa
thiếu trầm trọng. Song bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Ban đã tổ
chức quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều
công trình giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng. mỗi công trình
được tạo dựng lúc bấy giờ đã góp phần xây dựng hệ thống giao thông
tương đối đồng bộ, liên thông trên địa bàn tỉnh, bước đầu đáp ứng
được nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng, gắn kết hệ thống giao
thông của tỉnh với khu vực và cả nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010
- 2015, Ban đã hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển có
chiều dài 105km, với kinh phí đầu tư khoảng 4.551 tỷ đồng. Đây là
tuyến đường trải dài theo chiều dài của tỉnh, chạy ven biển, song
song và đấu nối trực tiếp vào QL1, góp phần củng cố an ninh quốc
phòng, phòng chống thiên tai, phát triển du lịch, phá thế độc tôn của
tuyến QL1 trong quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

“Sau 30 năm hình thành và phát triển, Ban đã đưa vào sử dụng
nhiều dự án, công trình, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.431,785 tỷ
đồng với năng lực tăng thêm khoảng 633,270km đường các loại và
khoảng 67 cây cầu với chiều dài khoảng 4,84km, góp phần làm tăng
đáng kể chỉ tiêu mật độ đường giao thông của toàn tỉnh so với diện
tích tự nhiên là: 0,456 km/km2, tăng 0,286 km/km2 so với năm 1992
(năm 1992 là 0,17 km/km2). Đó là thành quả được tạo dựng dựa trên
tinh thần “trên dưới một lòng” từ chính quyền địa phương - người dân
- cán bộ công nhân viên chức. Điều đáng quý hơn nữa chính là ngoài
việc các công trình giao thông ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất
lượng, thì công trình đơn vị được giao quản lý về sau có quy mô càng
lớn và càng phức tạp. Điều này cũng góp phần minh chứng Ban có đủ
năng lực và kinh nghiệm để đảm đương những công trình lớn hơn
trong thời gian tới” - ông Phạm minh Tân - giám đốc Ban QLDa
ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận tự hào nói. 

không những thế, trong đại dịch covid-19, Ban đã luôn đề cao
phương châm “giao thông đi trước một bước” và sẽ là huyết mạch
đóng góp quan trọng vực dậy nền kinh tế. Do vậy, để không làm
chậm tiến độ, Ban đã chủ động phân công cán bộ viên chức làm
việc tại nhà trên tinh thần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương
hành chính và phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao đúng
thời gian quy định. Đối với các đơn vị tham gia thực hiện các
công việc tại các dự án phải tuân thủ phương châm “3Tc” (làm
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giao thông kết nối sẽ là “bệ
phóng” để Ninh Thuận bứt phá,
nhận thức rõ điều này, Ban quản
lý dự án đầu tư xây dựng (QLDa
ĐTXD) các công trình giao thông
tỉnh Ninh Thuận đã đẩy nhanh
tiến độ thi công, bảo đảm hoàn
thành các công trình theo đúng

kế hoạch đề ra.

Kim oaNh

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD 
các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận



tuyệt đối, đầy đủ các biện pháp chống dịch. 

Ý chí lớn, quyết tâm cao
hiện nay, vấn đề lớn trong việc quy hoạch, phát triển dự án giao

thông ở Ninh Thuận bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bởi trong một thời
gian dài tỉnh triển khai dự án chậm, cũng như việc sử dụng, xây
dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông chưa đồng bộ… Trước
thực trạng trên, trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban QLDa ĐTXD các
công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng nghiên cứu
đề xuất báo cáo chủ trương đầu tư 14 dự án theo quy hoạch với tổng
số vốn 7.310 tỷ đồng đã được hĐND tỉnh phê duyệt. Nhìn chung,
trong giai đoạn này, mặc dù nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa
phương bố trí triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông
đường bộ chưa đáp ứng nhu cầu để phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội (kT-Xh) tỉnh, tuy nhiên các dự án được lựa chọn, ưu tiên đầu tư
đã cơ bản tập trung vào các công trình giao thông trọng điểm kết nối
liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, kết nối hành
lang ven biển với QL1 và cao tốc để thúc đẩy phát triển kinh tế biển,
kinh tế đô thị, du lịch đẳng cấp…, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các
nhà đầu tư tham gia phát triển kT-Xh của tỉnh.

Để môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn cởi mở, thông
thoáng hơn, ông Tân cũng như Ban lãnh đạo đơn vị mong muốn
tỉnh nhà sẽ tập trung giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn. riêng Ban
cũng sẽ chủ động xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng
các công trình giao thông nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là ưu tiên tổ chức
thực hiện các dự án có tính chất kết nối, có tác động liên vùng, có ý
nghĩa thúc đẩy phát triển kT-Xh nhanh. cụ thể như tuyến đường
giao thông liên vùng từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn đi ngã tư
Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; đường nối từ cao tốc
Bắc Nam với QL1 và cảng biển tổng hợp cà Ná; đường Văn Lâm -
Sơn hải kết nối QL1 với đường ven biển; các tuyến đường vành đai
của tỉnh kết nối với QL27 - QL1 và đường ven biển…

Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, tỉnh Ninh Thuận đang
có sự chuyển mình mạnh mẽ. Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có cùng hệ
thống giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ sẽ là nền tảng và đòn
bẩy vững chắc để Ninh Thuận tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu
phát triển kT-Xh trong những năm tiếp theo, góp phần đưa tỉnh trở
thành một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển năng
động của cả nước. Do vậy, Ban hy vọng sẽ nhận thêm những động lực
để sớm hiện thực hóa mục tiêu, tự tin đồng hành cùng tỉnh nhà trong
mọi giai đoạn thăng trầm, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông
trong khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân
dân, thúc đẩy kT-Xh của địa phương phát triển.n
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TRAFFIC CONSTRUCTION

INVESTMENT PROJECT

MANAGEMENT UNIT

Focusing on
Interregional
Connectivity
Projects

Being aware that traffic
connectivity will be a "launching
pad" for Ninh Thuan province to
make breakthrough
development, Ninh Thuan
Traffic Construction Investment
Project Management Unit
(PMU) has sped up construction
progress to ensure scheduled
completion of projects.

KIM OANH

Proud journey
When it was split from former Thuan

hai, Ninh Thuan province only had
National highway 1a (present-day Thong
Nhat road), National highway 27 and a few
urban roads. Indeed, the infrastructure
system, including transport infrastructure,
was weak and seriously insufficient at that
time. however, with many different
investment sources, Pmu managed,
invested, built and operated many very
important traffic works. Each project built at
that time helped construct a relatively
synchronous and interconnected transport
system in the province, initially meeting the
rising transportation demand, connecting its
local transport system with the region and
the whole country. In 2010 - 2015, the
agency completed building a 105-km coastal F

việc tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ); bảo đảm an toàn
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road network, costing VND4,551 billion. This traffic
route runs along the coast of the province and joins
National highway 1. This work helps strengthen national
security, natural disaster prevention and tourism
development and provides another option beside
National highway 1a for commodity transportation and
distribution.

“after 30 years of construction and development,
Pmu has put into use many projects and works valued at
VND6,431.785 billion, including 633.270km of roads
and 67 bridges with a total length of 4.84km, helping the
province significantly increase the indicator of traffic
density to the natural area: 0.456 km per km2, an
increase of 0.286 km compared to 1992 (when the ratio
was 0.17 km). Its achievements are built on the spirit of
"unity and solidarity" of the local government, the
masses and its employees. more noteworthily, in
addition to the increasing volume and quality of traffic
works, larger and more complicated projects are
assigned to the unit. This also proves that the Pmu has
the capacity and experience to undertake larger projects
in the coming time," said mr. Pham minh Tan, Director
of Ninh Thuan Traffic construction Investment Project
management unit.

furthermore, during the coVID-19 pandemic
outbreak, the board always upheld the working motto
"traffic must go one step ahead" and will be the vital
lifeblood to economic recovery. Therefore, in order keep
up the progress, it actively assigned its employees to work
from home to prevent epidemic contagion while
completing all their tasks on time. If working on project
site, they had to comply with the "three on the spot"
principle (work on the spot, eat on the spot, rest on the
spot) while ensuring absolute safety of employee health
and completing keeping the epidemic at bay.

Great will, high determination
currently, traffic planning and development in Ninh

Thuan has revealed many limitations because the
province has been slow to implement its projects for a
long time while having unsynchronous public transport
infrastructure. Before this reality, in 2021 - 2025, Ninh
Thuan Traffic construction Investment Project
management unit will constantly study and propose 14
investment projects with a total investment fund of
VND7,310 billion as approved by the Provincial People's
council. In general, in this period, although central and
local budgets allocated for land traffic infrastructure
development projects did not meet the demand for local
socioeconomic development, chosen and prioritized
investment projects mainly focused on key traffic
interconnectivity projects in the province's southern key
economic region, linked administrative coastal corridors
with National highway 1 and expressways to speed up the
development of marine economy, urban economy and
high-class tourism to attract investors for local
socioeconomic development.

To have an enabling investment and business
environment, Pmu hoped that the province will focus on
solving existing bottlenecks. Particularly, the unit will
also actively identify key goals and tasks of traffic
construction in 2020-2025. It will give priority to projects
that connect regions, have strong ripple impacts and help
speed up rapid socioeconomic development, including an
interregional road from Tan Son town, Ninh Son district
to Ta Nang intersection, Duc Trong district, Lam Dong
province; a road that connects the North-South
Expressway with National highway 1 and ca Na Seaport;
Van Lam - Son hai road that links National highway 1
with the coastal road system; and belt roads linked to
National highway 27, National highway 1 and coastal
roads.

In the current competitive
environment, Ninh Thuan province
is undergoing a strong
transformation. Existing potential,
available strengths and a well-
invested synchronous transport
system will be a solid foundation
and leverage for Ninh Thuan to
successfully implement
socioeconomic development goals in
the coming years. accordingly, it
will help turn the province into one
of the dynamically developing
economies of the country.
Therefore, the unit hopes to receive
more support to realize its goals
soon, confidently accompany the
province in all circumstances,
gradually improve the local
transportation network to meet the
travel demand of people, commodity
transportation of producers and
local socioeconomic development.n

F



www.vccinews.com  29

Ông có thể giới thiệu đôi nét về thành công nổi bật của
Ban trong thời gian qua?

Ban QLDa ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Ninh Thuận được uBND tỉnh thành lập theo
Quyết định số 23/QĐ-uBND ngày 06/02/2017. Thời gian qua,
Ban đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh trong việc phát triển
hạ tầng của ngành Nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với
các sở, ban, ngành, uBND các huyện, thành phố trong tỉnh để giải
quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công,
qua đó đã giúp hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ và
mang lại hiệu quả cao. Nổi bật trong đó phải kể đến dự án hồ
chứa nước Sông Trâu (hoàn thành năm 2005); hồ chứa nước Bà
râu (hoàn thành năm 2011); hồ chứa nước Lanh ra (hoàn thành
năm 2012); hệ thống kênh cấp 1, hệ thống thủy lợi Tân mỹ (hoàn
thành năm 2021);... Nhìn chung các dự án đều được đầu tư đúng
mục đích, đảm bảo được công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế
và khi đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả thiết thực, góp
phần phục vụ hiệu quả đời sống an sinh xã hội.

Ông có thể cho biết Ban đã có những giải pháp gì để vượt
qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 ? 

Dịch bệnh covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của
các công trình do gián đoạn trong quá trình cung ứng vật tư
thiết bị từ các tỉnh khác để phục vụ cho công trình. Song với
quyết tâm “không giậm chân tại chỗ”, Ban đã chỉ đạo thành lập
các ban phòng chống dịch cho từng dự án công trình nhằm
nắm bắt thông tin, hướng dẫn phòng và xử lý ngay khi có ổ dịch
xuất hiện trên công trường. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên

quan tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công theo
phương châm “3 tại chỗ”.

Vấn đề đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông
nghiệp được tỉnh Ninh thuận chú trọng ra sao, thưa ông?

có thể nói, vấn đề quy hoạch phát triển các dự án thủy lợi ở
tỉnh Ninh Thuận đã được uBND tỉnh rất quan tâm và có định
hướng lâu dài, thể hiện qua các quyết định phê duyệt và điều
chỉnh năm 2008 và 2018. Trước tình hình biến đổi khí hậu như
hiện nay thì uBND tỉnh cũng đã phê duyệt điều chỉnh tại
Quyết định số 321/QĐ-uBND, trong đó quy hoạch đầu tư
hoàn thiện các hạng mục công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn, đặc biệt chú trọng các giải pháp thích ứng với biến
đổi khí hậu. hiện nay Ban QLDa ĐTXD các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đang thực
hiện đầu tư 06 hạng mục công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn, theo quy hoạch thủy lợi của tỉnh tầm nhìn 2030 để
đảm bảo việc cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho các vùng
khô hạn trên toàn địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi,
đơn vị vẫn gặp không ít thách thức: khó khăn trong công tác
giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành
của dự án; tình hình giá vật liệu, vật tư hiện nay tăng so với
thời điểm đề xuất dự án làm đội vốn đầu tư của từng dự án.

Song, với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ
2020-2025, đơn vị xác định sẽ đầu tư các công trình nằm trong
kế hoạch đầu tư trung hạn 2020-2025 đã được phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án gồm: hệ thống kênh tưới của hồ chứa nước
Sông Than; đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II thuộc hệ
thống thủy lợi Sông cái - Tân mỹ; khu neo đậu tránh trú bão kết
hợp cảng cá cà Ná; dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho
các tỉnh bị hạn hán, tỉnh Ninh Thuận (aDB8): dự án chống xói
lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận, vốn vay
afD; dự án kênh chuyển nước Tân giang - Sông Biêu… Thời
gian tới, Ban cũng sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động quản lý dự án, từ công tác tập huấn, đấu thầu, tổ chức các
cuộc họp giữa lãnh đạo Ban với các phòng chuyên môn; giữa
Ban với các nhà thầu thi công để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn
vướng mắc trong quá trình thi công. Đồng thời nâng cao hiệu
lực quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án để phát huy hiệu quả đầu tư. 

trân trọng cảm ơn ông!

Thời gian qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDa
ĐTXD) các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi
nhận, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp -
nông thôn tỉnh nhà. Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc thịnh, giám đốc Ban
QLDa ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Ninh Thuận. Đức Bình thực hiện.

Nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp 



Khẳng định năng lực
Năm 2017, Ban QLDa ĐTXD các

công trình Dân dụng và công nghiệp
Ninh Thuận được thành lập. hiện đơn vị
đang thực hiện chức năng và nhiệm vụ
tham mưu triển khai, theo dõi, quản lý
dự án đầu tư xây dựng các dự án ở cả hai
vai trò hình thức đầu tư, đó là dự án đầu
tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách
nhà nước và dự án thực hiện theo hình
thức kêu gọi vốn. 

kể từ khi đi vào hoạt động, Ban đã để
lại nhiều dấu ấn lớn trong phát triển kinh
tế - xã hội (kT-Xh). Trong năm 2018,
đơn vị đã được uBND tỉnh tin tưởng giao
phó quản lý đầu tư phát triển các dự án
khu đô thị mới (kĐTm) trên địa bàn
Ninh Thuận. cụ thể, Ban đã tham mưu
triển khai lập thủ tục, trình hồ sơ nhiều
dự án có quy mô, như Dự án kĐTm Đầm
cà Ná (64,46ha), dự án kĐTm Bờ Sông
Dinh (37,79ha), dự án kĐTm Bắc Sông
Ông (19,39ha)… Đơn vị đang triển khai
thủ tục Đề xuất dự án kĐTm Đông Văn
Sơn - Bắc Bình Sơn (201,8ha), dự án
kĐTm mỹ Phước 1 (5,86ha), dự án
kĐTm Đông Nam thị trấn Tân Sơn
(18,31ha),... Trong năm 2021, Ban cũng
đã được uBND tỉnh giao nhiệm vụ làm
chủ đầu tư 02 dự án được triển khai trong
giai đoạn 2021-2025 là Dự án khu trung
tâm hành chính tập trung tỉnh Ninh
Thuận và Dự án khu tưởng niệm các Vua
hùng và chủ tịch hồ chí minh tại thị
trấn khánh hải, huyện Ninh hải. 

Nhìn chung công tác quản lý dự án
được đơn vị thực hiện theo đúng chủ
trương, chính sách pháp luật của Nhà
nước và sự chỉ đạo của cấp trên. các dự
án, công trình sau khi hoàn thành nghiệm
thu đưa vào sử dụng đều đảm bảo về chất
lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao
động và vệ sinh môi trường, góp phần tích
cực vào mục tiêu phát triển kT-Xh
nhanh, bền vững của tỉnh.

Ban luôn chú trọng vào nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên
(cBcNV). Đến nay bộ máy hoạt động
của Ban đã được củng cố, kiện toàn về
công tác tổ chức với 30 cBcNV. Đội ngũ
này đa số có tuổi đời còn trẻ, có trình độ
thạc sĩ, đại học phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt huyết với
nghề nghiệp. 

Ông Lê minh Tuấn, giám đốc Ban
QLDa ĐTXD các công trình Dân dụng và
công nghiệp Ninh Thuận cho biết: “khó
khăn và cũng là nút thắt lớn nhất mà Ban
gặp phải từ khi đi vào hoạt động cho đến
nay chính là việc chi trả tiền lương và hoạt
động nhiệm vụ của Ban chỉ dựa vào
nguồn kinh phí của dự án đầu tư công.
Điều này khiến đơn vị trở nên thụ động về
nguồn vốn, không đảm bảo việc cân đối
dự toán thu, chi quản lý dự án hàng năm
và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tham
mưu triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt
khi số lượng dự án trong thời gian tới sẽ
nhiều hơn. Do vậy, ngoài việc mong muốn
chính quyền sẽ hỗ trợ đơn vị hơn nữa
trong thu hút đầu tư, chúng tôi cũng sẽ
chủ động thay đổi từ tư duy đến cách làm
để đủ năng lực bắt tay với những nhà đầu
tư có “Tầm” và “Tâm” thực hiện những dự
án mang ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi rõ
rệt bộ mặt tỉnh cũng như nước nhà”. 

thực hiện tốt định hướng 
phát triển của tỉnh nhà

Thời gian tới Ban sẽ tiếp tục tập trung
thực hiện các dự án phát triển đô thị và
các đồ án quy hoạch; phấn đấu triển khai
công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và
đàm phán, ký kết hợp đồng các dự án
đang thực hiện. riêng với các dự án do
Ban làm chủ đầu tư, đẩy nhanh công tác
giải ngân, công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng; chú trọng tuyên truyền, vận
động nhân dân trong vùng dự án có đất bị
thu hồi, giúp nhân dân hiểu rõ hiệu quả,
lợi ích của dự án mang lại. Trong đó phải
kể đến dự án xây dựng tuyến đường đôi
vào thành phố Phan rang - Tháp chàm
(đoạn phía Nam) được xem là dự án quan
trọng, cấp bách của tỉnh, dự kiến hoàn
thành vào tháng 6/2022, hiện đang gấp rút
hoàn thành các hạng mục cuối; và dự án
đầu tư xây dựng Trường ThPT Nguyễn
Trãi, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án
trong tháng 8/2022 để phục vụ khai giảng
năm học mới 2022-2023. 

“Ban sẽ phát huy nội lực, thu hút
ngoại lực, thực hiện tốt định hướng phát
triển của tỉnh đồng thời phối hợp chặt
chẽ với các ban ngành liên quan xây
dựng các phương án cụ thể để triển khai
các dự án đạt hiệu quả hơn” - ông Tuấn
khẳng định.n
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Đảm bảo tiến độ, chất lượng các 
công trình dân dụng và công nghiệp 

POTENTIAL - NINH THUAN PROVINCE

Vấn đề đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng
và công nghiệp đóng vai
trò hết sức quan trọng
trong phát triển kinh tế
của mỗi quốc gia. Với
chức năng, nhiệm vụ
được giao, ngay từ
những ngày đầu đi vào
hoạt động, Ban quản lý
dự án đầu tư xây dựng
(QLDa ĐTXD) các
công trình Dân dụng và
công nghiệp Ninh
Thuận đã nỗ lực làm tốt
vai trò của mình bằng
những công trình chất
lượng, có ý nghĩa lớn,
mang giá trị thiết thực. 

Kim oaNh

Ông Lê Minh Tuấn, 
Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình

Dân dụng và Công nghiệp Ninh Thuận



PGD THÁP CHÀM
Số 704 đường 21/8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ĐT/Fax: 0259 388 2088

PGD NINH PHƯỚC - THUẬN NAM
Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận. ĐT/Fax: 0259 375 0023

PGD NINH SƠN
Số 250 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, 
tỉnh Ninh Thuận.

PGD PHAN RANG
Số 468 Thống Nhất, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
ĐT/Fax: 0259 382 1450

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH NINH THUẬN
Số 77 Đường 16/4, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 0259 383 9138 - Fax: 0259 383 8377



Ýthức được sự phát triển bền vững, nhiều năm
qua, đơn vị luôn chú trọng vào xây dựng và áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TcVN ISo 9001:2008 và đã
thành lập Trung tâm kiểm định vật liệu LaS-

XD 1034 với mục đích kiểm tra và hoàn thiện chất lượng các
sản phẩm nội bộ trước khi cung cấp ra thị trường. môi
trường và các quy định pháp lý được tổ chức kiểm soát chặt

chẽ thông qua các đợt kiểm tra định kỳ đột xuất của các cơ
quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước. 

Với tốc độ tăng trưởng nhanh, giá trị tổng sản lượng,
doanh thu, lợi nhuận của công ty không ngừng tăng lên,
mức nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm
trước. cụ thể trong năm 2021, mặc dù gặp không ít khó
khăn, nhưng các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập người lao
động vẫn đạt. Trong đó, doanh thu đạt 251 tỷ đồng, đạt
78,94% kế hoạch; lợi nhuận 1,6 tỷ đồng, đạt 101,24%; thu
nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 106%; nộp
ngân sách nhà nước 12,225 tỷ đồng.

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của công
ty cũng như nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn còn gặp rất
nhiều khó khăn, nhất là giá cả thị trường ngày càng biến động,
nguyên liệu đầu vào đã dần cạn kiệt. Đứng trước tình hình đó,
công ty luôn chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm với việc
xác định các công việc trong dây chuyền sản xuất đạt hiệu quả
cao, có thể tự động hóa theo phương châm vừa áp dụng tiến
bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động vừa quan tâm sử
dụng nguồn lao động dồi dào của địa phương. Từng bước hiện
đại hóa khâu sản xuất, hướng đến mục tiêu năm 2022 đạt
doanh thu 300 tỷ đồng; lợi nhuận 1,8 tỷ đồng; thu nhập bình
quân 7,5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước 14
tỷ đồng. công ty cũng chú trọng vào đầu tư máy móc, thiết bị,
từng bước bán tự động hóa; phát động thi đua, sửa đổi quy chế
thưởng, phạt kích thích người lao động; giảm chi phí và thực
hiện tiết kiệm; thực hiện duy trì tốt hệ thống ISo 9001-2002.
Đồng thời, ổn định nguồn lao động thông qua việc thay đổi
phương thức quản lý, thu hút lao động không để biến động lao
động, tạo mối quan hệ gắn bó với công ty.

công ty cPXD Ninh Thuận luôn là doanh nghiệp đi đầu
trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, quan tâm đến việc tổ
chức các công tác xã hội, tham gia các tổ chức từ thiện, đóng
góp “Quỹ vì người nghèo”, chương trình “Thắp sáng ước
mơ”…, chung sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương. “chúng tôi luôn có những chính sách quan tâm
hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên.
cụ thể như hỗ trợ sửa chữa nhà, tổ chức sinh hoạt vui chơi và
tặng quà nhân các ngày lễ thiếu nhi, trao học bổng, tài trợ sách
vở, quần áo, học phí hàng năm cho con em toàn thể cán bộ
công nhân viên…” - ông Nguyễn Văn Quang chia sẻ thêm.

Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công ty
cPXD Ninh Thuận sẽ tiếp tục ổn định sản xuất, duy trì tăng
trưởng, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao
động; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển
nhanh, bền vững để từng bước xứng đáng là “điểm sáng”
trong cộng đồng các doanh nghiệp tỉnh nhà. n
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CôNg Ty Cổ PhầN xây dựNg NINh ThuậN

Quyết tâm trở thành thương hiệu mạnh
của khu vực và cả nước

ENTERPRISE

công ty cổ phần Xây dựng (cPXD)
Ninh Thuận hiện là doanh nghiệp nằm
trong tốp đầu của tỉnh Ninh Thuận về
lĩnh vực xây dựng, sản xuất và kinh
doanh vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn
Văn Quang - Tổng giám đốc công ty
chia sẻ: “Đặc trưng các sản phẩm của
doanh nghiệp đều gắn liền với ngành xây
dựng, chính vì vậy các tiêu chuẩn chất
lượng đều phải tuân theo quy chuẩn của
Nhà nước. Quyết tâm của chúng tôi là sẽ
ngày càng phát triển, trở thành thương
hiệu mạnh của khu vực và cả nước”.

hàN LƯƠNG



Being aware of sustainable development, over the
years, the company has always focused on building
and applying a TcVN ISo 9001:2008 quality and
standard management system and established the
LaS-XD 1034 material Testing center to test and

perfect product quality before marketing. Environment and
legal regulations are strictly controlled with periodic and
irregular inspections by competent authorities.

The company's output value, revenue and profit has
constantly increased. Its tax payment to the State Budget has
grown year after year. Specifically, in 2021, despite facing
numerous difficulties, employees' salary and income were met.
Its revenue reached VND251 billion, or 78.94% of the full-year
plan, while its profit was VND1.6 billion, or 101.24% of the
plan. Employee average pay was VND7.5 million a month, or
106% of the plan. It paid VND12.225 billion to State coffers.

In 2022, like many peers, the company's business
performance is still challenging, given that market prices are
increasingly volatile and input supplies are gradually being
exhausted. Before this reality, the company has focused on key
tasks of enhancing production performance, technological
automation and application, and labor productivity
improvement, while paying attention to employing abundant
local labor resources. The company has step by step
modernized production stages in a bid to earn revenue of
VND300 billion and a profit of VND1.8 billion; pay an average
monthly salary of VND7.5 million to each employee; and pay
VND14 billion of tax to the State Budget. The company has
also focused on investing in machinery and equipment and
automation, while encouraging work performance of
employees with good stimulus rewards; reducing costs and
applying the ISo 9001-2002 system. at the same time, the firm
has stabilized the labor force by changing the management
method, attracting new employees to ensure adequate
workforce, and strengthened unity within the company.

Ninh Thuan construction joint Stock company always
seriously respects laws and policies of the government, and
takes part in social security and charity. The company donates
money to the "fund for the poor" and the "Lighting up
dreams" Program and joins hands with the local government
for socioeconomic development. “We always have policies to
support the material and spiritual life of employees like
assisting them to repair houses, organizing birthday parties for
them and presenting gifts on holidays and anniversaries,
granting scholarships, sponsoring books, clothes and tuition
fees for employees' children," he added.

In this difficult context, Ninh Thuan construction joint
Stock company will continue to stabilize production,
maintain growth, ensure jobs and increase incomes for
employees; successfully implement the goals of rapid and
sustainable development and assert its industry leadership in
the local business community.n
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NINh ThuaN CoNsTruCTIoN joINT sToCk ComPaNy

Determined to Become 
Strong Regional and National Brand
Ninh Thuan construction joint Stock
company is currently a leading
construction firm and construction
material trader in Ninh Thuan province.
general Director Nguyen Van Quang said,
"all products of the company are made for
the construction industry and their quality
standards must comply with mandatory
regulations. our determination is to grow
and become a strong brand in the region
and the whole country.”

haN LuoNG



Chắp cánh thương hiệu 
Ninh Thuận từ lâu được biết

đến là vùng đất có thế mạnh, là
trung tâm của giống thủy sản toàn
vùng, có lợi thế về điều kiện tự
nhiên, hệ thống ao, đìa tập trung...
Nhận thấy nơi đây là vùng đất màu
mỡ để phát triển, công ty I&V-BIo
Vietnam - công ty con tập đoàn của
Bỉ, với 100% vốn lưu động nước
ngoài, đã tận dụng tối đa tiềm lực
sẵn có cùng kinh nghiệm hơn 20
năm về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
ở các nước như Ấn Độ, Ecuador,
Thái Lan, Indonesia…để từng bước
chắp cánh thương hiệu. mặc dù mới
được thành lập vào năm 2018 và đi
vào sản xuất cuối năm 2019 tại
Ninh Thuận nhưng công ty đã có
thành tựu lớn là xây dựng một cơ sở
sản xuất hiện đại nhất tại Việt Nam
hiện nay, cơ sở có thể cung cấp 1
tấn artemia tươi mỗi ngày, được
sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ
kiểm soát bằng điện toán với quy
trình sản xuất chặt chẽ. công ty tự
hào cũng là đơn vị đầu tiên đáp ứng
được nhu cầu của thị trường về
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm
giống và cá giống. Tổng vốn đầu tư
hiện tại là 800,000 uSD. Với việc
chuyên môn hóa tất cả các khâu sản
xuất nên nguồn nhân lực không yêu
cầu nhiều (hiện tại công ty chỉ có
30 người) nhưng từng cán bộ công
nhân viên đều được đào tạo tay
nghề cao với yêu cầu kỹ thuật và
tuân thủ các quy trình sản xuất chặt
chẽ nhất.

cùng với mục đích giải quyết
những khâu khó khăn trong các trại
giống thủy sản, đồng thời trải rộng
thị trường ra toàn Việt Nam, công
ty đã chú trọng vào việc chuyển
giao hàng hóa thông suốt qua các
tỉnh miền Trung và tiếp tục mở
rộng ra thị trường miền Bắc và
miền Tây. riêng đối với thị trường
Ninh Thuận, ông Đỗ Đăng hải -
giám đốc công ty I&V-BIo

Vietnam nhận định, đây là trung
tâm sản xuất giống lớn nhất cả
nước, thời gian tới đơn vị sẽ khai
thác tối đa những lợi thế của vùng
đất trù phú này. 

“Dòng sản phẩm nổi trội I&V-
BIo chính là artemia. artemia là
nguồn thức ăn quan trọng và không
thể thiếu trong các trại sản xuất
tôm/cá giống. Tuy nhiên, theo cách
thông thường, các đơn vị sản xuất
giống phải mua trứng artemia, bảo
quản trứng trong kho lạnh, ấp trứng
trong 24 tiếng để trứng nở thành ấu
trùng, tách vỏ trứng và thu hoạch
ấu trùng artemia làm thức ăn cho
ấu trùng tôm cá. Việc sử dụng
artemia theo cách truyền thống vẫn
chưa hiệu quả: chi phí bảo quản,
điều kiện ấp nở phức tạp, nhân
công phát sinh trong suốt quá trình
này; rủi ro về hiệu suất nở không ổn
định; thất thoát trong quá trình tách
vỏ, thu hoạch cũng như những mối
nguy cơ mang mầm bệnh tiềm ẩn từ
trứng artemia vào trong bể nuôi ấu
trùng tôm cá…

Nhận thấy được những thách
thức đó, bằng chuyên môn và công
nghệ của mình, I&V-BIo đã chuyên
môn hoá tập trung theo quy mô
công nghiệp nhằm giải quyết những
thách thức trong quá trình sử
dụng artemia cho các công ty,
trang trại sản xuất giống. “giải
pháp của chúng tôi là cung cấp
trực tiếp đến những đơn vị sản
xuất giống thuỷ sản ấu trùng
artemia sống, ấp nở sẵn, sạch
vỏ và sạch mầm bệnh. giờ đây,
các đơn vị sản xuất giống đã
được “giải phóng” khỏi các rủi
ro, phức tạp và chi phí cao khi
sử dụng ấu trùng artemia trong
quy trình sản xuất giống của
mình. Tuy mới du nhập vào
Việt Nam nhưng I&V-BIo
Vietnam mong muốn trong
tương lai sẽ đưa ra nhiều giải
pháp có ích bằng kiến thức và
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cùng với khai thác hải sản tự
nhiên, nghề nuôi biển và nhân
giống thủy sản đã trở thành
nhiệm vụ trọng tâm để đưa
thương hiệu Ninh Thuận đi xa.
hiện các sản phẩm của địa
phương đã khẳng định uy tín
trên các thị trường nước ngoài
và nội địa; ngành giống thủy sản
của tỉnh Ninh Thuận cũng đã
được nhiều địa phương trong
nước biết đến. một trong những
doanh nghiệp nổi bật đóng góp
nhiều cho sự thành công này
phải kể đến là công ty TNhh
I&V-BIo artemia Nauplii
center (I&V BIo Vietnam). 

bích hạNh

Ông Đỗ Đăng Hải
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bằng công nghệ của các nước trên thế giới để giải quyết
những vấn đề còn tồn tại trong ngành nuôi thủy sản ở Việt
Nam” - ông hải nói.

Hiểu rõ khách hàng
mặc dù nghề nuôi tôm mang lại nhiều lợi nhuận, góp

phần giải quyết công ăn việc làm của địa phương, tuy nhiên
việc thiếu quy hoạch và không tuân thủ các quy định về
mùa vụ, mật độ nuôi, phòng trị bệnh, xử lý nước thải... đã
làm môi trường nuôi trồng thủy sản bị ô nhiễm nghiêm
trọng. Theo đó, việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật,
chất kháng sinh để xử lý bệnh không chỉ gây tác động xấu
đến môi trường sản xuất mà còn làm ảnh hưởng đến môi
trường sống xung quanh. Thêm vào đó là tình trạng các hộ
nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản xử lý nước thải không
đúng quy định, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho các
hộ khác, vừa gây ô nhiễm trực tiếp cho nguồn nước ngầm,
nước mặt, làm ảnh hưởng đến môi trường sống cho người
dân xung quanh khu vực. 

Với chủ trương tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh
kinh tế thủy sản, trong phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn
2020 - 2025, tỉnh Ninh Thuận đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân đạt 2-3%/năm,
chiếm 51 - 52% trong cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tỉnh
Ninh Thuận đã có những chính sách cởi mở và hỗ trợ
doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên
hiện vẫn còn những bất cập khó khăn cho nhà đầu tư như:
vấn đề thủ tục, nguồn nhân lực chưa được đào tạo, cơ sở hạ
tầng chưa ổn định… Do vậy, để tiềm năng kinh tế thủy sản
thật sự được phát huy và phát triển đúng nghĩa, cũng như
để những doanh nghiệp tâm huyết như I&V-BIo tự tin
tiến tới phía trước thì lãnh đạo tỉnh cần có những quyết
định quyết đoán, mạnh dạn hơn, đặc biệt trong vấn đề cởi
mở cho các nhà đầu tư vào tỉnh.

Được tạo dựng từ chất lượng - uy tín - kinh nghiệm - sự
đổi mới, I&V-BIo luôn vững tin trước những mục tiêu lớn
đã đề ra. công ty hiểu rõ nhu cầu cũng như yêu cầu của
khách hàng, điều này cho phép doanh nghiệp tạo ra những
sản phẩm mới và tốt hơn. công ty cam kết sẽ luôn lắng
nghe, sẵn sàng tạo ra các sản phẩm thân thiện hơn với
người dùng; từng bước trở thành một nhà cung cấp hữu
ích cho doanh nghiệp và người nông dân.n

Boosting the brand name
Ninh Thuan has long been known to be a regional center

of aquatic species given favorable natural conditions and
pond systems. Seeing that this is a fertile land for
development, I&V BIo Vietnam company - a subsidiary of a
wholly foreign-owned Belgian corporation, has made the
most of its available potential capacity plus more than 20
years of experience in aquaculture in India, Ecuador,
Thailand, Indonesia and other countries to build up its brand
name. although it was established in 2018 and put into
production in late 2019 in Ninh Thuan, the company has
made great achievements in building the most modern
production facility in Vietnam today, which can supply 1 ton
of fresh artemia a day, produced entirely by computing
controlled technology with rigorous production processes.
The company is also proud to be the first to meet market
demands for aquaculture, especially shrimp and fish
fingerlings. The total investment budget is currently
uS$800,000. given high specialization in all stages of
production, the company does not need a large workforce
(currently the company has only 30 employees) but each
employee is highly trained with technical requirements and

I&v-BIo arTemIa NauPlII
CeNTer Co., lTd 

Helpful Supplier
of Friendly
Products

In addition to commercial fishing,
marine farming and aquatic breeding
have become key tasks of Ninh Thuan
province. currently, local products have
affirmed their prestige in foreign and
domestic markets. The aquatic breeding
industry of Ninh Thuan province has
also become known in many localities in
the country. one of the prominent,
important contributors to this success is
I&V-BIo artemia Nauplii center co.,
Ltd (I&V BIo Vietnam).
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compliance with the strictest manufacturing processes.
While addressing difficulties in aquatic hatcheries and

expanding its market nationwide, the company has focused on
smooth delivery of products across central provinces and to
northern and southwest markets. mr. Do Dang hai, Director
of I&V-BIo Vietnam company, said, as for Ninh Thuan
province, this is the largest seed production center in the
country and the company will utilize advantages of this
potential land in the coming time.

“artemia is an outstanding product line of I&V-BIo.
artemia is an important and indispensable food
source in shrimp/fish hatcheries. however,
hatcheries usually have to buy artemia eggs, keep
them in cold storage, incubate them for 24 hours to
hatch them into larvae, separate shells and harvest
artemia larvae as food for shrimp and fish larvae.
The traditional use of artemia is still not effective
because of storage costs, complicated incubation
conditions and manpower; unstable hatching
performance; losses in shelling and harvesting; and
risks of bringing potential pathogens from artemia
eggs into shrimp/fish larval rearing tanks.

Being aware of those challenges, with its
expertise and technology, I&V BIo Vietnam has
professionally dealt with those challenges in using
artemia for seed production companies and farms.
“our solution is to supply it directly to producers
of live artemia larvae, ready to hatch, clean of

shells and free of pathogens. Now, hatcheries are “freed”
from risks, complications and high costs of using artemia
larvae. although newly introduced to Vietnam, I&V-BIo
Vietnam hopes to come up with many useful solutions with
knowledge and technology from countries around the world
to solve existing problems aquatic seed industry in Vietnam
in the future,” he said.

Knowing customers
although shrimp farming is highly profitable, it is labor-

intensive, and the lack of planning and non-compliance with
regulations on farming season, stocking density, disease
prevention and treatment and wastewater treatment has
seriously polluted the aquaculture environment. accordingly,
using pesticides and antibiotics to treat diseases not only
adversely affects the production environment but also affects
the surrounding living environment. In addition, farming
households and aquaculture facilities improperly treat
wastewater, both posing a risk of spreading disease to other
households and directly polluting groundwater and water
surface, the living environment for local people.

To further exploit and promote aquacultural strengths,
in 2020 - 2025, Ninh Thuan province expected to achieve an
average annual growth of 2-3% in seafood production,
accounting for 51-52% of the agricultural sector. The
province has introduced open business support policies to
woo foreign investment capital but existing shortcomings
and difficulties are discouraging investors, for example
administrative procedures, untrained human resources and
unstable infrastructure. Therefore, to bring the marine
economy into full play and support enthusiastic businesses
like I&V-BIo to confidently move forward, provincial
leaders need to make more decisive and bold decisions in
support of investors in the province.

Built from quality, prestige, experience and innovations,
I&V-BIo is always confident with its big goals. The
company understands customers’ needs and requirements,
allowing it to create new and better products. The company
is committed to always listening, ready to create more user-
friendly products, and gradually become a useful supplier
for businesses and farmers.n
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“Hoạt động trầm tĩnh nhưng quyết liệt”
Ông Nguyễn Tấn Viện, Phó giám đốc BIDV Ninh Thuận

tự hào chia sẻ: “Tại thị trường Ninh Thuận, BIDV Ninh
Thuận luôn khẳng định là một tổ chức tín dụng giữ vai trò
tiên phong trong đầu tư phát triển và triển khai các sản phẩm
dịch vụ ngân hàng hiện đại. BIDV Ninh Thuận hoạt động
trầm tĩnh nhưng quyết liệt; chậm rãi nhưng vững chắc; biết
đặt niềm tin vào sự sáng tạo và sức bật của thế hệ trẻ. BIDV
Ninh Thuận đã tạo nên hình ảnh thân thuộc và xây dựng một
thương hiệu không dễ trộn lẫn”. 

Quả thật, sau 30 năm hình thành và phát triển, BIDV Ninh
Thuận đã có những bước phát triển đột phá với hiệu quả kinh
doanh không ngừng gia tăng qua các năm, đáp ứng kịp thời mọi
nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp (DN) thuộc
mọi thành phần kinh tế, trở thành người đồng hành tin cậy của
cộng đồng DN và người dân trên địa bàn trên cơ sở gắn kinh
doanh với trách nhiệm phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đặc biệt
trong thời gian dịch bệnh covid-19 vừa qua, BIDV đã chủ động
giảm lãi suất cho vay để chia sẻ chi phí tài chính với khách hàng
(kh). Đến cuối năm 2021, dư nợ cho vay gần 9.000 tỷ đồng
(tăng 566 lần), huy động vốn trên 4.000 tỷ đồng, gần 1.500 DN

quan hệ với BIDV Ninh Thuận và hơn 10.000 cán bộ công nhân
viên trả lương qua tài khoản tiền gửi... Bên cạnh đó, BIDV tăng
cường truyền thông và tiếp thị đến kh các sản phẩm ngân hàng
số với tiện ích vượt trội, kh ở “nhà” vẫn có thể thực hiện các
giao dịch: gửi tiền online (lãi suất huy động tiền gửi online cao
hơn 0,2%/năm đối với lãi suất gửi tại quầy), chuyển tiền online
qua Ibank (tổ chức)/Smartbanking (cá nhân) với phí dịch vụ
thấp hơn nhiều so với chuyển tiền tại quầy... 

BIDV Ninh Thuận luôn thực hiện tốt các chính sách an
sinh xã hội (aSXh), xem đó không chỉ là nghĩa tình mà còn
là trách nhiệm đối với xã hội. Với nguồn vốn aSXh của
BIDV, nhiều ngôi trường được xây dựng mới; nhiều trang
thiết bị y tế được đầu tư đã giúp nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh cho người dân tỉnh nhà; nhiều suất học bổng được
trao cho các em học sinh nghèo học giỏi, giúp các em thắp
sáng ước mơ được đến trường. 

cũng chính từ những đóng góp thiết thực này, BIDV Ninh
Thuận đã nhận về nhiều phần thưởng đáng quý. Đơn vị đã
được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về việc đạt
thành tích trong công tác giai đoạn 1992 - 1995, đơn vị 3 năm
xuất sắc 1998 - 2000, 2009 - 2011; Bằng khen của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước (NhNN) Việt Nam các năm 1997 -
1999, 2015, cờ thi đua NhNN năm 2020; Bằng khen của Tổng
giám đốc BIDV, công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ nhiều năm liên tục; giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc
trong hoạt động 10 năm đổi mới ngân hàng; đơn vị đứng đầu
cụm Nam Trung Bộ: 2011, 2019, 2020… 

sẵn sàng đồng hành, sẻ chia
mặc dù dịch covid-19 đang được kiểm soát rất tốt nhưng tác

động của nó đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống
người dân là rất lớn. Trước tình hình trên, chi nhánh đang từng
ngày nỗ lực để các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp
thời và phát huy hiệu quả cao. Theo ông Nguyễn Tấn Viện, chi
nhánh sẽ tích cực, kịp thời xử lý các đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó
khăn của kh. Đẩy nhanh tiến độ xử lý giải quyết hồ sơ đề nghị
tháo gỡ khó khăn của kh trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ
những quy định của pháp luật, NhNN, BIDV, không nới lỏng
và hạ thấp các điều kiện cấp tín dụng. Tăng cường truyền thông
với kh các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, các kênh
ngân hàng điện tử, các chính sách giảm phí giao dịch của BIDV
để khuyến khích kh giao dịch thông qua các kênh ngân hàng
điện tử, triển khai các hướng dẫn về thực hiện xử lý các chứng từ
số/fax/scan khi thực hiện các dịch vụ ngân hàng theo quy định
của BIDV đảm bảo an toàn, hiệu quả…

Đặc biệt, để tiếp tục đồng hành cùng với nền kinh tế của
tỉnh, BIDV Ninh Thuận sẽ chủ động tiếp cận các dự án du lịch -
thương mại; năng lượng tái tạo mà tỉnh đã trao quyết định đầu
tư. Trên tinh thần song hành tài trợ vốn đầu tư dự án, BIDV
Ninh Thuận sẽ cấp vốn ngắn hạn kịp thời để DN có đủ vốn lưu
động tham gia sản xuất kinh doanh ngay khi dự án đi vào vận
hành khai thác, việc cho vay khép kín sẽ giúp các nhà đầu tư chủ
động sử dụng vốn, đẩy mạnh tiến độ đầu tư cũng như kịp thời
đưa dự án vào vận hành khai thác. n
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Xây dựng một thương hiệu không dễ trộn lẫn
Qua hơn 30 năm đi vào hoạt động (từ
ngày 1/4/1992), thương hiệu BIDV đã
khẳng định vị trí vững chắc trên miền đất
nắng gió Ninh Thuận. Trên hành trình
đó, chi nhánh đã từng bước tạo dựng
một môi trường hoạt động an toàn, hiệu
quả, có tốc độ tăng trưởng ổn định,
không ngừng mở rộng mạng lưới và luôn
đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng.

Kim oaNh



Nâng cao tính chủ động trong
sản xuất, kinh doanh 

Trải qua 46 năm xây dựng và phát
triển (thành lập từ năm 1976) cũng là
qua bấy nhiêu năm công ty TNhh
mTV khai thác công trình thủy lợi
Ninh Thuận chuyển mình, thay đổi mô
hình hoạt động phù hợp với tình hình.
Song dù có thay đổi như thế nào,
doanh nghiệp vẫn luôn lấy tiêu chí “con
người” làm trung tâm, “uy tín” làm giá
trị hoạt động. Ông Lê Phạm hoà Bình -
Phó giám đốc phụ trách đã từng chia
sẻ: “Đầu tư cho con người là sự đầu tư
mang lại hiệu quả nhất. chính vì vậy
chăm lo cho người lao động để họ gắn
bó lâu dài với đơn vị đang trở thành
mục tiêu, nhiệm vụ của công ty trên
bước đường hội nhập và phát triển”.
Bên cạnh đó, công ty cũng luôn nâng
cao tính chủ động trong sản xuất, kinh
doanh, tích cực triển khai đầu tư
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; nỗ lực kiện toàn bộ máy,
tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, sắp xếp
lại đội ngũ nhằm nâng cao năng suất lao động. có giải pháp
quản lý tưới tiêu hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình; tăng
cường công tác quản lý nguồn vốn và tài sản đúng mục đích, có
hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình đã được cấp
thẩm quyền phê duyệt. 

Đặc biệt trong giai đoạn tái lập tỉnh năm 1992, với nhiệm vụ
đảm bảo tối đa nhu cầu nguồn nước để phát triển kinh tế cho một
tỉnh nghèo, có khí hậu thời tiết khắc nghiệt trong điều kiện thiếu
thốn từ cơ sở vật chất đến phương tiện di chuyển, công ty đã nỗ
lực hết mình để đảm bảo tưới tiêu cho các vùng thuộc khu tưới
của hệ thống các đập dâng trên Sông cái bao gồm Sông Pha, Nha
Trinh và Lâm cấm với tổng diện tích khoảng gần 26.000ha và cấp

nước cho sinh hoạt chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh.
riêng với tình hình nắng nóng khô hạn
kéo dài do ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu, ông Lê Phạm hoà Bình cho biết
đơn vị đã có những biện pháp và
chương trình hành động cụ thể nhằm
mang lại sự điều tiết về nguồn nước cho
hoạt động sản xuất nông nghiệp. công
ty đã tập trung vận hành, điều tiết “tưới
luân phiên” cho các cấp kênh trong
từng hệ thống tưới; phối hợp chặt chẽ
với địa phương, tổ đội dùng nước
(PIm) trong việc điều tiết nước; hiện đại
hóa công tác quan trắc, dự báo, cảnh
báo, quản lý, vận hành; đầu tư thiết bị,
công nghệ nâng cao năng lực dự báo
nguồn nước, hạn hán, mưa lũ, đầu tư
các thiết bị chuyên dùng phục vụ công
tác quản lý; ứng dụng khoa học - công
nghệ trong công tác quản lý, khai thác,
vận hành công trình thủy lợi. Nắm bắt
được xu thế sử dụng công nghệ Scada

(hệ thống giám sát mức nước tự động) trong khai thác công trình
thủy lợi tại các nước phát triển trên thế giới, công ty đã chủ động
tìm tòi, đầu tư vào việc phát triển các hệ thống đo nước tự động để
tăng khả năng kiểm soát, quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước
có hiệu quả. Với những đóng góp đó, công ty vinh dự được chủ
tịch nước tặng Bằng khen huân chương Lao động hạng Ba (2009
- 2014) và nhiều bằng khen khác của uBND tỉnh. 

Cần có cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Ninh Thuận là vùng đất có nắng và gió nhiều, lượng mưa

ít và phân bổ không đều, mùa khô kéo dài, trong khi đó điều
kiện kinh phí đầu tư cho hệ thống thủy lợi rất hạn hẹp... nên
đặt ra cho công ty rất nhiều thách thức, đặc biệt là trong
công tác sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống công
trình thủy lợi hiện có theo hướng hiện đại, đồng bộ; xây dựng
hệ thống giám sát vận hành để nâng cao hiệu quả công trình.
Do vậy, ông Lê Phạm hoà Bình mong muốn Bộ Tài chính
xem xét có cơ chế riêng cho phép các công ty làm nhiệm vụ
quản lý khai thác thủy lợi được trích quỹ dự phòng thiên tai
từ phần lợi nhuận còn lại của hoạt động cung cấp sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm (phần lợi nhuận sau thuế
từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích không
được trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo Thông tư
73/2018/TT-BTc ngày 15/8/2018 phải nộp về ngân sách nhà
nước) để công ty tiếp tục thực hiện công tác duy tu, sửa chữa
công trình cho các năm sau. Đồng thời sẽ có cơ chế tính tiền
lương riêng đối với các công ty làm nhiệm vụ quản lý và khai
thác công trình thủy lợi.n
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CôNg Ty TNhh mTv khaI TháC CôNg TrìNh Thủy lợI NINh ThuậN

Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, 
nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi

ENTERPRISE

Với việc thực hiện tốt công
tác quản lý công trình, bảo
vệ chất lượng nguồn nước
và ứng dụng khoa học - kỹ
thuật trong công tác quản lý
vận hành công trình thủy
lợi, công ty TNhh mTV
khai thác công trình thủy
lợi Ninh Thuận đã có những
đóng góp tích cực vào sự
phát triển nông nghiệp,
nông thôn tỉnh nhà.
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T rong 15 năm hoạt động, Sacombank Ninh
Thuận được đánh giá là một trong những ngân
hàng có uy tín với khách hàng, tiên phong về
chất lượng dịch vụ; không ngừng nâng cao chất
lượng sản phẩm dịch vụ cũng như phát triển các

sản phẩm về vốn đầu tư, tiện ích góp phần phục vụ hiệu quả
mọi nhu cầu của khách hàng. 

Đặc biệt trong 2 năm 2020 - 2021, mặc dù tình hình kinh
tế tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của dịch covid - 19 song được sự chỉ đạo sát sao của

Ban lãnh đạo Ngân hàng, sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành
cùng sự đóng góp của hệ khách hàng hiện hữu đã giúp
Sacombank Ninh Thuận gặt hái được những thành quả đáng
khích lệ trong hoạt động kinh doanh. Tính đến ngày
31/12/2021, tổng quy mô huy động và cho vay của chi nhánh
đạt 2.943 tỷ đồng, trong đó huy động đạt 956 tỷ đồng, cho vay
đạt 1.987 tỷ đồng; kiểm soát tốt nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu ở
mức 0,84%/tổng dư nợ (tương đương 16,4 tỷ đồng); lợi nhuận
trước thuế đạt 103,1% kế hoạch 2021... Tổng số lượng khách
hàng giao dịch tại chi nhánh đạt hơn 33.000 khách hàng.

Trao đổi với phóng viên, bà Đào Thị Đoan Trang - giám
đốc chi nhánh Sacombank Ninh Thuận cho biết ngân hàng
cũng là doanh nghiệp và không nằm ngoài ảnh hưởng tiêu cực
từ covid-19. Trong 2 năm dịch bệnh hoành hành, với vai trò
là một doanh nghiệp, bản thân Sacombank Ninh Thuận cũng
gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành, kinh doanh
và cả tương tác với khách hàng. Tuy nhiên vượt lên trên mọi
thách thức, Sacombank Ninh Thuận hiểu rằng những khó
khăn này chỉ là tạm thời và là bối cảnh chung của cả nền kinh
tế, điều quan trọng là phải biết cách thích ứng để vừa tồn tại,
phát triển vừa hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng, đồng hành
cùng nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn. Với định
hướng và quyết tâm đó, chi nhánh đã quyết liệt vào cuộc triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp; thực hiện cơ cấu nợ vốn lãi và
điều chỉnh giảm lãi suất cho hệ khách hàng chịu ảnh hưởng
của dịch bệnh; giảm tối đa các khoản phí giao dịch nhằm giúp
khách hàng tiết giảm chi phí; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho nhiều khách hàng được tham gia vào các gói cho vay lãi
suất thấp hơn lãi suất niêm yết. Tổng dư nợ điều chỉnh giảm

lãi suất vay khoảng 58 tỷ đồng,
bao gồm 51 khách hàng; thực
hiện cơ cấu nợ và giữ nguyên
nhóm nợ cho 3 khách hàng
thuộc các lĩnh vực kinh doanh
nhà hàng, khách sạn và vận tải
với dư nợ 13,26 tỷ đồng. 

Nhằm đồng hành và hỗ trợ
hệ khách hàng cá nhân và
doanh nghiệp vượt qua các khó
khăn do dịch bệnh, Sacombank
đã ban hành gói cho vay ưu đãi
20.000 tỷ đồng dành cho hệ
khách hàng cá nhân với mức
ưu đãi lãi suất từ 6,5%/năm (áp
dụng đến 31/12/2020 hoặc hết
hạn mức của gói ưu đãi). Đặc
biệt vào ngày 24/7/2020,
Sacombank và hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam đã ký kết
Biên bản hợp tác nhằm gia
tăng cơ hội khai thác hiệu quả
thế mạnh của hai bên, từ đó

saComBaNk NINh ThuậN

Đồng hành vượt khó 
cùng doanh nghiệp và nền kinh tế
chặng đường 15 năm gắn bó với mảnh
đất Ninh Thuận (2007 - 2022), Ngân
hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Ninh
Thuận không ngừng phát huy những thế
mạnh sẵn có, chủ động đề ra kế hoạch
kinh doanh phù hợp trên cơ sở bám sát
định hướng chỉ đạo của tỉnh và những
tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế của
địa phương, đóng góp thiết thực vào sự
phát triển đi lên của tỉnh nhà. 

hàN LƯƠNG
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đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn cũng như tư vấn, cung cấp
các sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng tối ưu cho các
hội viên gồm: ưu đãi lãi suất vay (giảm lãi suất từ 1-2%/năm
so với khung lãi suất hiện hành); giảm phí dịch vụ từ 50%-
70%; cấp thẻ tín dụng cho các chủ doanh nghiệp với hạn
mức từ 200 - 500 triệu đồng.

Trong thời điểm dịch bệnh lây lan mạnh, Sacombank
Ninh Thuận còn đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, ưu tiên
các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai
các gói dịch vụ ngân hàng điện tử ưu việt, qua đó vừa hạn
chế tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh vừa giúp doanh nghiệp
quản lý tốt tài chính, giảm chi phí và gia tăng hiệu quả kinh
doanh. Về nỗ lực này, giám đốc Đào Thị Đoan Trang cho
biết trên thực tế Sacombank đã bắt đầu quá trình chuyển đổi
số từ rất sớm, Sacombank Ninh Thuận đã được thừa hưởng
nền tảng số vượt trội và chủ động ứng dụng vào vận hành tại
đơn vị. Bên cạnh việc triển khai cho nhân viên làm việc từ
xa, trao đổi dữ liệu thông qua hệ thống thông tin nội bộ, chi
nhánh cũng tích cực đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm -
dịch vụ số (đăng ký tài khoản/thẻ trực tuyến, thanh toán và
giao dịch trực tuyến…) để người dân có thể tiếp cận, thao
tác dễ dàng ngay tại nhà. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
thông qua hotline và các kênh trực tuyến cũng được đẩy
mạnh hoạt động và liên tục 24/7 để giải đáp các khúc mắc
của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra chi nhánh
cũng bố trí nhân sự trực tại điểm giao dịch, đảm bảo 5k để
phục vụ các nhu cầu tài chính cấp thiết của người dân. 

Nhờ triển khai đồng bộ những biện pháp trên mà hoạt
động kinh doanh của Sacombank Ninh Thuận vẫn ổn định
ngay cả trong giai đoạn giãn cách và tạo tiền đề để chi
nhánh phát triển hơn nữa các sản phẩm - dịch vụ số trong
tương lai. Điều quan trọng là thông qua một loạt chính sách
hỗ trợ sẻ chia khó khăn, rủi ro do dịch bệnh, Sacombank
Ninh Thuận đã khẳng định được vai trò ngân hàng chủ đạo,
bền bỉ sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp đi qua những
thời khắc khó khăn nhất của nền kinh tế, từng bước ổn định
và khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh. "Nỗ lực đồng
hành, “đồng cam cộng khổ” này không chỉ thể hiện mối
quan hệ gắn bó trước - sau giữa Sacombank Ninh Thuận và
doanh nghiệp mà còn giúp chúng tôi củng cố niềm tin,
khẳng định trách nhiệm trong mối quan hệ hợp tác phát
triển bền vững cùng khách hàng" - người đứng đầu
Sacombank Ninh Thuận nhấn mạnh.n
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Ông có thể điểm lại một số thành tựu nổi bật mà
VietinBank Ninh thuận đạt được kể từ ngày được
thành lập đến nay?

Tỉnh Ninh Thuận được tái lập vào tháng 4/1992, ban
đầu trên địa bàn tỉnh chỉ có 02 Ngân hàng là agribank và
BIDV. Đến 16/08/2004, VietinBank Ninh Thuận mới
chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Sự có mặt
của VietinBank Ninh Thuận đã góp thêm một nguồn cung
ứng vốn để phát triển kinh tế tỉnh nhà đồng thời nâng cao
chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng trên toàn địa bàn.

Xuất phát điểm gần như bằng 0, nhưng sau 18 năm
hoạt động, chi nhánh đã phát triển từ 01 hội sở chi
nhánh với 14 cán bộ nhân viên (cBNV) lên thành 01 hội
sở chi nhánh với 04 Phòng giao dịch và 100 cBNV. Năm
2021, dư nợ đơn vị đạt gần 4.500 tỷ đồng, huy động vốn
gần 2.400 tỷ đồng, thu phí dịch vụ trên 24 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế 150 tỷ đồng - VietinBank Ninh Thuận là 1
trong 3 ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn tỉnh. cùng với tỷ lệ
nợ xấu gần như bằng 0%, VietinBank Ninh Thuận là ngân
hàng dẫn đầu địa bàn về chất lượng tín dụng. 

Động lực nào để VietinBank Ninh thuận vượt
qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch Covid-
19 vừa qua?

Trong bối cảnh bùng phát đại dịch covid-19 từ đầu
năm 2020, VietinBank Ninh Thuận cũng giống như các

vIeTINBaNk NINh ThuậN 

Phát huy vai trò
ngân hàng chủ lực
của nền kinh tế
Qua 18 năm kể từ ngày được thành lập,
VietinBank Ninh Thuận đã nỗ lực vượt
khó vươn lên, từng bước phát huy vai
trò ngân hàng chủ lực của nền kinh tế,
đồng hành cùng xây dựng VietinBank
trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại,
hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam. Để
thấy rõ hơn quyết tâm này, phóng viên
Vietnam Business forum đã có cuộc
phỏng vấn ông Ngô Đình Quảng Phúc
- giám đốc VietinBank Ninh Thuận.
Hàn Lương thực hiện.
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ngân hàng thương mại trên toàn quốc phải đối mặt với
những khó khăn, thách thức chưa từng có. khi việc giãn
cách xã hội trong phạm vi toàn quốc cũng như cục bộ từng
địa phương tùy theo cấp độ dịch được thực hiện đã làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của hệ
thống ngân hàng. các ngân hàng phải phân tách các bộ
phận phòng ban, thậm chí cho một số cBNV làm việc tại
nhà để đảm bảo đủ quân số duy trì liên tục hoạt động ở mức
tối thiểu, không để đứt gãy sự lưu thông, hoạt động của
dòng tiền, sự vận hành của nền kinh tế. các doanh nghiệp,
các hộ kinh doanh, các cá nhân gặp khó khăn, không bán
được hàng, không tạo ra doanh thu, lợi nhuận, mất nguồn
thu nhập thường xuyên cho nên không có tiền để trả nợ vay
(cho dù chỉ trả lãi vay) ngân hàng khi đến hạn. Điều này
khiến nợ xấu tăng cao, suy giảm chất lượng tín dụng, dẫn
đến nguy cơ không thu hồi được vốn cho vay…

Song, sự thấu hiểu - chia sẻ - đoàn kết chính là yếu tố cơ
bản để chi nhánh vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong
đại dịch toàn cầu vừa qua. Trên tinh thần thực hiện tốt nhiệm
vụ đề ra, đơn vị luôn đề cao việc đảm bảo an toàn cho sức
khỏe của cBNV và nhân dân trước diễn biến phức tạp của đại
dịch. Quán triệt đến từng cBNV về tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, chấp hành nghiêm
túc quy định 5k ở tại cơ quan cũng như ngoài cơ
quan, ở nhà. Trên cơ sở hướng dẫn của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng TmcP
công Thương, chi nhánh đã tiến hành cơ cấu nợ
cho các khách hàng bị ảnh hưởng hoạt động kinh
doanh, bị ảnh hưởng thu nhập do covid-19, để
tạo điều kiện cho khách hàng vượt qua khó khăn,
duy trì và khôi phục hoạt động. cụ thể, chi
nhánh đã cơ cấu nợ cho 20 khách hàng với dư nợ
344,3 tỷ đồng; 151 khách hàng được giảm lãi suất
cho vay, từ 0,5%/năm-1%/năm với số tiền miễn
giảm lãi vay là 1,39 tỷ đồng (tập trung chủ yếu
vào các ngành nghề kinh doanh khách sạn, nhà
hàng, tiệc cưới, giáo dục, chế biến nông lâm hải
sản…). Nhờ các giải pháp hỗ trợ kịp thời, cho nên
đến nay hầu hết các khách hàng đã vượt qua giai
đoạn khó khăn, khôi phục và hoạt động kinh
doanh trở lại bình thường, hoàn trả đầy đủ nợ đã
cơ cấu cho Ngân hàng.

Để tiếp tục đồng hành cùng với nền kinh tế của tỉnh,
VietinBank Ninh thuận sẽ tiếp tục có những chiến lược
trọng tâm ra sao?

Nền kinh tế của Ninh Thuận đã và đang có những chuyển
dịch theo hướng bền vững hơn, chất lượng tăng trưởng cao
hơn. Trong giai đoạn 2021 - 2030, địa phương đã đặt mục tiêu
đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,84%/năm với
trọng tâm chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề,
lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh, có tiềm năng phát triển và
còn dư địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng như năng
lượng xanh, năng lượng tái tạo; du lịch xanh, nghỉ dưỡng
đẳng cấp cao; nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao;
đặc biệt là đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng
tái tạo của cả nước. Để môi trường đầu tư, kinh doanh trên
địa bàn cởi mở thông thoáng hơn, uBND tỉnh Ninh Thuận
đã đề ra các vấn đề cần giải quyết mang tính thiết thực, trong
đó giải pháp “hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân”
được xem là quan trọng để tạo sự thay đổi, đột phá về năng
suất lao động, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Năm 2022 được xác định là năm bản lề để VietinBank
thúc đẩy tăng trưởng đột phá, trong bối cảnh nền kinh tế
phục hồi trong trạng thái bình thường mới, toàn hệ thống sẽ
tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai mạnh mẽ các
trọng tâm kinh doanh, bám sát các mục tiêu đã đề ra ngay từ
đầu năm. cùng với mục tiêu đồng hành cùng định hướng
chiến lược phát triển của tỉnh, VietinBank Ninh Thuận đã,
đang và tiếp tục tập trung đẩy mạnh cấp tín dụng cho các dự
án năng lượng mặt trời; dự án thủy điện (48 dự án với dư nợ
580 tỷ đồng); phát triển đô thị kinh tế biển khu k1, k2 (với
hạn mức tín dụng cam kết 494 tỷ đồng) và phát triển khách
sạn, nhà hàng phục vụ cho du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng;
đồng thời cũng sẽ là nhà tài trợ lớn nhất cho các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
(gồm 15 doanh nghiệp với dư nợ 100 tỷ đồng). có thể nói,
VietinBank Ninh Thuận đang quyết tâm thực hiện tốt vai trò
ngân hàng chủ lực; cùng quy mô và vị thế của chi nhánh
hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị mà đơn vị đã
tạo dựng, góp phần để thương hiệu “VietinBank” tỏa sáng
trên miền đất đầy “nắng và gió” này.

trân trọng cảm ơn ông!



Địa chỉ thân quen của bà con nông dân 
Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương

mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt trên
3.600 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong 13 năm hoạt động của
Ngân hàng. không chỉ vậy, đến nay mạng lưới ngân hàng
LienVietPost Bank đã trải khắp cả nước, trong đó Ninh Thuận
là một trong những địa phương có số lượng chi nhánh, phòng
giao dịch nhiều nhất. 

Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, khi dịch covid-19 bùng
phát, LienVietPostBank nói chung và chi nhánh nói riêng đã
thực thi hiệu quả các chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về các
giải pháp tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do
dịch cho khách hàng. Đồng thời xác định giải pháp đầu tiên
chính là giảm lãi suất (350 khách hàng với 20 tỷ đồng) và thứ
hai là cơ cấu nợ cho khách hàng (cơ cấu cho 60 khách hàng
tương đương 11 tỷ đồng) cùng nhiều biện pháp khác như cho
vay bù đắp để tái sản xuất, cho vay hỗ trợ… “Ngoài áp dụng
những chính sách trên, thì thành công của chi nhánh hôm
nay cũng nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của chính quyền và
Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước trên
địa bàn đã hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng, nhờ vậy mà mức nợ
xấu của chi nhánh ở mức dưới 0,5%” - ông Tài chia sẻ. 

Ninh Thuận là vùng khô hạn quanh năm. Vùng đất này
được ví như một tiểu sa mạc, sản xuất nông nghiệp gặp rất
nhiều khó khăn. Để thoát nghèo, họ đã tìm cách trồng những
loại cây thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng khô hạn, nắng

nóng, có giá trị kinh tế cao. Và LienVietPostBank là một
trong số ít các ngân hàng thương mại tập trung khai thác
tiềm năng của khu vực nông thôn với tín dụng nông nghiệp,
trong đó có mô hình cho vay theo chuỗi. Do vậy, chi nhánh
đã triển khai sản phẩm cho vay vật tư nông nghiệp, làm tiền
đề để khai thác sâu hơn phân khúc này trong tương lai. Đặc
biệt từ đầu năm 2022, sản phẩm cho vay vật tư nông nghiệp
của LienVietPostBank đã đến tay nhiều nông hộ trồng nho
theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Nhiều hơn nguồn vốn
nhận được, các nông hộ này được ngân hàng tư vấn kỹ càng
về giống cây, kỹ thuật trồng và cam kết thu mua bởi các đầu
mối đại lý lớn, tạo cơ sở cho người nông dân yên tâm canh
tác. chính định hướng hoạt động này đã góp phần giúp
LienVietPostBank gặt hái được nhiều “trái ngọt”, nhờ vậy mà
đã có nhiều gia đình được đổi đời nhờ vay vốn ngân hàng, đã
có nhiều người dân mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ về tài
chính của ngân hàng để chuyển đổi cây trồng với ước mơ
thoát nghèo. không chỉ vậy, những rào cản trong suy nghĩ
của người nông dân về khoảng cách, về thủ tục vay vốn trước
đây phần nào được xóa bỏ, LienVietPostBank cũng dần trở
thành một trong những địa chỉ thân quen của nhiều bà con
nông dân nơi đây.

“Gắn xã hội trong kinh doanh” 
một vấn đề của các ngân hàng là ngoài việc cho vay tín

dụng, các nhân viên còn có một số chỉ tiêu về bảo hiểm nhân
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“Đã đến thời điểm trở mình và bứt phá”

ENTERPRISE

Làn sóng dịch covid-19 lần thứ 4 bùng
phát trong năm 2021 đã gây ảnh hưởng đến
nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Trong
bối cảnh đó, LienVietPostBank Ninh
Thuận đã chủ động, linh hoạt ứng phó dịch
bệnh bảo đảm hoạt động liên tục, thông
suốt, ổn định, an toàn với những kết quả
tích cực. Ôngtrần Đình tài - giám đốc
LienVietPostBank Ninh Thuận nhấn
mạnh: “Đã qua giai đoạn tập dượt, đã đến
thời điểm trở mình và bứt phá hơn nữa để
“chắp cánh” thương hiệu
LienVietPostBank”. 

đức bìNh

Ông Trần Đình Tài,
Giám đốc LienVietPostBank Ninh Thuận 



thọ, bảo hiểm xe máy,… gây khó chịu cho khách hàng. Đối
mặt vấn đề đó, LienVietPostBank đã chủ trương coi trọng việc
cho vay tín dụng, hướng dẫn nhân viên có thể tư vấn các sản
phẩm khác theo chỉ tiêu nhưng phải giới thiệu kỹ càng, cặn kẽ
để khách hàng hiểu sản phẩm đó là gì, có tác dụng và lợi ích gì
để họ tham gia trên tinh thần tự nguyện, hài lòng; quan trọng
nhất là giao chỉ tiêu cho nhân viên phù hợp, không quá sức.
Nhờ vậy việc triển khai tư vấn các sản phẩm bảo hiểm ở ngân
hàng đã được thực hiện được 4, 5 năm nay nhưng vẫn chưa có
một sự phàn nàn hay khiếu nại nào.

Trong 5 năm gần đây, môi trường đầu tư của tỉnh có sự

thay đổi rõ rệt, đã tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn
tỉnh, đặc biệt về các lĩnh vực điện, du lịch,
thương mại, bất động sản… Song tỉnh vẫn còn
nhiều hạn chế về giao thông, sân bay, cầu
cảng, phương tiện vận chuyển, do vậy chính
quyền tỉnh còn cần có nhiều chính sách vượt
trội, ưu đãi, nhanh chóng, phù hợp với tình
hình hơn để kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó,
trong năm 2022 và thời gian sắp tới, Ngân
hàng sẽ tăng phát triển tín dụng ở mức 20%,
huy động vốn ở mức 20%, mở mới 2.000 tài
khoản thanh toán; tập trung vào các khách
hàng hiện hữu, những khách hàng cá nhân và
tập trung cho nông nghiệp, nông thôn và
những người dân buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài ra,
tăng số lượng nhân sự để mở rộng địa bàn,
đưa sản phẩm đến người dân các vùng lân cận.
Tiếp tục đồng hành với người dân và khách
hàng bằng việc giảm lãi suất cho vay đảm bảo
ở mức phù hợp, đặc biệt ưu tiên cho cung cấp
vốn sản xuất và phát triển nông nghiệp. Tiếp
tục theo dõi các khách hàng đã cơ cấu để kịp
thời trao đổi và có giải pháp khắc phục nếu
như có vấn đề xảy ra. 

Tất cả chính sách đó, cộng với phương châm “gắn xã
hội trong kinh doanh” cùng với năng lực tài chính vững
mạnh, đội ngũ lãnh đạo và nhân viên chuyên nghiệp, tâm
huyết và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, thời gian
tới, LienVietPostBank nói chung và chi nhánh nói riêng
chắc chắn sẽ thực hiện tốt các hoạt động bằng các sản phẩm
luôn đảm bảo an toàn, thuận tiện, đa dạng phù hợp với
nhiều phân khúc khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn sản
xuất - kinh doanh và tiêu dùng xã hội, góp phần đẩy mạnh
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng,
nước nhà nói chung. n
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kế thừa những "quả ngọt" sau hơn 30 năm hoạt
động của hDBank, ngay khi có mặt tại Ninh
Thuận, hDBank Ninh Thuận đã bắt tay vào đầu
tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, triển khai đồng loạt
các sản phẩm dịch vụ tiện ích gắn với thực hiện

tốt phương châm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
cung ứng, cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng. 

Bên cạnh triển khai đồng bộ các sản phẩm dịch vụ, hDBank
Ninh Thuận chú trọng mở rộng mạng lưới aTm, mở rộng các
phòng giao dịch nhằm đưa các sản phẩm dịch vụ đến với khách
hàng một cách thuận lợi. Thời đại công nghệ số hóa bùng nổ,
chi nhánh cũng dành ưu tiên đẩy mạnh dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt, triển khai lắp các điểm máy PoS nhằm
đáp ứng nhu cầu thanh toán tiện lợi, mang lại sự tiện ích cho
khách hàng. Đơn cử hDBank Ninh Thuận đã thực hiện lắp các
điểm máy PoS cho 100% cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên địa
bàn tỉnh, khuyến khích người dân quẹt thẻ thay vì sử dụng tiền
mặt. Thời gian tới, hDBank Ninh Thuận cũng sẽ triển khai dịch
vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại một số điểm lẻ như hộ
kinh doanh tạp hóa, giúp khách hàng thanh toán tiền hàng với
nhà phân phối mà không cần đến nhân viên thu hộ.

Nhờ sự linh hoạt, bén nhạy và hướng đi riêng, chỉ sau 2 năm kể
từ ngày thành lập, dù hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh covid -
19 hoành hành, lạm phát gia tăng song hDBank Ninh Thuận vẫn
vươn lên khẳng định là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng
trưởng về huy động vốn ổn định và phát triển mạnh. Thông qua
đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, tổng dư nợ của chi
nhánh đã tăng từ 34 tỷ đồng vào cuối năm 2021 lên 466 tỷ đồng
tính đến hết quý I/2022. Do địa bàn Ninh Thuận quy hoạch đất còn
chưa hoàn chỉnh nên vấn đề hỗ trợ vay cho người dân chủ yếu
hướng vào lĩnh vực nông nghiệp, các hộ nông dân trồng nho, táo…;

doanh nghiệp hỗ trợ cho vay ngành nuôi tôm - ngành kinh tế chủ
đạo của tỉnh. “hưởng ứng chủ trương của chính phủ và Ngân hàng
Nhà nước, trong năm 2021 hDBank Ninh Thuận đã triển khai gói
ưu đãi lãi suất cho vay với mức lãi suất ưu đãi chỉ 5,5%/năm dành
cho khách hàng doanh nghiệp trong tỉnh. Năm nay dù dịch bệnh đã
được kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì mức lãi suất ưu
đãi này nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn cho các doanh nghiệp phục
hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế đang mở cửa
trở lại. Tương tự đối với khách hàng cá nhân, năm ngoái hDBank
Ninh Thuận có gói ưu đãi lãi suất chỉ 6%/năm và năm nay chúng
tôi sẽ cố gắng xin hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng cá nhân hiện
hữu và thu hút thêm khách hàng mới. hy vọng từ nay đến cuối
năm sẽ đẩy dư nợ cho vay khách hàng cá nhân lên 60 tỷ đồng",
giám đốc hDBank Ninh Thuận - ông Lê kim Dũng chia sẻ.

Với nhiều tín hiệu tích cực từ đầu năm, nhiều khả năng
hDBank Ninh Thuận sẽ về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ
năm 2022. Tính đến cuối năm 2021, hDBank Ninh Thuận xếp
ở vị trí thứ 9 trong hệ thống ngân hàng của tỉnh và phấn đấu
trong năm 2022 này sẽ tăng từ 1 - 2 bậc. 

hDBank Ninh Thuận dành ưu tiên hàng đầu cho chuyển đổi
số để vừa mang lại trải nghiệm xuyên suốt tốt nhất, gia tăng tiện
ích cho khách hàng vừa đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ
thống. Theo đó ngân hàng đã tối ưu hóa các dịch vụ hỗ trợ tài
chính cho khách hàng với bộ công cụ số toàn diện ecmB gồm:
mở tài khoản doanh nghiệp online, cấp tín dụng online 24/7,
thực hiện phát hành L/c trực tuyến, chuyển tiền đi quốc tế
online, bán ngoại tệ online, bao thanh toán trực tuyến, giải ngân
vốn vay online… Theo thời gian, số lượng khách hàng giao dịch
trên kênh số có sử dụng app giao dịch ngân hàng hDBank ngày
một tăng. hành trình thực hiện số hoá của hệ thống hDBank
nói chung - hDBank Ninh Thuận nói riêng đã giúp khách hàng
giao dịch tài chính thông suốt, đồng thời tạo thói quen thanh
toán không dùng tiền mặt, phù hợp với xu thế thời đại cũng như
bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đây cũng chính là
giải pháp hữu hiệu giúp chi nhánh gia năng lực cạnh tranh, tiết
giảm chi phí hoạt động, nâng cao đáng kể năng lực tiếp cận và
cung cấp dịch vụ không tiếp xúc cho khách hàng, từ đó khẳng
định chỗ đứng vững chắc trên thị trường tài chính tỉnh nhà.n
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hdBaNk NINh ThuậN 

Sau 2 năm gắn bó với mảnh đất Ninh
Thuận giàu tiềm năng, hoạt động của
hDBank Ninh Thuận không chỉ làm sôi
động thêm thị trường tài chính tỉnh nhà mà
còn đáp ứng hiệu quả nhu cầu vốn và các
dịch vụ về tài chính cho người dân, doanh
nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, phát triển kinh tế địa phương.

hàN LƯƠNG

Ông Lê Kim Dũng, 
Giám đốc HDBank Ninh Thuận 

Đẩy mạnh số hóa, không ngừng
nâng cao năng lực cạnh tranh

ENTERPRISE



Gen Z: thế hệ 1-0-2 
Những bạn trẻ gen Z được nhiều thế

hệ đi trước công nhận là một nhóm tinh
hoa có 1-0-2. Thời đại công nghệ thông
tin bùng nổ, gen Z từ nhỏ đã hình thành
thói quen tìm kiếm thông tin dưới nhiều
hình thức khác nhau, từ đó tự trải nghiệm
và đúc kết ra cho mình một hình mẫu
riêng, không hề rập khuôn.

giống với thế hệ millenials (1981-
1996), gen Z cũng coi trọng bản sắc cá
nhân, họ tin rằng mọi sự sẽ tốt hơn thông
qua đối thoại và được là chính mình - “be
yourself”. Điều này được thể hiện trong
hành vi mua sắm, trong khi millenials
quan tâm tên tuổi và giá trị của một
thương hiệu, gen Z lại quan tâm hơn đến
việc hình ảnh của thương hiệu có phù
hợp với phong cách của bản thân không.

Được sinh ra và trưởng thành trong thời điểm thế giới có
những bước tiến vượt bậc về công nghệ, gen Z được mô tả là
tech-native, những người xem công nghệ là một phần không thể
thiếu trong cuộc sống. Để “được lòng” thế hệ này, các thương
hiệu buộc phải xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng
một cách nhanh chóng và thuận tiện, thậm chí chỉ diễn ra vài
tiếng hoặc vài phút từ lúc hình thành nhu cầu cho đến khi thực
hiện giao dịch. mở tài khoản nhanh như chớp, săn sale online
khung giờ vàng, miễn phí giao hàng cấp tốc,… Với gen Z, mọi
thứ phải thật nhanh nhưng lại thật “chill”. 

Những ưu đãi “một không hai” mà người trẻ
không thể bỏ lỡ

chi tiêu thông minh cũng là đầu tư, quan điểm này được gen Z
càng thể hiện rõ hơn khi người trẻ luôn tiếp cận nhanh những giải
pháp tài chính giao dịch hàng ngày được tối ưu bằng công nghệ và
ưu đãi phù hợp để sẵn sàng không bỏ lỡ “deal” tốt.

acB lại thấu hiểu và chiều chuộng gen Z theo cách ít ai ngờ.
gói tài khoản ưu đãi 1-0-2 được thiết kế chuyên biệt cho những
cái đầu nhanh nhạy, những đôi mắt tinh anh và ngón tay thoăn
thoắt. 1-0-2 được định nghĩa rất hợp lý: 1 phút có ngay tài khoản
sử dụng ngay, 0 phí chuyển khoản online và rút tiền aTm tất cả
ngân hàng (và nhiều loại phí khác), 2% hoàn tiền khi đi siêu thị
hoặc cửa hàng tiện lợi. 

Theo đó, bạn có thể dễ dàng mở tài
khoản siêu tốc theo phong cách “thật
chill”, sở hữu sau 1 phút với công nghệ mở
tài khoản 100% online bằng tính năng
định danh ekYc và Video call face
Identity. Ngay sau khi mở tài khoản trực
tuyến thành công, các tiện ích sẽ lập tức
được kích hoạt để bạn tha hồ giao dịch tức
thì như chuyển tiền, thanh toán hoá đơn,
gửi tiết kiệm online được hưởng lãi suất
ưu đãi cao hơn tại quầy đến 0,85%/năm...
và đặc biệt “unlimited” về hạn mức giao
dịch tài khoản theo nhu cầu khách hàng.

Bên cạnh đó, gen Z còn được hưởng
nhiều quyền lợi khÔNg PhÍ như: cấp
tài khoản số đẹp lung linh, miễn phí
thường niên thẻ, chuyển tiền online và
đặc biệt miễn phí rút tiền aTm tất cả
ngân hàng trên toàn quốc. Bạn cũng

không bị đòi hỏi duy trì số dư tối thiểu ban đầu. “Xịn sò” hơn tất
cả, acB hiện là ngân hàng tiên phong trên thị trường áp dụng
ưu đãi miễn phí rút tiền aTm tất cả ngân hàng. 

hơn nữa, nếu gen Z thường xem cửa hàng tiện lợi là “điểm
đến thường xuyên”, sở hữu gói tài khoản 1-0-2 còn cực thông
minh khi giúp bạn tiết kiệm trong từng chi tiêu: hưởng 2% hoàn
tiền cho các giao dịch tại siêu thị và cửa hàng tiện lợi, 1% cho tất
cả các giao dịch còn lại khi thanh toán bằng thẻ acB Visa Debit
kết nối gói tài khoản. 

Với những bạn trẻ mở mới thẻ acB Visa Debit, acB hoàn
thêm 50.000 VND/lần cho 4 giao dịch tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện
lợi trong vòng 30 ngày đầu mở thẻ. Những loại phí thường niên hay
khoản tiền hoàn thường xuyên trong chi tiêu nếu được tích lũy lâu
dài sẽ “tích tiểu thành đại” và mang đến một khoản tiết kiệm không
nhỏ. Đây cũng là phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả
được nhiều chuyên viên tư vấn tài chính khuyến khích thực hiện. 

gói tài khoản ưu đãi 1-0-2 rõ ràng được acB thiết kế “đo
ni đóng giày” cho gen Z - những người trẻ với quan niệm tài
chính hiện đại, không cần là chứng khoán hay nhà đất, chi tiêu
“thông minh” cũng là đầu tư. Với sản phẩm này, acB cũng
đang tự tin bước vào chặng đua “chuyển đổi số” của ngành
ngân hàng với sự chuyển đổi toàn diện mô hình vận hành và
kinh doanh riêng biệt nhằm thu hút khách hàng nhiều hơn
bằng các quy trình “số” đơn giản. n
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Không cần là chứng khoán hay nhà đất, 
chi tiêu “thông minh” cũng là đầu tư!

khác với thế hệ trước với tư
duy chi tiêu tiết kiệm, giới
trẻ gen Z (sinh năm 1997 -
2012) lớn lên trong kỷ
nguyên thịnh vượng của
nền kinh tế, họ không ngại
chi tiền, tuy nhiên mỗi giao
dịch mua đều phải tối đa
hóa giá trị trên nhiều
phương diện như thời gian,
tiền bạc và công sức. 
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tiếp cận đúng đối tượng
Qua hơn 12 năm đi vào hoạt động (từ năm 2010), công

ty TNhh mTV mỹ Viên hoạt động trong lĩnh vực chính là
chuyên sản xuất các sản phẩm gạch không nung, gạch block,
gạch bê tông, gạch terrazzo, gạch trồng cỏ… với đa dạng kích
thước và mẫu mã. cùng nhà máy sản xuất 50.000m2, mỗi
năm mỹ Viên có khả năng cung cấp ra thị trường khoảng
110 triệu sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm gạch xi măng cốt liệu
của công ty đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Xây dựng
(QcVN 16:2014/BXD) và được kiểm định chất lượng định
kỳ tại các đơn vị kiểm định chuyên môn. Tiếp nối thành
công này, mỹ Viên đã tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất

gạch không nung công nghệ cao theo tiêu chuẩn
châu Âu - cE. Đây là dây chuyền có công nghệ
hiện đại, tiên tiến, có quy mô công suất 45 triệu
viên QTc/năm - quy mô lớn nhất tỉnh Ninh
Thuận tính tới thời điểm hiện tại. hiện nhà máy
có thêm dây chuyền sản xuất ngói màu theo tiêu
chuẩn jIS, sử dụng sơn gốc nước của Nhật với tiêu
chí sản xuất chất lượng cao.

Từ 2013 đến nay, nhà máy mỹ Viên đã cung
cấp gạch xây dựng các tuyến đường ven biển,
thành phố Phan rang, các công viên của các
huyện, các tuyến đường vào trung tâm huyện và
bán cho nhà dân. Nhà máy mỹ Viên hiện có 28 loại
gạch, trong đó gạch màu đang là xu hướng được
lựa chọn trong trang trí, làm đẹp cho các huyện và
thành phố. Trong tương lai, gạch terrazzo sẽ phát
triển rất tốt, đặc biệt là để xây dựng các công viên,
thảm cỏ cây xanh trong các resort. 

khi được hỏi đâu là lý do để mỹ Viên chọn
Ninh Thuận là nơi khởi nghiệp cho thương hiệu

của mình, ông Trần kỳ Phong chia sẻ: “Nơi đây có đầy đủ về
“thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, là trung tâm của 3 khu du
lịch, đồng thời nằm trên trục quốc lộ 9; có quỹ đất lớn cùng
nguồn nhân lực dồi dào. Nhà nước cũng đang có chủ trương
khuyến khích đầu tư thay thế đất nung chuyển sang gạch
không nung, và gạch không nung nguyên liệu chính là đá.
Trong khi đó Ninh Thuận có nguồn nguyên liệu đá dồi dào
thuận lợi cho việc sản xuất gạch, ngoài ra nguồn nhiên liệu
còn gần nhà máy nhiệt điện Bình Tân với nguồn tro bay có
thể sản xuất gạch với chất lượng cao”. Tận dụng tối đa
những lợi thế trên, đến nay công ty đã cung cấp gạch cho
khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Ninh
Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, khánh hòa, TP.hồ chí
minh. Tiếp nối sự thành công này, hiện doanh nghiệp đang
đầu tư nhà máy mỹ Viên có diện tích 5,5ha với 3 dây chuyền

CôNg Ty TNhh mTv mỹ vIêN

Theo đuổi đến cùng mục tiêu chất lượng

“không chỉ cam kết bằng khẩu hiệu,
chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Ninh
Thuận lắp đặt hệ thống dây chuyền sản
xuất gạch công nghệ theo tiêu chuẩn
châu Âu - cE”- ông Trần kỳ Phong,
giám đốc công ty TNhh mTV mỹ Viên
chia sẻ. Đó chỉ là một trong những bước
ngoặt quan trọng để mỹ Viên thành công
trong hành trình sản xuất ra những sản
phẩm gạch có mẫu mã đa dạng, đáp ứng
yêu cầu của nhiều loại công trình, với
chất lượng cao và giá cả hợp lý.

bích hạNh
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gạch không nung, 3 dây chuyền ngói màu, 1
nhà máy gạch màu tự chèn, 1 nhà máy gạch
terrazzo. Đồng thời nghiên cứu các biện pháp
giảm chi phí vận chuyển từ đó giảm chi phí
hàng hóa, tăng năng lực cạnh tranh. hiện nhà
máy gạch mỹ Viên có công suất 40-50 triệu
viên/năm, dự kiến sẽ có nhà máy số 2 trong
năm 2022 với quy mô 6,3ha với công suất
khoảng 50 triệu viên/năm.

Hoạch định chiến lược
Thời gian tới, mỹ Viên sẽ chú trọng vào 3

thị trường, là các dự án trọng điểm như sân
bay, sân vận động, sân thi đấu, các công trình
lớn; thị trường vốn ngân sách như bệnh viện,
trường học, trạm xá; các nhà thầu xây dựng tại
địa phương, xây dựng cá nhân. “Với mỹ Viên,
khách hàng là trung tâm của các dịch vụ. chỉ
cần một cuộc gọi là đội ngũ vận tải chuyên
nghiệp mang màu áo mỹ Viên sẽ sẵn sàng có
mặt để cung cấp cho khách hàng nguồn gạch
chất lượng cao với chi phí tốt nhất. Ngoài ra,
với các công trình khó khăn về tài chính, nhà
máy sẵn sàng cung cấp hạn mức tín dụng hoặc
trả theo kỳ hàng tháng.”

“công ty đã có kế hoạch lấy đất tầng phủ,
đất đồi có đất phân hóa, đồng thời sẽ xây dựng
thêm một nhà máy nghiền để tạo nên cát nhân
tạo với quy mô 50,000 khối/năm. Nếu thực hiện
được thì nhà máy có thể tự tạo nguồn nguyên
liệu đầu vào, từ đó giảm giá thành sản phẩm,
tăng mức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời
chất lượng của sản phẩm vẫn không thay đổi.
Ninh Thuận có nguồn nguyên vật liệu đá chất
lượng cao, với mức độ cứng nhưng màu không
đồng đều nên rất phù hợp tạo đá lót nền
granite và nhà máy mỹ Viên đang có kế hoạch
xây dựng nhà máy sản xuất đá granite để vận
dụng nguồn đá có sẵn trong địa bàn” - ông
Phong cho biết.n

“Vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á”
Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong cụm

du lịch quốc gia thuộc tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang - Phan rang, với
khí hậu đặc thù ít mưa, nhiều nắng, hầu như quanh năm ít chịu ảnh hưởng
của bão mà các nhà địa lý học ví như “vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á”.
Vùng đất lắm nắng, nhiều gió này được đánh giá là điểm đến khác biệt trong
chuỗi các sản phẩm du lịch khu vực Nam Trung Bộ. Đây chính là khu vực
triển vọng, định hướng vươn tầm thế giới và khu vực phát triển du lịch Việt
Nam trong thời gian tới. Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Trung Lương đã từng
nhận định, sự khác biệt tạo cho Ninh Thuận có lợi thế cạnh tranh giữa các
điểm đến trong nước cũng như thế giới trong bối cảnh hiện nay. Và thực tế
trong những năm gần đây, Ninh Thuận đã và đang phát triển, trở thành điểm
đến du lịch hấp dẫn, ưa thích của du khách trong nước và quốc tế. 

Ngày 28/3/2018, uBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-
uBND về quy định cơ chế thu hút phát triển du lịch đẳng cấp cao trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận, nhờ vậy đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư với nhiều dự
án du lịch quy mô lớn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 57 dự án dịch vụ du
lịch được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư, với tổng vốn đăng ký trên 29.686 tỷ đồng; trong đó có 19 dự án đi vào
hoạt động với tổng vốn đăng ký 3.180 tỷ đồng. hệ thống cơ sở lưu trú du
lịch tiếp tục được phát triển, số phòng có chất lượng đạt tiêu chuẩn tương

NINh ThuậN

Điểm đến của những
trải nghiệm khác biệt
Nếu Đà Lạt giàu chất thơ, Nha Trang giàu chất
nhạc thì Ninh Thuận giống như một bức họa đa
sắc màu. cũng chính những tiềm năng tự nhiên
độc đáo đó đã khiến Ninh Thuận định vị trong du
khách là điểm đến của những trải nghiệm có một
không hai. 

hàN LƯƠNG

F
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most unique sandy, grassy region in
southeast asia

Lying in the Southern central coast, Ninh Thuan
province is part of the national tourist triangle of Da Lat -
Nha Trang - Phan rang where it is typically sunny and
little rainy and sheltered from devastating storms, making
geographers liken it to the "most unique sandy, grassy
place in Southeast asia". This sunny, windy land is
different from other tourist destinations in the South
central region. This promising area is planned to be
developed to reach global and regional levels in the coming
time. associate Professor, PhD Pham Trung Luong once
said that the difference gives Ninh Thuan a competitive
advantage over other domestic and international
destinations. In recent years, Ninh Thuan has been
strongly developed to become an attractive and preferred
tourist destination of domestic and international visitors.

on march 28, 2018, the Provincial People's
committee issued Decision 25/2018/QD-uBND on
regulations on Ninh Thuan high-class tourism
development. Then, the province has attracted many large
tourism projects. up to now, the province has 57 tourism
service projects with a total registered capital of over
VND29,686 billion, including 19 operational projects with
VND3,180 billion. The system of tourist accommodation
establishments continues to be developed, with 3-star or
higher-grade rooms accounting for over 50%. The image
of Ninh Thuan tourism and tourist attractions has been
known and voted by tourists to be a place of choice on the
"World Tourism map".

In 2020, the Ninh Thuan Provincial People’s
committee included the marine economy into its
investment and development plans. mr. Nguyen Van hoa,

đương 3 sao trở lên chiếm trên 50%. hình ảnh du lịch Ninh Thuận
cùng các điểm du lịch đã lần lượt được du khách biết đến, bình chọn
và lọt vào top “Bản đồ du lịch thế giới”. 

Trong năm 2020, chủ trương phát triển kinh tế biển đa dạng, đa
lĩnh vực đã được uBND tỉnh Ninh Thuận xác định rõ qua các kế
hoạch đầu tư và phát triển. Ông Nguyễn Văn hòa - giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (VhTTDL) Ninh Thuận chia sẻ thêm:
“Nhận diện được thế mạnh của vùng đất “ít mưa, thừa nắng”, Ninh
Thuận đang thực hiện các giải pháp đồng bộ, đặt mục tiêu xây dựng
địa phương trở thành điểm du lịch quan trọng trong chuỗi du lịch
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. cùng với định hướng lấy du
lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, địa phương đang đẩy nhanh tiến trình xúc tiến du
lịch, trên cơ sở bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đặc
thù để thu hút du khách, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Điểm nhấn trong bức tranh du lịch Nam miền trung 
Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch covid-

19 nhưng với quyết tâm đưa ngành Du lịch cơ bản trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025 và thực sự là ngành kinh
tế mũi nhọn và phát triển bền vững vào năm 2030 theo đúng tinh
thần Nghị quyết số 04-NQ/Tu đã đề ra, tỉnh đã từng bước định
hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là
những sản phẩm mang tính đặc trưng, ưu tiên phát triển 4 sản
phẩm đặc thù, 4 sản phẩm mới lạ, 4 sản phẩm bổ trợ. 

30 năm qua, cùng với quá trình đổi mới của tỉnh Ninh Thuận,
ngành Du lịch có những bước phát triển mạnh mẽ từ việc khai thác tiềm
năng đến tìm hướng đi riêng, đặc biệt tỉnh luôn chú trọng vào công tác
quảng bá hình ảnh Ninh Thuận trở nên độc đáo, tạo được ấn tượng
mạnh trong lòng du khách trong cũng như ngoài nước. Đặc biệt, năm
2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để thực hiện các chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ông Trần Quốc Nam,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch uBND tỉnh nhấn mạnh: “Với mục tiêu
xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn với các
nhà đầu tư, trên tinh thần cầu thị và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
(DN), tỉnh sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các
DN kinh doanh du lịch, nhà đầu tư trong thời gian đến cũng như sẽ tiếp
tục tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư nhằm giúp
cho DN kinh doanh trên địa bàn đạt lợi nhuận cao nhất”.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu
đãi về đất đai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi cho các DN, nhà đầu tư; tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng kỹ
thuật viễn thông, điện, công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số
trong ngành Du lịch, hướng tới hình thành và phát triển hệ thống
du lịch thông minh.

mặc dù ngành Du lịch Ninh Thuận được coi là “sinh sau, đẻ muộn”
trong các chiến lược phát triển kinh tế nói chung, kinh tế biển nói riêng
nhưng với cách đi chậm mà chắc, tỉnh đã chứng minh được bước phát
triển đột phá ngoạn mục. Như các chuyên gia nhận định, “át chủ bài” là
những dự án xứng tầm tiềm năng giúp Ninh Thuận trở thành điểm
nhấn trong bức tranh du lịch Nam miền Trung. không ngạc nhiên khi
vùng đất vốn nổi tiếng vì nắng và gió đang trở thành thủ phủ du lịch cả
nước và vươn tầm châu Á trong tương lai. Ông Trần Quốc Nam chia sẻ:
“chúng tôi sẵn lòng chào đón và đồng hành cùng các DN kinh doanh
du lịch, các nhà đầu tư bất động sản du lịch trong và ngoài nước. hãy
đến với Ninh Thuận, để đầu tư, trải nghiệm, tham quan nghỉ dưỡng,
hưởng thụ không khí trong lành với nhiều thắng cảnh thiên nhiên thơ
mộng. các DN sẽ sớm nhận ra Ninh Thuận thực sự là điểm đến tin cậy,
an toàn, thân thiện và có nhiều cơ hội phát triển mới”.n

NINh ThuaN

Destination 
of Unique
Experiences

If Da Lat is poetry-like and Nha Trang
is music-like, Ninh Thuan is like a
colorful painting. Natural uniqueness
makes Ninh Thuan a destination for
unique experiences of tourists.

bich haNh

F
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Director of the Department of culture, Sports and Tourism,
added, "recognizing the strength of much-sunny and little-rainy
land, Ninh Thuan is carrying out consistent solutions to become
an important tourist destination in the central coast and the
central highlands. While taking tourism as a spearhead
economic sector and creating a driving force to promote
socioeconomic
development, the province
is accelerating tourism
promotion, preserving
historical values and
specific culture and nature
to attract tourists and
increase income for people."

Bright spots on the
south Central
tourism picture

In the past time, despite
being hugely affected by the
coVID-19 pandemic,
determined to make
tourism a spearhead
economic sector by 2025
and a strong and
sustainable spearhead
economic sector by 2030 as
per resolution 04-NQ/Tu,

the province has gradually built and developed tourism
products, with priority given to development of four special
products, four novel products and four complementary
products.

In the past 30 years, in line with the renovation process of
Ninh Thuan province, the tourism sector has strongly developed
to unlock local potential and polished the image of Ninh Thuan
unique tourism to create strong impressions on domestic and
foreign tourists. 2022 is an important year as the province is
carrying out targets of the resolution of the 14th Ninh Thuan
Provincial Party congress and the 5-year socioeconomic
development plan (2021-2025). mr. Tran Quoc Nam, Deputy
Secretary of the Provincial Party committee, chairman of the
Provincial People's committee, emphasized "With the goal of
building Ninh Thuan into a friendly and attractive destination
for investors and going with enterprises, the province will always
support tourism companies to deal with difficulties and obstacles
and focus on further improving the investment environment to
help them obtain the highest profitability.”

In addition, the province has introduced many preferential
policies on land, simplified administrative procedures, provided
favorable conditions for businesses and investors; strongly
developed technical infrastructure of telecommunications,
electricity, information technology and digital transformation
for smart tourism industry.

Starting to develop tourism later than many other localities
though, the province has made spectacular development.
according to experts, trumps are big projects that make Ninh
Thuan a bright spot in the picture of South central tourism. It
is not surprising that the sunny, windy land is becoming a
tourism hub of the country and in asia in the future. “We are
willing to welcome and accompany domestic and foreign
tourism businesses and tourism property investors. coming to
Ninh Thuan to make investment, enjoy experiences, visit
resorts and inhale the fresh air in many poetic natural
landscapes, they will soon realize that Ninh Thuan is really a
reliable, safe, friendly destination with many new development
opportunities," he said.n



Ông có thể cho biết một số
kết quả nổi bật mà ngành du
lịch Ninh thuận đạt được
trong thời gian qua? 

Trong những năm qua, việc
thực hiện Nghị quyết 08-
NQ/BcT của Bộ chính trị “về
phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn” và
Nghị quyết 115/NQ-cP của
chính phủ “về thực hiện một số
cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ
tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh
tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời
sống nhân dân giai đoạn 2018-
2023” đã mở ra bước đột phá
đưa ngành du lịch Ninh Thuận phát triển theo hướng xanh, sạch
và bền vững. 

Ninh Thuận đã thu hút khá nhiều nhà đầu tư với nhiều dự
án du lịch quy mô lớn. cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
ngày càng được cải thiện; các loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí
được các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư khá nhanh. Lượng
du khách trong 5 năm qua tăng nhanh, bình quân tăng
10,8%/năm, ngành du lịch đạt tỷ trọng 8% grDP toàn tỉnh. Đặc
biệt đến đầu năm 2022, hoạt động du lịch có những tín hiệu lạc
quan, cụ thể: 03 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách tham
quan, nghỉ dưỡng ước đạt 510.600 lượt (đạt 26,9% so kế hoạch).
Trong đó, khách là người nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh
ước đạt 2.040 lượt; khách nội địa ước đạt 508.560 lượt; thu nhập
xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 370 tỷ đồng (đạt 24,3% so kế
hoạch). riêng tháng 3/2022, tổng lượt khách tham quan, nghỉ
dưỡng ước đạt 270.600 lượt (tăng 7,04% so cùng kỳ). 

Để thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm
năng, lợi thế, ngành du lịch Ninh thuận sẽ thực hiện các
giải pháp nào? 

Là địa phương phát triển du lịch khá muộn nên Ninh
Thuận tránh kiểu làm du lịch “ăn xổi ở thì”, “bóc ngắn cắn dài”.
Địa phương đã và đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch
cao cấp và thân thiện với môi trường. Theo các chuyên gia về
du lịch, đây là hướng đi đúng đắn. 

Đặc biệt trong tình hình hiện tại, tỉnh sẽ tập trung tiêm đủ 3
liều vaccine covid-19 cho toàn dân Ninh Thuận; có cơ chế hỗ trợ
về đào tạo, tập huấn cho người lao động trong lĩnh vực du lịch về
kỹ năng quản lý và chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng
dịch vụ du lịch; nhanh chóng chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở vật chất
kỹ thuật, trang thiết bị để sẵn sàng đón khách. Đẩy mạnh các hoạt
động quảng bá du lịch thông qua các nền tảng số và các phương
tiện thông tin đại chúng; phát triển các sản phẩm du lịch mới, đa
dạng hóa sản phẩm… Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du
lịch, nhất là trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng

đội ngũ lao động; tiếp tục thực
hiện hiệu quả các chính sách hỗ
trợ của chính phủ với doanh
nghiệp, người lao động.

Nhân đây ông có điều gì
muốn chia sẻ đến chính quyền
địa phương cũng như các nhà
đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực
du lịch, văn hóa?

mục tiêu đến năm 2030, Ninh
Thuận trở thành tỉnh có mức thu
nhập bình quân thuộc nhóm
trung bình cao của cả nước. Đến
năm 2045, trở thành tỉnh phát
triển toàn diện, có thu nhập cao,
theo hướng phát triển một cách

toàn diện cả về du lịch biển, du lịch sinh
thái và du lịch văn hóa, đưa du lịch thật sự là ngành kinh tế trụ cột
thứ 02 sau ngành năng lượng sạch trong 06 nhóm ngành kinh tế trụ
cột của tỉnh, với 3 khâu đột phá và 04 nhiệm vụ trọng tâm. chủ
trương “chính quyền trải thảm, nhà đầu tư chung vai góp sức phát
triển du lịch” được chính quyền địa phương các cấp áp dụng mạnh
mẽ và hiệu quả lâu nay. chúng tôi mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục đồng
hành cùng nhà đầu tư, ban hành các cơ chế chính sách thúc đẩy
phát triển du lịch bền vững theo hướng quản lý, sử dụng và thu hút
các nguồn lực hợp lý, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước -
doanh nghiệp - người dân. hy vọng rằng, trong tương lai, với
những nhà đầu tư, doanh nghiệp làm du lịch một cách bài bản,
chuyên nghiệp, tâm huyết, Ninh Thuận sẽ có những thiên đường
du lịch chẳng kém maldives, Bali hay Phuket… những thiên đường
du lịch của châu Á. Đó sẽ không còn là sự kỳ vọng, mà là hiện thực.

trân trọng cảm ơn ông!
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Phát triển du lịch theo hướng 
xanh, sạch và bền vững 

TOURISM

Nhiều năm trở lại đây, Ninh Thuận
tăng tốc đầu tư phát triển theo
hướng du lịch bền vững, thân thiện
với môi trường. Để tìm hiểu thêm về
sự phát triển này, phóng viên đã có
cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn
Hòa - giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (VhTT&DL) Ninh
Thuận. Hàn Lương thực hiện.

Vịnh Vĩnh Hy nằm ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận là
một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam



Could you please briefly introduce the outstanding
results that Ninh thuan's tourism industry has achieved
in recent years?

The implementation of resolution 08-NQ/BcT of the
Politburo "on developing tourism into a spearhead economic
sector" and resolution 115/NQ-cP of the government "on
implementation of specific mechanisms and policies to
support Ninh Thuan socioeconomic development, production
stabilization and people's livelihood security in 2018-2023 has
opened a new breakthrough approach to green clean and
sustainable tourism development of Ninh Thuan province.

Ninh Thuan has attracted many big tourism investors.
Therefore, tourism facilities have been increasingly improved.
hospitality and entertainment services have been quickly
invested by organizations and individuals. Tourist arrivals to
the province have increased rapidly in the past five years, an
average increase of 10.8% a year. The tourism industry
accounts for 8% of the province's grDP. Especially, tourism
started to recover from the beginning of 2022. Specifically, in
the first three months of 2022, visitor arrivals were estimated
at 510,600 (reaching 26.9% of the full-year
plan). 2,040 foreigners arrived in the
province for business while domestic
visitors were counted at 508,560. Tourism-
related social income was VND370 billion
(24.3% of the plan). In march 2022 alone,
tourist arrivals were forecast at 270,600
strong (an increase of 7.04% over the same
period of 2021).

to make tourism development
commensurate with local potential and
advantages, what solutions will the
tourism industry of Ninh thuan
implement?

Starting to focus on tourism
development quite late as compared to other
localities, Ninh Thuan province adopted a
high-class and environment-friendly tourism
development strategy. This is a right

approach, according to industry experts.
Especially in the current context, the province will

focus on full vaccinations for its citizens. It will provide
training support for tourism workers who will be trained in
management skills and professional skills to deliver better
tourism services; quickly complete technical facilities and
equipment to welcome guests. Ninh Thuan will accelerate
tourism promotion via digital platforms and mass media;
develop and diversify new tourism products; enhance
tourism administration, especially in planning
management and worker quality management; continue to
effectively implement the government's support policies
for businesses and employees.

do you have any message to local authorities as well as
investors, especially in tourism and culture?

By 2030, Ninh Thuan will become an upper middle-
income province in the country. By 2045, it will become a
comprehensively developed, high-income province, driven by
marine tourism, eco-tourism and cultural tourism. Then,
tourism will be truly an economic sector, the second pillar
after the renewable energy industry in the province's six pillars
of economic sectors, based on three groundbreaking actions
and four key tasks. The local government encourages investors
in tourism development. We hope that the province will
continue to accompany investors, issue mechanisms and
policies for more sustainable tourism development by
managing, using and attracting resources reasonably, and
ensuring harmonious interests of all stakeholders. hopefully,
in the future, with professional and devoted tourism investors
and businesses, Ninh Thuan will have tourist paradises like
maldives, Bali or Phuket - tourism paradises in asia. It will no
longer be an expectation, but a reality.

thank you very much!
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Green, Clean and Sustainable
Tourism Development
Ninh Thuan has accelerated sustainable
and environment-friendly tourism
investment and development in the past
years. To learn more about this
development approach, our reporter has
an interview with mr. Nguyen Van
Hoa, Director of Ninh Thuan
Department of culture, Sports and
Tourism. Han Luong reports.

Bau Truc Pottery Village is a tourist attraction



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ VIÊN

Kho gạch ngói Phan Rang
Quốc lộ 1A, KP9, phường Phước 
Mỹ, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 02593 882 066

Kho gạch ngói Đơn Dương
Quốc lộ 27, Lạc Lâm, Đơn Dương, 
tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0866 677 277

Kho gạch ngói Phan Rí Cửa
Cầu Nam, Quốc lộ 1A, TT. Phan 
Rí Cửa, Bình Thuận
Điện thoại: 0916 430 694

Địa chỉ: Tỉnh lộ 709, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Website: gachmyvien.com     Email: myvientkp@gmail.com     Hotline: 0971 441 199

VẬT LIỆU XANH CHO CÔNG TRÌNH BỀN VỮNG!

CÁC KHO HÀNG MỸ VIÊN TẠI

Sản xuất và phân phối
- Gạch Không Nung, Gạch Block
- Gạch Terrazzo, Gạch Tự Chèn 
- Gạch Trồng Cỏ, Gạch Block Trồng Cỏ 
- Ngói Màu Không Nung



NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CHI NHÁNH NINH THUẬN

www.lienvietpostbank.com.vn

Phòng Giao dịch Cà Ná
Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, 
huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 02593 767 777

Phòng Giao dịch Ninh Hải
KP Ninh Chữ 2, TT. Khánh Hải, 
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 02593 965 555

Phòng Giao dịch Ninh Sơn
Số 221E Lê Duẩn, TT. Tân Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 02593 628 888

Số 44 Đường 16 tháng 4, P. Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
Điện thoại: 0259 3921 111

Tiếp vốn nhanh - sẵn sàng kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NINH THUẬN
Số 53 Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

ĐT: 0259 3822 900 - 0259 3833 632 - Fax: 0259 3822 900
Email: ctcpxdninhthuan@gmail.com

Chuyên thi công các 

công trình xây dựng dân 
dụng, công nghiệp, cầu 
đường, thủy lợi,... sản 
xuất các sản phẩm bê 
tông, gạch tuynel, gạch 
không nung, đá cát xây 
dựng các loại, kinh 
doanh vật liệu xây dựng.

NICONCO

www.ctcpxdninhthuan.com.vn
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