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Thủ tướng Phạm Minh Chính
thăm và làm việc tại một dự án
điện mặt trời trên địa bàn
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
vào tháng 11/2020 - khi ông
đang giữ vai trò là Trưởng Ban
Tổ chức Trung ương

Phát động Chương trình đánh giá,
công bố doanh nghiệp bền vững
năm 2021
Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp
bền vững tại Việt Nam năm 2021 (“Chương
trình CSI”) đã được Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt
Nam (VBCSD-VCCI) phát động thực hiện.
Hương Ly

B

ước sang năm thứ 6 thực hiện theo sự chỉ đạo của
Chính phủ, VCCI (với nòng cốt là VBCSD-VCCI) tiếp
tục phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao
động tổ chức Chương trình CSI nhằm tìm kiếm và
biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt kinh doanh có trách
nhiệm trong cả 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội – môi trường. Bộ chỉ số
Doanh nghiệp bền vững (CSI) tiếp tục được sử dụng làm căn cứ
đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp tham
gia Chương trình.
Năm 2021, Chương trình sẽ tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp
ở mọi quy mô và lĩnh vực trên toàn quốc, thông qua hình thức nộp
hồ sơ bản cứng hoặc khai trực tuyến và không thu bất kỳ khoản phí
nào từ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ
khai thông tin theo Bộ chỉ số CSI 2021 với 119 chỉ số ở 4 lĩnh vực:
Chỉ số Kết quả phát triển bền vững, Chỉ số Quản trị; Chỉ số Môi
trường; và Chỉ số Lao động – Xã hội.
Dấu ấn quan trọng nhất của CSI 2021 chính là ở sự phân cấp
các chỉ số ra thành 3 cấp độ dành cho các quy mô doanh nghiệp
khác nhau. 53 chỉ số ký hiệu M dành chung cho tất cả loại hình
doanh nghiệp, và là các chỉ số tối thiểu dành cho các doanh nghiệp
nhỏ và siêu nhỏ. 28 chỉ số ký hiệu C (chỉ số cơ bản) dành cho doanh

nghiệp vừa và lớn, và 38 chỉ số ký hiệu A (chỉ số nâng cao) thể hiện
việc doanh nghiệp ngoài việc tuân thủ pháp luật thì còn xây dựng
được một hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh đảm bảo các lợi ích
kinh doanh bền vững cho đối tác và các bên liên quan khác.
Đây là một nỗ lực của Ban tổ chức Chương trình nhằm khuyến
khích hơn nữa tất cả loại hình, quy mô doanh nghiệp tham gia vào
việc thực hiện kinh doanh có trách nhiệm. Doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ cần đảm bảo việc triển khai đầy đủ các nội dung của 53 chỉ
số M, và tùy theo tình hình thực tế sản xuất – kinh doanh, doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể khai thêm thông tin theo các chỉ số C
và A và nhận thêm điểm thưởng từ Ban tổ chức. Tương tự như thế,
doanh nghiệp vừa và lớn cần đảm bảo khai đủ thông tin theo các
chỉ số M và C và có thể khai thêm thông tin theo các chỉ số A và
nhận thêm điểm thưởng từ Ban tổ chức.
Phát biểu khai mạc tại Lễ phát động, ông Nguyễn Quang Vinh
– Tổng Thư ký VCCI, Phó Chủ tịch điều hành VBCSD nhấn mạnh
“Thông qua việc phân cấp các chỉ số của Bộ chỉ số CSI 2021 theo
các quy mô doanh nghiệp khác nhau, một lần nữa, chúng tôi muốn
nhấn mạnh và truyền tải đi thông điệp “phát triển bền vững không
phải là phú quý sinh lễ nghĩa, không phải là chuyện xa vời, to lớn
chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn, mà rất thiết thực và có thể hữu
hình hóa thông qua việc thực hiện tốt các quy định pháp luật. Phát
triển bền vững hoàn toàn có thể được thực hiện ở tất cả các cấp độ
doanh nghiệp.” Cũng theo ông Vinh, Bộ chỉ số CSI đặc biệt hữu ích
cho các doanh nghiệp trong nước, vốn có đến hơn 95% là doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Dựa vào các cấp độ chỉ số, thay vì mất nhiều
công sức tự mày mò nghiên cứu “ma trận” thông tin, doanh nghiệp
cũng có thể hình dung ra lộ trình thực hiện phát triển bền vững
theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ đó tự xây dựng được chiến lược/ kế
hoạch kinh doanh phù hợp với năng lực hiện tại và định hướng
tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
trong nước, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nguồn lực trong
quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.
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Program on Benchmarking and Announcing
Sustainable Companies 2021 Launched
The Program on Benchmarking and
Announcing Sustainable Companies in
Vietnam (CSI Program) 2021 has been
launched by the Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI) and the
Vietnam Business Council for Sustainable
Development (VBCSD) - VCCI.
Huong Ly

S

tarting the sixth edition under the direction of the
Government, VCCI continues to coordinate with the
Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, the
Ministry of Natural Resources and Environment and
the Vietnam General Confederation of Labor to

cạnh đó, điểm mới của Chương trình CSI 2021 còn nằm ở
F 02 giảiBênthưởng
phụ về Bình đẳng giới tại nơi làm việc và Quyền trẻ

em trong kinh doanh. Đây đều là những nội dung mà cộng đồng
doanh nghiệp thế giới rất quan tâm, thể hiện cho tầm nhìn “không
để ai bị bỏ lại phía sau” trong văn hóa doanh nghiệp kinh doanh
bền vững.
Nói về quyền trẻ em trong kinh doanh, bà Rana flowers,
Trưởng Đại diện uNICEf Việt Nam nhận định: “Các doanh
nghiệp vẫn hàng ngày tương tác trực tiếp và gián tiếp với trẻ em, vì
các em là những lao động trẻ tuổi, con em nhân viên, người tiêu
dùng và thành viên của cộng đồng xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp có
thể đóng góp cho việc cải thiện cuộc sống các em thông qua những
chính sách và thực hành kinh doanh có trách nhiệm của mình,
đóng góp cho sự phát triển bền vững. Tôn trọng quyền của trẻ em
như một phần chương trình bền vững của doanh nghiệp sẽ giúp
xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn, là yếu tố thiết yếu tạo dựng
môi trường kinh doanh hiệu quả, hòa nhập và ổn định”.
Bà Lê Thanh Hằng, Giám đốc điều hành Mạng lưới Doanh
nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE),
chia sẻ: “Cải thiện bình đẳng giới (BĐG) tại nơi làm việc đóng góp
đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, thu hút và giữ
chân nhân tài, những yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp. VBCWE rất vui mừng được đồng hành
cùng Giải thưởng phụ về BĐG tại nơi làm việc trong khuôn khổ
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launch the CSI Program to qualify and honor responsible
businesses in all three aspects: Economy, society and
environment. The Corporate Sustainability Index (CSI)
continues to be used as a gauge of sustainability of candidate
businesses.
In 2021, the Program will accept registration applications
from businesses of all sizes and fields across the country, either
via delivery of hard copies or online declaration, free of charge.
Candidate companies will declare information according to the
CSI 2021 Criteria with 119 indicators in four areas: Sustainability
Performance Index, Governance Index; Environmental Index;
and Labor-Social Index.
The most important progress of CSI 2021 is the
decentralization of indicators into three categories for different
business sizes. 53 M indicators are universal for all businesses
and are minimum metrics for small and micro businesses. 28 C
indicators (basic) for medium and large enterprises and 38 A
Chương trình CSI 2021. Giải thưởng là cơ hội để các doanh nghiệp
Việt Nam tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế về BĐG,
hướng đến xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, đa dạng và
bền vững.”
Tiếp sau Lễ phát động, VBCSD-VCCI dự kiến sẽ tổ chức các
khóa tập huấn trực tiếp/ trực tuyến về Quản trị doanh nghiệp nói
chung và áp dụng Bộ chỉ số CSI trong quản trị doanh nghiệp nói
riêng vào tháng 6 & tháng 7/2021. Hạn chót nhận hồ sơ tham dự
của doanh nghiệp là ngày 15/08/2021. Doanh nghiệp có thể tham
khảo thông tin và tham dự Chương trình tại website
http://vbcsd.vn/csi.asp.n

Thông tin liên hệ:
• Bà Trần Thị Thu Thủy, Cán bộ phụ trách
Truyền thông, VBCSD
Email: thuyttt@vcci.com.vn; ĐT: 0989749012
• Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phụ trách CSI,
VBCSD
Emai: ngantq@vcci.com.vn

Most sustainable companies are honored at CSI award ceremony 2020

indicators (advanced) are designed for candidate companies
that, in addition to complying with the law, have also built a
healthy business ecosystem that ensures sustainable business
benefits for partners and other stakeholders.
This effort of the Program organizing Committee aims to
further encourage businesses of all forms and sizes to engage in
responsible business. Small and micro companies need to ensure
the full implementation of 53 M indicators and they can declare
C and A indicators as well, depending on their actual business, to
get extra bonus points from the organizing Committee.
Similarly, medium and large companies need to make sure to
declare enough information on M and C indicators and can
declare A indicators to get bonus points.
Mr. Nguyen Quang Vinh, General Secretary of VCCI and
Executive Vice President of VBCSD, stressed that “By
decentralizing CSI 2021 indicators to different business sizes, we
want to reemphasize and convey the message “sustainable
development is not superficial or only for big businesses but it is
essential and materialized by good legal practices. Sustainability is
absolutely possible at all levels of business.” CSI is particularly
useful for domestic companies, 95% of which are small and
medium in size. Based on the levels of indicators, instead of
spending a lot of effort on researching information matrix,
candidates can also envision a roadmap for implementing
sustainable development from small to large scale so as to build a
business strategy/plan that matches their current capacity and
future prospect. This helps them, especially domestic ones, reduce
a lot of time and resources in sustainable corporate governance.
In addition, the CSI 2021 Program has two new sub-awards
on Gender Equality in the Workplace and Children's Rights in
Business, which interest the world business community,
representing the vision of "leaving no one behind" in a
sustainable business corporate culture.
Talking about children's rights in business, Ms. Rana
flowers, uNICEf Representative in Vietnam, said, “Businesses
still interact directly and indirectly with children every day

because they are young workers and the offspring of employees,
consumers and the social community. Therefore, they can help
improve children's lives with their responsible business policies
and practices toward sustainable development. Respecting
children's rights as part of a corporate sustainability program will
help build stronger communities, which is essential to create an
effective, inclusive and secure business environment."
Ms. Le Thanh Hang, Executive Director of the Vietnam
Business Coalition for Women's Empowerment (VBCWE), said,
“Improving gender equality in the workplace contributes
significantly to economic growth, labor productivity, talent
attraction and employment - key factors for corporate
sustainability. VBCWE is delighted to partner with the Gender
equity in the Workplace Award within the framework of the CSI
2021 Program. The award is an opportunity for Vietnamese
businesses to get closer to international standards on gender
equality and move towards an equal, diverse and sustainable
working environment.”
VBCSD-VCCI will organize training courses, either
physically or online, on corporate governance in general and CSI
application to corporate governance in particular in june and
july 2021. The deadline for CSI application submission is August
15, 2021. Businesses can refer to the Program at the website
http://vbcsd.vn/csi.asp.n

Contact:
• Ms. Tran Thi Thu Thuy, Communications
Officer, VBCSD
Email: thuyttt@vcci.com.vn ; Tel: 0989749012
• Ms. Nguyen Thi Quynh Nga, CSI Officer,
VBCSD
Email: ngantq@vcci.com.vn
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Duy trì khả năng phục hồi
sau 14 tháng đại dịch Covid-19
Dẫu Việt Nam được coi là một trong
những quốc gia đối phó với Covid-19 hiệu
quả nhất, nền kinh tế đất nước vẫn không
tránh khỏi ảnh hưởng từ dịch bệnh. Nhận
thức rõ bối cảnh này, Đại học RMIT đã tổ
chức Tuần lễ Kinh doanh quốc tế năm
2021 nhằm tìm hiểu sâu hơn về tác động
của Covid-19 lên doanh nghiệp trên toàn
thế giới trong 14 tháng qua kể từ khi dịch
bùng phát.

C

ác lãnh đạo đến từ công ty Schneider Electric,
Consulus và Bambuup, cũng như giảng viên
cấp cao của Đại học RMIT, đã cùng thảo luận
những giải pháp chính mà doanh nghiệp có thể
cân nhắc để “vượt bão Covid-19” tốt hơn.

Linh hoạt ứng phó với nguồn lực hạn hẹp

Theo Tiến sĩ Abel Alonso, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn
Kinh doanh quốc tế tại Đại học RMIT, doanh nghiệp trên
toàn thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề chung do
nguồn lực tài chính hạn hẹp.
“Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ doanh nghiệp đến một mức
nào đó trong đại dịch này. Doanh nghiệp cần nâng cao tinh
thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, và giải quyết các vấn đề
với những gì sẵn có trong tay”, Tiến sĩ Alonso nhận định.
Vị chuyên gia từ RMIT gợi ý rằng doanh nghiệp nhỏ và
vừa (lực lượng chiếm phần lớn cộng đồng doanh nghiệp tại
hầu hết các nước) nên giải quyết vấn đề theo kiểu “giàn giáo
xây dựng”. Tương tự như cách lập giàn giáo xây dựng theo
từng tầng một, doanh nghiệp nên tập trung vào việc tồn tại
qua từng ngày và dần dần nâng cao sức mạnh cho mình.
“Khi không có hỗ trợ từ chính phủ, doanh nghiệp cần tận
dụng tối đa những nguồn lực hạn chế hiện có để duy trì khả
năng thanh khoản, và nên làm mới bản thân mình bằng cách
đa dạng hóa sang các thị trường hay kênh bán hàng mới hoặc
thay đổi mô hình kinh doanh”, Tiến sĩ Alonso cho biết.
“Ngay cả doanh nghiệp ở các nước phát triển cũng đang
chật vật và không có giải pháp tức thì cho những vấn đề này.
Doanh nghiệp cần trở nên linh hoạt hơn nữa và lên kế hoạch
trước cho các cuộc khủng hoảng tương tự”.

Tập trung vào con người
Bà Cáp Thị Minh Trang, Giám đốc Nhân sự khu vực Việt
Nam-Campuchia và mảng an toàn năng lượng khu vực Đông
Á – Nhật Bản của Công ty Schneider Electric, đã nhấn mạnh
vào góc độ con người và tổ chức khi ứng phó với Covid-19.

6 VIETNAm BUSINESS FORUm juNE 1 –14, 2021

Ứng phó với ảnh hưởng từ Covid-19, doanh nghiệp cần trở nên linh hoạt
hơn nữa và cần lên kế hoạch trước cho các cuộc khủng hoảng tương tự

Bà Trang chỉ ra bốn trọng tâm trong cách ứng phó của
Schneider Electric: sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, an
toàn chức nghiệp, kinh doanh liên tục và bền vững, tăng
trưởng và tăng tốc hậu Covid-19.
“Chúng tôi đặt nhân viên vào trung tâm của mọi hành
động mà tổ chức thực hiện và gắn kết từng người vào những
thông điệp mà chúng tôi đưa ra. Quan trọng là chúng tôi
không chỉ chú trọng ứng phó với thách thức hiện tại, mà còn
chủ động chuẩn bị để hồi phục và tăng trưởng trong tương
lai”, bà Trang cho biết.
“Chúng tôi sớm nhận ra yêu cầu phải hành động nhanh
chóng. Schneider Electric là một trong những công ty đầu tiên
ở Việt Nam đưa ra các biện pháp can thiệp chủ động như kế
hoạch luân phiên làm việc tại văn phòng, mô hình làm việc tại
nhà, thậm chí là tuyển dụng trực tuyến và thực tập trực
tuyến”.
Theo bà Trang, những nỗ lực trên đã giúp Schneider
Electric Việt Nam bảo toàn doanh thu đầu năm 2020 và lấy lại
được đà tăng trưởng dương từ quý 3/2020.
“Về mặt nhân sự, chúng tôi đã đảm bảo sức khỏe và sự an
toàn cho toàn bộ nhân viên với không ca dương tính nào được
ghi nhận. Chúng tôi còn nâng Chỉ số gắn kết nhân viên lên
thêm tám điểm dẫu cho đại dịch vẫn đang hoành hành”, bà
Trang chia sẻ.

Tư duy chiến lược trong tình hình bình thường mới
Theo ông Lawrence Chong, Tổng giám đốc tập đoàn tư
vấn đổi mới toàn cầu Consulus, Covid-19 đã khiến nhiều công
ty phải tự vấn về khả năng tồn tại qua khủng hoảng hiện nay

Maintaining Resilience 14 Months
into Covid-19 Pandemic
Although Vietnam is widely regarded as one of
the most efficient countries in the world when it
comes to handling the CoVID-19 crisis, the
country’s economy has inevitably been affected.
With this context in mind, RMIT university
held the International Business Week 2021 to
explore more deeply the impact of CoVID-19
on businesses worldwide during the last 14
months of the outbreak.

Focus on the people

According to RMIT International Business Senior Program
Manager Dr Abel Alonso, businesses across the world are facing
common issues due to limited financial resources.
“There’s only so much that governments can do to support
companies in this pandemic. Businesses need to be much more
entrepreneurial and innovative, and solve problems with what they
have at hand,” Dr Alonso said.
The RMIT expert suggested that small and medium-sized
enterprises (which make up the majority in most countries) should
apply a “scaffolding approach” to their problem solving. just like
buildings are constructed one level at a time, businesses should focus
on surviving day after day and building on strength after strength.
“In the absence of relief from the government, companies need to
stretch the few resources that they have to maintain liquidity, and
reinvent themselves by diversifying into new markets and sales
channels, or changing the business model,” he said.
“Even companies in developed countries are struggling and there
is no easy fix for these issues. Companies need to become much more
agile and plan ahead for similar crises.”

Presenting a case study from her own organisation, Ms Trang Cap,
HR Director - Vietnam & Cambodia cum Regional HR Director – IT
Business, East Asia & japan at Schneider Electric, focused on a
CoVID-19 response from a people and organisational perspective.
Ms Trang pointed out four key priorities in her company’s
response, namely people's health and safety, job security, business
continuity and sustainability, and post-CoVID growth and
acceleration.
“We have put our staff at the centre of everything we do, and
involved every employee in our communication efforts. It’s important
for us to not just react to the challenges, but also proactively prepare
ourselves for future rebound,” Ms Trang said.
“We realised very early on that we had to act fast. We were among
the first companies in Vietnam to launch proactive interventions such
as a work rotation plan, working from home, and even virtual
recruitment and virtual internship.”
According to Ms Trang, such efforts helped Schneider Electric
Vietnam protect their topline in early 2020 and then gained back their
positive growth momentum from the third quarter of 2020.
“from the people side, we ensured our employees’ health and
safety with no confirmed cases among our staff. We also managed to
increase our Employee Engagement Index by eight points despite the
pandemic,” Ms Trang said.
Think strategically in the new normal
According to Mr Lawrence Chong, Group CEo of global
innovation consultancy Consulus, CoVID-19 caused many
companies to question their own ability to survive the current crisis
and any future ones that might loom.
Drawing on a study conducted by his firm in seven countries, Mr
Chong said that before the pandemic, most companies had assumed
that their growth would be upwards and were not prepared for decline.
“That’s why most firms were weak in the ability to quickly pivot
with new solutions and into different sectors,” Mr Chong said.
According to the Singapore-based expert, this inadequacy can be
solved if firms focus their strategy on the 4Cs of the new normal: cause
(or the purpose of the company), cost, collaboration and coordination.
“you cannot control events, but you can control how you respond
today to shape the future of your business,” Mr Chong concluded.n
B.H

và các cuộc khủng hoảng đang manh nha sắp tới.
Dựa trên một nghiên cứu Consulus thực hiện tại 7 quốc
gia, ông Chong nhận định rằng trước khi đại dịch Covid-19
bùng phát, hầu hết các doanh nghiệp đều dự đoán sẽ tăng
trưởng theo hướng đi lên và không được chuẩn bị để đón
nhận diễn biến theo chiều ngược lại.
“Chính vì vậy mà phần lớn doanh nghiệp không đủ năng
lực để xoay sang những giải pháp mới hay ngành nghề khác”,
ông Chong cho biết.

Theo vị chuyên gia đến từ Singapore, thiếu hụt năng lực có thể
giải quyết được nếu doanh nghiệp tập trung chiến lược vào yếu tố 4C
trong tình hình bình thường mới. Các yếu tố này gồm Cause (mục
đích hoạt động của doanh nghiệp), Cost (chi phí), Collaboration
(khả năng hợp tác) và Coordination (khả năng điều phối).
“Bạn không thể kiểm soát những gì diễn ra xung quanh,
nhưng bạn có thể kiểm soát cách ứng phó hôm nay để định
hình tương lai doanh nghiệp”, ông Chong kết luận.n
B.H

L

eaders from Schneider Electric, Consulus and Bambuup,
as well as senior academics from RMIT, discussed key
solutions that firms can consider to weather the
challenges of CoVID-19.

Overcome limited resources with agility
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Xây dựng Đắk Lắk hiện đại,
giàu bản sắc

Thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu,
kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng,
an sinh xã hội - quốc phòng an ninh
được đảm bảo, đời sống vật chất lẫn
tinh thần của người dân được cải
thiện… là những thành tựu nổi bật
của tỉnh Đắk Lắk sau 5 năm triển khai
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVI. Theo ông Phạm Ngọc Nghị
- Chủ tịch uBND tỉnh, những "quả
ngọt" gặt hái được trong 5 năm qua sẽ
là bệ phóng quan trọng để toàn hệ
thống chính trị tỉnh nhà vững bước
vào chặng đường mới 2021 - 2025,
cùng ra sức phấn đấu xây dựng Đắk
Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng
đáng vị thế trung tâm vùng Tây
Nguyên. Nguyễn Châu thực hiện.
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Ông có thể cho biết những thành quả phát triển kinh tế xã hội (KT – XH) nổi bật của tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ
2015-2020?
5 năm qua, tổng GRDP toàn tỉnh đạt 261.879 tỷ đồng, bằng
100,03% kế hoạch (KH); tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt
8,5%/năm. Riêng năm 2020 GRDP đạt 61.800,68 tỷ đồng, gấp 1,5
lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
trong 5 năm đạt 30.953,76 tỷ đồng, tăng bình quân 18,5%/năm.
GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 53,98 triệu đồng/người,
cao gấp 1,65 lần so với năm 2015.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh ở 2 khu vực dịch vụ và
nông, lâm nghiệp, thủy sản; ngành dịch vụ ngày càng giữ vai trò
dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của
tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 143.448 tỷ
đồng, bằng 95,63% KH, tăng bình quân 24,5%/năm, cao hơn giai
đoạn trước 2,3 lần. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng trên địa bàn trong 5 năm đạt 351.524 tỷ đồng; riêng
năm 2020 đạt 83.500 tỷ đồng, cao gấp 1,75 lần so với năm 2015.
Trong 5 năm trên địa bàn tỉnh có 5.267 doanh nghiệp (DN) đăng
ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 57.000 tỷ đồng; bình
quân đạt 10,8 tỷ đồng/DN. Bên cạnh đó, có 874 DN ngoài tỉnh
đăng ký hoạt động theo hình thức thành lập Chi nhánh, nâng tổng
số DN còn hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 10.374 DN, tăng 1,93
lần về số lượng và 2,68 lần về quy mô vốn/DN so với năm 2015.
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tỉnh tập
trung triển khai đạt kết quả tích cực, thu hút được nhiều nguồn
lực tham gia, trong 5 năm huy động được hơn 21.950 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2020 có 66/152 xã đạt chuẩn NTM (đạt 43,2%),
tăng 54 xã so với năm 2015; có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây
dựng NTM. Kết cấu hạ tầng KT - XH tiếp tục được quan tâm đầu
tư, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Tỉnh đã và đang tập trung
đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm như: đường Đông - Tây,
hồ thủy lợi Ea Tam; hồ Ea Kao; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9, tỉnh lộ
13 và tỉnh lộ 3 theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai
đoạn 2016-2020; nâng cấp tỉnh lộ 1 (giai đoạn 2)... Hệ thống giao
thông trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển theo quy hoạch, cơ
bản đồng bộ, liên hoàn, thông suốt từ TP.Buôn Ma Thuột đến các
huyện, các xã trong tỉnh và các tỉnh lận cận, từng bước đáp ứng
nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách của nhân dân.
Môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn giúp Đắk
Lắk thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh nhà, góp
phần khai thác tốt hơn các nguồn lực; các thành phần kinh tế
ngoài quốc doanh từng bước phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho
người lao động tại địa phương. Trong 5 năm tỉnh thu hút hơn 329
dự án đầu tư trong nước; nhiều dự án đã đi vào hoạt động, đóng
góp khá lớn vào nguồn thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát
triển KT - XH địa phương.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng
được quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách giảm nghèo,
người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả; tỷ lệ
hộ nghèo giảm rõ rệt, giảm bình quân 2,88%/năm, từ 19,37% năm
2015 xuống còn 4,97% năm 2020. An ninh quốc phòng, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững.

Đâu là những nhân tố quan trọng góp phần làm nên
thành công của Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua, thưa ông?
Trước hết phải khẳng định, phát triển KT - XH của tỉnh trong
giai đoạn 2016-2020 đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, ban
ngành; sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của
HĐND tỉnh, quyết tâm cao trong điều hành của uBND tỉnh và sự
đồng lòng của cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
tỉnh, nhất là trong năm 2020 vừa tập trung phòng, chống dịch
Covid-19 hiệu quả vừa duy trì, phục hồi, phát triển KT - XH.
Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ,
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (giai đoạn 20162020, tăng trưởng bình quân đạt 8,5%/năm, cao hơn mức tăng
trưởng của một số tỉnh trong khu vực). Các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc
đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong phát triển
KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn
định về chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó phải kể
đến vai trò động lực của một số nhân tố quan trọng như: bước tiến
trong tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức
cạnh tranh của nền kinh tế Đắk Lắk; sự cải thiện về môi trường đầu
tư kinh doanh, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực phục vụ yêu
cầu đầu tư phát triển của tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ
tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện
đại tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH tỉnh nhà.
Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có nhiều dư
địa phát triển trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực cũng như
đi đầu trong xu hướng tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng
tăng trưởng theo hướng bền vững. Vậy thời gian qua chiến
lược này được tỉnh quan tâm thực hiện ra sao?
Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng
xanh và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế
hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 20142020, uBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số

459/QĐ-uBND ngày 13/02/2015 về Kế hoạch hành động tăng
trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó trong giai đoạn 2015-2020, các nhiệm vụ chiến lược
trong tăng trưởng xanh đã được tỉnh tập trung thực hiện với mục
tiêu từng bước xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển
KT-XH phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh; phát triển đô
thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở
nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững; ứng dụng ngày
càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài
nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ứng
phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống nhân dân.
Đến hết năm 2020, tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ:
tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 90%; tỷ lệ số dân nông
thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất
thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90,3%; diện tích đất cây xanh đô thị
bình quân đầu người đạt 15m2/người; đẩy mạnh khai thác hiệu
quả các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới góp phần
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Thực hiện Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành
liên quan, hiện tỉnh đang tiến hành các bước lập quy hoạch tỉnh
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó xác định rõ
mục tiêu tăng trưởng xanh, định hướng lồng ghép tăng trưởng
xanh trong quy hoạch tỉnh nhằm mang lại nhiều thay đổi tích cực,
phát triển cho các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh cũng như cải
thiện chất lượng sống người dân. Các dự án đầu tư theo hướng
tăng trưởng xanh sẽ tạo động lực quan trọng đối với các cơ hội
phát triển cho Đắk Lắk cũng như các bên có liên quan dựa trên các
lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, các sáng kiến phát triển kinh
tế và nguồn lực văn hóa xã hội.

Bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng
toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện
thuận lợi để phát triển. Từ thuận lợi này, trong nhiệm kỳ mới
2021-2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung vào mục tiêu mang tính
chiến lược nào?
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu giai đoạn
2021-2025, Đắk Lắk tiếp tục huy động tốt mọi nguồn lực, khai thác
tốt các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế;
bảo vệ môi trường và phát triển bền
vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện
đại hóa, ứng dụng khoa học và công
nghệ trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đẩy
mạnh cải cách hành chính; phòng chống
tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh
xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo
đảm quốc phòng - an ninh trật tự; nâng
cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội
nhập quốc tế để sớm đưa Đắk Lắk trở
thành trung tâm vùng Tây Nguyên.
Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra,
tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi 5
nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ
trọng tâm và 3 khâu đột phá (đẩy mạnh
cải cách hành chính, nhất là cải cách
thủ tục hành chính; tập trung phát triển
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất
lượng cao; quan tâm đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất
là hạ tầng giao thông).
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lắng nghe ý kiến doanh nghiệp tại Cà phê doanh nhân
Trân trọng cảm ơn ông!
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Toward Modern Dak Lak
with Rich Identity

Cooperation agreement and MoU signed by Dak Lak provincial
authorities and government agencies

Achieving and exceeding 15 out of 17 goals,
good economic growth, right economic
restructuring, guaranteed social security and
national defense, and improved material and
spiritual life of the people are outstanding
outcomes of Dak Lak province after five years of
executing the Resolution of the 16th Provincial
Party Congress. According to Mr. Pham Ngoc
Nghi, Chairman of the Provincial People's
Committee, these "sweet fruits" reaped in the
past five years will be an important catalyst for
the entire political system to steadily step into
the new stage of 2021 - 2025 and work together
to build a prosperous, beautiful, cultured and
distinctive Dak Lak as the center of the Central
Highlands. Nguyen Chau reports.
Could you please introduce the outstanding socioeconomic
development achievements of Dak Lak province in the 2015-2020
term?
In the past five years, the province's gross regional domestic
product (GRDP) reached VND261,879 billion (uS$11.4 billion), equal
to 100.03% of the full-year plan, representing an average annual
growth of 8.5%. In 2020 alone, GRDP was VND61,800.68 billion
(uS$2.7 billion), 1.5 times higher than 2015. Total state budget revenue
was VND30,953.76 billion in five years, an average annual growth of
18.5%. GRDP per capita in 2020 was VND53.98 million, 1.65 times
higher than 2015.
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The economic structure changed strongly in two sectors: Service
and agriculture. The service sector increasingly played a leading role
and importantly contributed to overall local growth. Total social
investment fund reached VND143,448 billion in five years, meeting
95.63% of the plan, rising 24.5% a year on average and expanding by
2.3 times over the previous period.
Total retail revenue of consumer goods and services in five years
was VND351,524 billion (uS$15 billion), including VND83,500
billion in 2020 alone, 1.75 times more than in 2015. The province had
5,267 new companies with a total registered capital of over VND57,000
billion in five years, an average of VND10.8 billion per company. In
addition, 874 companies headquartered in other provinces and cities
registered to open branches in Dak Lak, sending active enterprises up
to 10,374, an increase of 1.93 times in companies and 2.68 times in
value per company, compared to 2015.
The National Target Program on New Rural Development
produced positive results and attracted many resources. In five years,
the program mobilized more than VND21,950 billion. By the end of
2020, 66 out of 152 communes fulfilled new rural development
standards (or 43.2% of total communes), an increase of 54 communes
over 2015, and one district-level unit completed the new rural
development standard. Socioeconomic infrastructure continued to be
invested. Key infrastructure projects were invested by the province,
including East-West Road, Ea Tam Irrigation Lake and Ea Kao Lake;
Provincial Road 9, Provincial Road 13 and Provincial Road 3,
according to the province's medium-term public investment plan for
2016-2020; Provincial Road 1 (second phase). The local transport
system was developed synchronously and smoothly from Buon Ma
Thuot City to districts and communes in Dak Lak and neighboring
provinces to meet passenger travel needs and freight transportation
demands.
An increasingly open and attractive investment environment
helped Dak Lak attract more and more investors to tap local resources
for development. Private economic sectors gradually developed and
created a lot of jobs for local workers. In five years, it drew more than
329 domestic investment projects, of which many were put into
operation to support local socioeconomic development and increase
state budget revenue.
Apart from economic development, the sociocultural field was
also cared for. Poverty reduction policies and policies for people with
meritorious services were implemented synchronously, timely and
effectively. The poverty rate decreased markedly, an average decrease
of 2.88% a year, from 19.37% in 2015 to 4.97% in 2020. National
defense, social order and safety were maintained.
What were important factors to the success of Dak Lak in the
last term?
first of all, the province achieved remarkable socioeconomic
development results in 2016-2020 thanks to the attention and
guidance of the Party Central Committee, the Government and the
Prime Minister; the effective coordination of central agencies; the firm
direction of the Provincial Party Committee, the close supervision of
the Provincial People's Council, the resolved administration of the

Provincial People's Committee; and the consensus of the business
community and the people in the province. Especially in 2020, the
province focused on effective prevention and control of the CoVID19 epidemic while reviving socioeconomic development.
Party guidelines and State laws/policies were implemented
synchronously by all levels and sectors, based on actual local situations
(in 2016-2020, an average growth 8.5% a year, higher than that of some
provinces in the region). All levels of Party committees, authorities,
economic sectors and people made great efforts to overcome
difficulties in socio-economic development, build a strong political
system, maintain political stability, and ensure national defense and
security. The development progress was driven by some important
factors such as economic restructuring with a new growth model,
improved growth quality, increased labor productivity and economic
competition, and better business investment environment to draw
more investment resources for local development; and synchronous
and modern infrastructure systems, especially traffic infrastructure.
Lying in the heart of the Central Highlands, Dak Lak has
much room for development to become an economic locomotive
of the region and lead the green growth trend and sustainable
growth quality. So, in the past time, how has this strategy been
implemented by the province?
Pursuant to the Prime Minister’s Decision 1393/QD-TTg dated
September 25, 2012 on the National Strategy on Green Growth and
Decision 403/QD-TTg dated March 20, 2014 on the Plan National
Action on Green Growth in 2014-2020, the Provincial People’s
Committee issued Decision 459/QD-uBND dated february 13, 2015
on green growth action plan in 2015-2020.
In 2015-2020, the province's strategic green growth tasks were
carried out in line with socioeconomic development policies:
Developing rapid and sustainable urbanization, maintaining a natureoriented lifestyle in rural areas and creating sustainable consumption
habits; widely applying advanced technologies to better utilize natural
resources, reduce greenhouse gas emissions, and effectively respond to
climate change; and improving people's livelihoods. By the end of
2020, the province achieved some encouraging results: 90% of urban
population had access to tap water; 95% of rural population used

hygienic water; 90.3% of municipal solid waste was collected and
treated; the urban green land area per capita reached 15 square meters;
and renewable energy and new energy sources were developed to
ensure national energy security.
Based on the Planning Law, the province is currently making
provincial planning for the 2021-2030 period, with a vision to 2050,
which clearly defines green growth goals, integrating green growth
with provincial planning in order to generate positive changes and
development of key economic sectors and improve people’s
livelihoods. Green growth investment projects will create an important
driving force for Dak Lak development, based on comparative
advantages in natural conditions, economic development initiatives
and social and cultural resources.
In the context of the Fourth Industrial Revolution and
deepening globalization trend, Dak Lak has many favorable
conditions for development. From this advantage, what are
strategic goals Dak Lak province will focus on in the new term,
2021-2025?
The 17th Provincial Party Congress set the goal for the 2021-2025
period: Dak Lak will continue to mobilize all available resources; utilize
local potential and comparative advantages; accelerate economic
restructuring in line with renovating the growth model; improve
economic productivity, performance and competitiveness; foster
environmental protection and sustainable development; stepping up
industrialization, modernization and scientific and technological
application; promote administrative reform; resist corruption and
wastefulness; ensure social security, improve people's living standards;
maintain national defense - security and order; boost foreign affairs
and international integration to quickly make Dak Lak the center of
the Central Highlands.
To realize these objectives, the province is determined to
successfully carry out five groups of solutions; six key tasks and three
breakthrough stages (fostering administrative reform, especially
administrative procedure reform; developing human resources,
especially high-quality human resources; and developing modern and
synchronous infrastructure, especially transport infrastructure).
Thank you very much!

www.vccinews.com 11

POTENTIAL - DAK LAK PROVINCE

Giải mã sức hút đầu tư
mang tên Đắk Lắk

Những năm gần đây, không
hẹn mà gặp, nhiều doanh
nghiệp (DN), tập đoàn lớn đã
tin tưởng chọn Đắk Lắk làm
điểm dừng chân. Vậy đâu là bí
quyết giúp mảnh đất Tây
Nguyên này luôn có sức hút
lớn đối với các nhà đầu tư
(NĐT)? Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
– ông Đinh Xuân Hà đã có
cuộc trò chuyện với phóng
viên Vietnam Business forum
xung quanh nội dung này.
Duy Anh thực hiện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua công
cuộc thu hút đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả nổi
bật nào, thưa ông?
Với quan điểm chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng DN, NĐT, tỉnh
Đắk Lắk luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các NĐT trong
việc triển khai thực hiện đầu tư vào địa phương. Năm 2020, uBND tỉnh đã
ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký
20.905,51 tỷ đồng, mặc dù số lượng dự án có giảm song tổng vốn đầu tư
tăng thêm 8.724,68 tỷ đồng so với năm 2019, qua đó phần nào cho thấy
dòng vốn đầu tư vào Đắk Lắk ngày càng nâng cao về chất lượng cũng như
quy mô, là tiền đề cho thu hút đầu tư bền vững.
Năm 2020 có khoảng 150 lượt NĐT đến tìm hiểu môi trường và cơ hội
đầu tư tại tỉnh, trong đó có nhiều NĐT tiềm năng (Công ty Bất động sản
Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Công ty Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Công
ty jafpa Comfeed Việt Nam, Golf Long Thành...) ; đồng thời một số dự án
lớn được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động như: Trung tâm thương mại
Big C, vốn đầu tư 290 tỷ đồng; 5 dự án điện mặt trời của Tập đoàn Xuân
Thiện với tổng công suất 600 MW, tổng vốn đầu tư 15.402 tỷ đồng...Cũng
trong năm 2020, uBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án
Nhà máy điện gió Ea Nam cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký 16.500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án
trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn tới, khi hoàn thành đưa vào vận hành
sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa
phương và đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách tỉnh, tạo động lực thúc
đẩy phát triển KT - XH.
Hiện nay một số lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh nhận được nhiều sự
quan tâm của các NĐT lớn, điển hình như: năng lượng tái tạo (điện gió,
điện mặt trời); phát triển đô thị, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; sản
xuất các sản phẩm nông nghiệp. Sau khi đăng ký đầu tư, cơ bản NĐT đã
tích cực triển khai các thủ tục đầu tư, tiến hành đầu tư xây dựng các hạng
mục công trình dự án để sớm hoàn thành đi vào hoạt động đúng với tiến
độ cam kết. Hứa hẹn trong thời gian tới sẽ có một số dự án lớn được triển
khai như: các dự án điện mặt trời tại huyện Ea Súp và Buôn Đôn; dự án
điện gió tại các huyện Ea H'leo, Krông Buk, Krông Năng và thị xã Buôn
Hồ; Quần thể sân golf và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực hồ Ea
Kao; Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí và đô thị sinh
thái hồ Ea Nhái tại huyện Krông Pắc và huyện Cư M'gar; các dự án khu đô
thị dân cư trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã Buôn Hồ.
Thời gian qua Đắk Lắk liên tục đón nhận làn sóng đầu tư mới đổ
về và trở thành điểm đến của nhiều dự án quy mô lớn. Ông có thể lý
giải cho thành công này?
Đắk Lắk luôn có sức hút lớn đối với các NĐT bởi nơi đây hội tụ nhiều
lợi thế: vị trí đắc địa, thuận lợi trong giao thương kinh tế và văn hóa; hệ
thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện; tiềm năng phát triển nông
nghiệp, du lịch sinh thái, văn hóa, năng lượng tái tạo… hết sức phong phú;
nền kinh tế phát triển năng động; an ninh chính trị ổn định; lãnh đạo tỉnh
luôn nêu cao tinh thần cầu thị, sẵn sàng đồng hành cùng DN, NĐT….
Cụ thể về vị trí địa lý, Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, là
một trong những cực phát triển trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào Campuchia; có đường bộ, đường hàng không thuận lợi, kết nối với các trung
tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và một
số tỉnh, thành khác. Lợi thế này giúp Đắk Lắk có thể mở rộng giao lưu liên
kết phát triển KT - XH và hợp tác quốc tế trong nước cũng như quốc tế.
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thời gian còn lại đối với dự án tại các phường thuộc TP.Buôn
Ma Thuột; miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 85% tiền thuê đất
trong thời gian còn lại đối với đất tại các xã thuộc TP.Buôn Ma
Thuột; miễn 100% đối với các địa bàn khác.
Điểm cộng của môi trường đầu tư Đắk Lắk còn nằm ở tinh
thần cầu thị, sẵn sàng đồng hành vượt khó cùng NĐT của lãnh
đạo tỉnh. Theo đó, uBND tỉnh luôn nỗ lực không ngừng để cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng và tích cực triển
khai Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI; hỗ trợ NĐT triển khai thực
hiện dự án nhận được quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy
chứng nhận đầu tư...
Thời gian tới, uBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban,
ngành, uBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách
hành chính; tăng cường đối thoại, tháo gỡ các khó khăn vướng
mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, NĐT trong và ngoài nước
khi đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Công tác xúc tiến đầu tư
từng bước đổi mới theo hướng xác định rõ ngành, lĩnh vực
trọng điểm, địa bàn phù hợp, NĐT chiến lược và các dự án có
quy mô lớn. Đặc biệt, tỉnh quan tâm tới xúc tiến đầu tư tại chỗ
thông qua các DN đã đầu tư có hiệu quả trên địa bàn làm kênh
xúc tiến, tạo sự liên kết giữa các NĐT trong và ngoài nước; kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án đang
hoạt động, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả, đúng tiến
độ nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các NĐT đối với môi
trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa
và tác động tích cực tới NĐT mới.

Về tài nguyên thiên nhiên, trên 40% diện tích của tỉnh là đất
bazan màu mỡ với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị, cây
trồng sản lượng cao như: cao su, hồ tiêu, bơ, sầu riêng, mật ong,
cây dược liệu, đặc biệt là cà phê. Ngoài tiềm năng lớn về phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển năng
lượng mặt trời, điện gió; Đắk Lắk còn là tỉnh giàu tiềm năng về
du lịch với những thác, hồ nước đẹp, khu bảo tồn thiên nhiên
với nhiều loại động, thực vật quý hiếm... Đặc biệt, Đắk Lắk là
một trong những cái nôi nuôi dưỡng không gian văn hóa Cồng
chiêng Tây Nguyên, được uNESCo công nhận là kiệt tác
truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Với nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú, đa dạng, nguồn lao động trẻ dồi dào,
năng động và là một thị trường có sức tiêu thụ hàng hoá hàng
đầu ở khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk được đánh giá là có nhiều
tiềm năng phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư, tạo
tiền đề cho thu hút, mời gọi đầu tư.
Bên cạnh đó khi đầu tư tại Đắk Lắk, NĐT sẽ được hưởng
mức ưu đãi đầu tư cao hơn so với nhiều địa phương khác. Ngoài
TP.Buôn Ma Thuột là địa bàn ưu đãi đầu tư, toàn bộ các huyện,
thị xã đều thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư, theo đó được
hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ. Ngoài
những chính sách ưu đãi của Trung ương, NĐT sẽ được hưởng
ưu đãi đầu tư theo chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh. Cụ
thể khi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hoá, NĐT sẽ được hưởng ưu
đãi miễn 25 năm tiền thuê đất và giảm 70% tiền thuê đất trong

Trong bối cảnh cạnh tranh trong thu hút đầu tư ngày
càng gay gắt, tỉnh Đắk Lắk có những giải pháp cụ thể nào
để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và làm mới
hình ảnh của mình trong mắt các NĐT?
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh sẽ
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho các NĐT thông qua việc thực hiện đầy
đủ, nhất quán, đúng quy định các chính sách ưu đãi về thuê đất,
kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng
lao động… Công bố danh mục dự án mời gọi đầu tư nhằm tạo
điều kiện kịp thời cho các DN quan tâm và có nhu cầu đầu tư
tại Đắk Lắk; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của NĐT
trong quá trình thực hiện dự án, từ đó tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh
tranh của địa phương, xây dựng Đắk Lắk từng bước trở thành
điểm đến hấp dẫn thu hút các NĐT trong và ngoài nước.
Song song đó, tỉnh duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa
lãnh đạo tỉnh với các NĐT, DN nhằm trợ giúp và xử lý kịp thời
các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án cũng
như các vấn đề NĐT quan tâm. Điều chỉnh chính sách khuyến
khích, thu hút đầu tư của tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế,
hấp dẫn hơn với các NĐT. Tiếp tục thực hiện rà soát, cải cách
thủ tục hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm
rà, phức tạp, khó thực hiện để giảm chi phí không chính thức và
chi phí thời gian cho NĐT. Xác định "hạ tầng đi trước một
bước" tạo tiền đề cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, tỉnh
cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng một cách đồng
bộ, mang tính kết nối cao giữa các địa phương, giữa vùng
nguyên liệu và nơi đặt nhà máy sản xuất, chế biến,... góp phần
quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với những việc đã làm được trong công tác thu hút đầu tư
cộng với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời
gian tới, tôi tin chắc chắn Đắk Lắk sẽ đạt được mục tiêu về thu
hút vốn đầu tư.
Trân trọng cảm ơn ông!
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Explaining Dak Lak’s Magnetism
to Investors
Many large corporations have confidently chosen Dak Lak province to locate
their projects in recent years. What is the secret for this Central Highlands
province to strongly attract investors? Mr. Dinh Xuan Ha, Director of the
Department of Planning and Investment of Dak Lak province, has an interview
with Vietnam Business forum’s reporter on this matter. Duy Anh reports.

Joined by the entire political system, what are
outstanding results of investment attraction of Dak Lak
province in the past years?
Dak Lak province always supports and facilitates investors
to carry out their investment projects in the locality. In 2020,
the Provincial People's Committee granted investment licenses
to 26 projects with a total registered capital of VND20,905.51
billion. Although the number of projects decreased, the value
rose by VND8,724.68 billion from the previous year, showing
that investment flows into Dak Lak had higher quality and
bigger scale - a premise for sustainable investment attraction.
In 2020, about 150 investors came to explore the
investment climate and business opportunities in the
province, including Tan A Dai Thanh Real Estate Group,
Trung Nam Construction Investment Company, jafpa
Comfeed Vietnam Company and Long Thanh Golf Company.
In the year, some large projects were built and put into
operation like the VND290 billion Big C Trade Center, and
five solar power projects with a total installed capacity of 600
MW invested with VND15,402 billion by Xuan Thien Group.
The provincial government licensed Trung Nam Construction
Investment joint Stock Company to invest VND16,300 billion
in Ea Wind farm, one key project of the province in the
coming period. once completed and put into operation, the
project will promote economic restructuring, create jobs for
local workers, considerably contribute to local budget revenue,
and generate substantial dynamics for socioeconomic
development.
Currently, some sectors are drawing much attention from
big investors of renewable energy (wind power and solar
power), urban development, eco-tourism and resort, and
agricultural products. After registering for investment,
investors actively carried out investment procedures and
started construction to complete and bring their projects into
operation on schedule as committed. In the near future, some
big projects will be launched, including solar power projects in
Ea Sup and Buon Don districts; wind power projects in Ea
H'leo, Krong Buk, Krong Nang districts and Buon Ho Town;
golf course and eco-tourism and resort complex in Ea Kao
Lake area; resort, sports, entertainment and eco-urban
complex in Ea Nhai Lake in Krong Pac district and Cu M'gar
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district; residential urban projects in Buon Ma Thuot City,
Buon Ho Town and districts.
Dak Lak province recently received a new wave of
investment and has become a favored destination of many
large-scale projects. Could you elaborate on this success?
At all times, Dak Lak pays great attention to luring
investors to tap its abundant local advantages such as
favorable location, convenient economic and cultural
exchange, relatively complete infrastructure system and
development potential for agriculture, tourism, culture and
renewable energy. The province has a dynamically developing
economy, a stable political security and an active
administration which is always ready to support businesses
and investors.
Geographically, Dak Lak is located in the heart of the
Central Highlands, one of the development poles of Vietnam Laos - Cambodia Development Triangle; has convenient roads
and airways linked to major economic centers such as Hanoi,
Ho Chi Minh City, Da Nang, Hai Phong and other provinces
and cities. This advantage helps Dak Lak to expand exchanges
and links for socioeconomic development and international
cooperation.
Regarding natural resources, over 40% of the area is fertile
basalt soil suitable for growing a variety of high-yield valuable
agricultural products such as rubber, pepper, avocado, durian,
honey, medicinal herbs, and especially coffee. Beside its huge
potential for developing high-tech agriculture, solar power
and wind power, Dak Lak also has potential for developing
tourism with picturesque waterfalls, lakes and nature reserves
where many species of rare animals and plants live. Especially,
Dak Lak is one of the cradles of the Space of Gong Culture in
the Central Highlands, recognized by uNESCo as an oral and
intangible masterpiece of humanity. With diverse natural
resources, an abundant and dynamic young labor force and a
top-class consumer market in the Central Highlands, Dak Lak
is seen to have great potential external economic development
and investment cooperation to lay the groundwork for
enticing investors.
Besides, when investing in Dak Lak, investors will enjoy
higher investment incentives than in many other localities.

Buon Ma Thuot City offers high investment incentives while
all districts and towns have special investment incentives - the
highest in the regulatory bracket adopted by the Government.
In addition to the Government’s incentives, investors are
granted local investment incentives. Specifically, when
investing in socialization fields, they will enjoy a 25-year land
rent exemption and a 70% reduction in land rent in the
remaining investment time in urban wards in Buon Ma Thuot
City and a 25-year land rent exemption and an 85% reduction
of land rent for the remaining project time in rural communes
in the city. other localities exempt 100% of land rents for
investors.
The plus point of Dak Lak's investment climate lies in the
action and willingness of local authorities to support investors
to deal with their difficulties. Accordingly, the Provincial
People's Committee makes every effort to improve the
business climate, launch action plans to raise its Provincial
Competitiveness Index (PCI), and assist them to carry out
their licensed projects.
In the coming time, the Provincial People's Committee will
direct provincial and local authorities to accelerate
administrative reform, increase dialogues, remove difficulties
and obstacles, and facilitate domestic and foreign companies
and investors to make investment and do business in the
locality. Investment promotion will be further reformed to
connect with the right investors for target industries. In
particular, the province will concentrate on localized
investment promotion through existing investors, which are
encouraged to recommend other domestic and foreign
investors to the province. The province will promptly remove
difficulties and obstacles faced by active projects and facilitate
all projects to work effectively so as to strengthen investor
confidence in the local business investment environment and
create a ripple effect and positive impact on new investors.

What are specific solutions Dak Lak province takes to
constantly improve its competitiveness and refresh its
image in the eyes of investors in the current context of
increasingly fierce competition in investment attraction?
To further draw more investors, the province will deploy
many consistent solutions, facilitate investors to access land,
infrastructure, administrative procedures, training support
and labor recruitment. Dak Lak will announce the list of
projects seeking investment; promptly handle difficulties and
obstacles faced by investors in the course of carrying out their
projects in a bid to create a favorable and open business
investment environment, enhance local competitiveness, and
make Dak Lak an attractive destination for domestic and
foreign investors.
At the same time, the province will hold periodic
government - business meetings and dialogues where prompt
solutions will be suggested to handle difficulties faced by
investors in the course of carrying out their projects. The
province will adjust policies to encourage and attract
investment flows for local socioeconomic development;
further review and reform administrative procedures to
eliminate cumbersome, complicated and difficult
administrative procedures to reduce informal costs and time
costs for investors. Knowing that infrastructure must be built
in advance for investors to locate their projects and develop
the local economy, the province will build a synchronously
interconnected infrastructure system across the province,
particularly to material supply areas.
With what it has achieved in investment attraction and
with its determination to speed up administrative reform in
the coming time, I am confident that Dak Lak will achieve the
goal of investment attraction.
Thank you very much!
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Quyết liệt hơn trong cải thiện Chỉ số PCI
như đều phải tạm ngừng đề chờ kết luận chính thức. Bên cạnh đó,
một số dự án đã được giao đất, thuê đất tuy nhiên việc triển khai
đầu tư xây dựng còn chậm, do vướng mắc trong khâu đền bù giải
phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án sử dụng đất nông, lâm nghiệp
có diện tích lớn. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành,
đơn vị của tỉnh trong giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN vẫn
chưa được kịp thời; một số cấp ngành chưa thật sự chủ động, quyết
liệt trong tham mưu cải thiện các chỉ số thành phần thuộc chức
năng, nhiệm vụ của mình. Tinh thần trách nhiệm, năng lực của
một bộ phận cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ
chưa cao, làm ảnh hưởng đến thời gian, kết quả giải quyết TTHC
cho DN, nhà đầu tư; từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh của tỉnh
so với các địa phương khác.

Năm 2020, Chỉ số PCI của tỉnh Đắk Lắk đạt
63,22 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh thành, tăng 3
bậc so với 2019; đứng thứ 2 khu vực Tây
Nguyên. Chỉ số PCI cải thiện qua từng năm là
minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm của
lãnh đạo tỉnh trong cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh tại địa phương.
Có cải thiện nhưng chưa đáng kể
Nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ số PCI trong quá trình
cải cách điều hành kinh tế, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), trên cơ sở kết quả Chỉ số PCI
công bố hàng năm, tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đánh giá, phân tích
kết quả đạt được, nguyên nhân làm giảm các chỉ số thành phần và
đề ra giải pháp cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh những năm tiếp theo.
Với nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, những
năm qua Chỉ số PCI của tỉnh Đắk Lắk tuy chưa có sự đột phá mạnh
mẽ trong thứ hạng song cũng đã có được một số tiến bộ đáng ghi
nhận. Năm 2019, Chỉ số PCI của tỉnh đạt 64,81 điểm, xếp hạng
38/63 tỉnh thành (tăng 2,33 điểm và lên 2 bậc so với năm 2018),
thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá; một số chỉ số
thành phần được cải thiện rất tốt như: Dịch vụ hỗ trợ DN (cải thiện
33 bậc, xếp thứ 6/63); Tính minh bạch (cải thiện 28 bậc, đứng thứ
18/63)… Năm 2020, Chỉ số PCI của tỉnh đạt 63,22 điểm, xếp hạng
35/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với 2019, đứng thứ 2 khu vực Tây
Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng); trong đó một số chỉ số thành phần có
sự cải thiện rõ rệt về điểm số như: Gia nhập thị trường (7,23); Chi
phí thời gian (7,32); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (7,03)... Tuy
có chuyển biến tích cực song theo đánh giá của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk - ông Đinh Xuân Hà, Chỉ số PCI của
tỉnh cải thiện chưa đáng kể so với tiềm năng và mong đợi của chính
quyền tỉnh. Chỉ số PCI hàng năm của Đắk Lắk tuy có tăng về mặt
điểm số nhưng thứ hạng vẫn còn ở mức trung bình so với các tỉnh,
thành trong cả nước, chưa có những cải thiện mang tính đột phá.
Trong đó, liên tục 2 năm 2018 và 2019, chỉ số Tiếp cận đất đai
của tỉnh không được đánh giá cao, nguyên nhân do ảnh hưởng từ
Thông báo số 53 của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án đầu tư
có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, các thủ tục đất đai, đầu tư hầu
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Chủ động gỡ “nút thắt”
Trên cơ sở kết quả phân tích, mổ xẻ từng chỉ số thành phần,
nguyên nhân chính làm giảm năng lực cạnh tranh của tỉnh những
năm gần đây; để cải thiện Chỉ số PCI và trên hết là tạo lập môi
trường kinh doanh thuận lợi cho DN, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành
các kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (Kế hoạch hành động số
584/KH-uBND ngày 19/01/2021 của uBND tỉnh); Kế hoạch xây
dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở,
ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk (Kế hoạch số
9807/KH-uBND ngày 30/10/2020 của uBND tỉnh). Trong đó giao
vai trò đầu mối chủ trì, theo dõi và tham mưu triển khai đối với
từng chỉ số thành phần cho một cơ quan cụ thể. Cơ quan chủ trì có
trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai tốt
chỉ số thành phần do cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có trách
nhiệm báo cáo, giải trình cụ thể với uBND tỉnh.
Cũng nằm trong mục tiêu chung nâng cao năng lực cạnh
tranh, cải thiện Chỉ số PCI, không ngừng gia tăng sức hút đối với
nhà đầu tư, Chủ tịch uBND tỉnh Đắk Lắk - ông Phạm Ngọc
Nghị cho biết trong thời gian tới tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa trong
công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời có kiến nghị gửi đến các cơ
quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN, nhà
đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc
liên quan các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tăng
cường công tác phối hợp giữa các ngành nhằm tạo điều kiện
thuận lợi nhất để DN tiếp cận được các hồ sơ quy hoạch, địa
điểm đầu tư cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong giải phóng mặt
bằng để thực hiện dự án. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải
pháp tại các Chương trình, Kế hoạch hành động của uBND tỉnh
thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 35
của Chính phủ; các nội dung hỗ trợ DN theo quy định tại Luật
Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ hộ kinh
doanh chuyển đổi và hoạt động theo Luật DN. Tiếp tục tạo thuận
lợi cho DN thông qua đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính,
cải cách toàn diện công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành và kết
nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ
công lên mức độ 3,4; tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho
DN. Từng cấp, từng ngành chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ có
liên quan đến từng chỉ số PCI, nâng cao sự phối hợp giữa các cơ
quan trong giải quyết TTHC.n

Resolve for Higher PCI
In 2020, the Provincial Competitiveness Index
(PCI) of Dak Lak reached 63.22 points, ranked
No. 35 out of 63 provinces and cities, climbing
three places from 2019 and reaching No. 2 in the
Central Highlands. The PCI improvement year
by year is the clearest evidence for the resolve of
the provincial leaders for a better business
investment climate.
Results better, but no breakthrough
Seeing the importance of the PCI Index to economic governance
reforms and providing an enabling business investment environment
for enterprises, based on annual PCI reports results, Dak Lak province
has assessed and analyzed its results, including causes of declining
component indices and solutions for better performance in the
following years. With ongoing efforts for a more enabling investment
climate, although the PCI Index of Dak Lak has not made long strides
in rankings in recent years, it has still achieved some remarkable
progress. In 2019, its PCI rose by 2.33 points to 64.81 points, ranking
No. 38 (two places higher over 2018), listed as a good performer. Some
component indices increased strongly like business support services
index (going up 33 places to No. 6) and transparency index (going up
28 places to No. 18). In 2020, its PCI scored 63.22 points, ranked No.
35 out of 63 provinces and cities, climbing up three places from 2019
and No. 2 in the Central Highlands after Lam Dong province. Some
indicators made clear progress like market entry (7.23 points), time
cost (7.32 points), legal institutions and security and order (7.03
points)... Despite positive changes, according to the Director of the
Department of Planning and Investment Dinh Xuan Ha, PCI has not
improved significantly relative to the potential of the province and
expectations of the government. Although the PCI Index increased in
scores, its rankings stayed average relative to other provinces and cities
in the country. No breakthrough improvement has been made.

In 2018 and 2019, the Access to Land Index was not appreciated as
a result of Notice No. 53 of the State Audit on investment projects
hiring land in the province. Land and investment procedures were
almost halted to wait for official conclusion. In addition, some projects
which had the land allocated or leased failed to carry out their projects
as registered due to belated land compensation and site clearance,
especially projects using agricultural and forest land. on the other
hand, the coordination of relevant bodies in solving problems for
enterprises is not very effective. Some are not really active and serious
to advise on improving component indicators within their jurisdiction.
The sense of responsibility and capacity of public employees in
performing official duties is not high, thus requiring more time to settle
administrative procedures for enterprises and investors.

Actively clearing bottlenecks
Based on analysis results on component indices and key
reasons for PCI decrease in recent years, to improve the PCI and,
above all, create a favorable business environment for enterprises,
Dak Lak province issued specific action plans to implement
Resolution 02/NQ-CP dated january 1, 2021 of the Government
on continued implementation of main tasks and solutions for
stronger business environment and national competitiveness in
2021 (Action Plan 584/KH-uBND dated january 19, 2021 of the
Provincial People's Committee); the Action Plan for
implementation of the District and Department Competitiveness
Index (Plan 9807/KH-uBND dated october 30, 2020 of the
Provincial People's Committee). Component indices are assigned
to specific agencies, based on their functions and tasks. Lead
agencies are responsible for coordinating with relevant agencies to
fulfil their tasks of raising the component index, and for reporting
and explaining specifically to the Provincial People's Committee.
To enhance competitiveness and raise the PCI Index and attract
more investors, Chairman of Dak Lak Provincial People's
Committee Pham Ngoc Nghi said that the province will be more
resolved to improve its administration, promptly send
recommendations to central agencies to deal with emerging
hardships faced by businesses and investors. The province will
continue to direct complete solutions of existing matters concerning
investment projects that hire land; strengthen cross-sector
coordination to provide the most favorable conditions for
enterprises to access planning documents, investment locations; and
support investors in site clearance for project implementation. It will
effectively carry out tasks and solutions in action programs and
plans of the Provincial People's Committee to implement the
Government’s Resolution 19, Resolution 02 and Resolution 35; and
business supports as specified in the Law on SME Support, which
focuses on assisting business households to transform into
companies and operate under the Law on Enterprises. It will
continue to facilitate business operations by simplifying and
reforming administrative procedures, comprehensively reforming
specialized inspection and getting connected to the National Single
Window Portal to bring public services of Level 3 and Level 4
online, and removing difficulties and problems for enterprises. Each
level and branch of authority will actively perform tasks relating to
PCI component indicators and strengthening coordination of
concerned agencies in handling administrative procedures.n

www.vccinews.com 17

POTENTIAL - DAK LAK PROVINCE

Khơi dậy tiềm năng, phát triển công nghiệp
- thương mại theo hướng bền vững
Ngành Công Thương Đắk Lắk khép lại nhiệm
kỳ 2016 - 2020 bằng những thành quả toàn
diện trên hầu hết các lĩnh vực, tiếp tục khẳng
định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế,
đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà. Ngoài
đóng góp trên 60% thu ngân sách nhà nước
hàng năm, ngành Công Thương còn góp
phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng
ngàn lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế tỉnh nhà theo hướng công nghiệp dịch vụ.

T

rong giai đoạn 2016-2020, công nghiệp Đắk Lắk gặp
không ít khó khăn trong khâu sản xuất và tiêu thụ do
giá nông sản tăng giảm thất thường, giá nguyên liệu
đầu vào tăng…. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo
của Tỉnh ủy, HĐND, uBND tỉnh nên tình hình sản
xuất công nghiệp đã dần có những chuyển biến tích cực, thu hút
một số dự án năng lượng đi vào hoạt động góp phần nâng tổng giá
trị sản xuất công nghiệp địa phương giai đoạn 2016 - 2020 tăng lên,
ước đạt 77.508 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh hiện
có 14 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích trên 692,15 ha đã
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, trong đó có 8 CCN đang
hoạt động, thu hút 146 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu
5.828 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong các CCN hoạt động ổn
định, hiệu quả góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định
cho lao động địa phương
Hiện ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo đang giữ vai
trò chủ đạo, đóng góp trên 73% tổng giá trị sản xuất công nghiệp
toàn tỉnh. Đến nay tại Đắk Lắk đã hình thành một số nhà máy điện
năng lượng tái tạo; chế biến nông lâm sản; cơ khí phục vụ nông
nghiệp có công suất lớn, công nghệ hiện đại… Một số nhóm ngành
công nghiệp chế biến có mức tăng trưởng cao, tỷ trọng lớn và thị
trường trong nước tiêu thụ tốt như: cà phê hoà tan, cà phê bột,
đường mía, mật ong, tinh bột sắn, gỗ tinh chế, bia…Thời gian qua
hoạt động sản xuất điện có sự tăng trưởng cao do có 5 dự án điện
mặt trời và 1 dự án điện gió đi vào hoạt động. Tính đến nay, tổng
công suất phát điện của các dự án điện năng lượng tái tạo là
1.316,8MW, trong đó điện gió đạt công suất 28,8MW, điện năng
lượng mặt trời dự án đạt công suất 768MW và điện mặt trời mái
nhà đạt công suất 520MW.
Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân, hoạt
động thương mại - dịch vụ cũng phát triển nhanh chóng, bước đầu
hình thành các hình thức kinh doanh hiện đại, phát triển cả về quy
mô lẫn chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và giữ vai trò quan
trọng trong nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu
dịch vụ trên thị trường giai đoạn 2016-2020 ước đạt 350.674 tỷ
đồng, tăng 2,84% so với kế hoạch đề ra. Hạ tầng công nghiệp thương mại được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và phù hợp với
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định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Thị trường
hàng hóa trên địa bàn khá ổn định, đáp ứng tương đối đầy đủ nhu
cầu người tiêu dùng cả về chất lượng lẫn mẫu mã, chủng loại,
không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng, sốt giá. Các siêu thị
Metro, Coop Mart, Nguyễn Kim, Vinatex … hoạt động ổn định,
thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mại, chương
trình đưa hàng Việt về nông thôn, kích cầu với lượng dự trữ đầy đủ,
đã bước đầu phát huy sự chi phối, dẫn dắt và định hướng giúp thị
trường ổn định; môi trường kinh doanh thông thoáng đã tạo điều
kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại
trên địa bàn tỉnh phát triển, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa tăng
trưởng khá...
Giai đoạn 2016-2020, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk
gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, đại dịch Covid–19…. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo
kịp thời của Tỉnh ủy, uBND tỉnh nên tình hình đã nhanh chóng ổn
định trở lại; đặc biệt chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu
vay uSD của Nhà nước đã tháo gỡ một phần khó khăn, giúp doanh
nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, xuất khẩu. Ngoài duy trì
các thị trường truyền thống, các doanh nghiệp cũng tiếp cận được
một số thị trường mới, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông
lâm sản đạt kết quả đáng khích lệ. Hàng hóa xuất khẩu ngày càng
đa dạng, từ các mặt hàng truyền thống (cà phê nhân, cao su, hạt
tiêu, mật ong…) cho đến các mặt hàng xuất khẩu đã qua chế biến,
có giá trị gia tăng cao (tinh bột sắn, cà phê hòa tan, hạt điều…), rất
được người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng. Những thành quả đạt
được trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ tạo tiền đề quan trọng để
ngành Công Thương Đắk Lắk vươn ra nắm bắt thời cơ và vận hội
mới của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021 - 2025).n

Unlocking Potential for Sustainable
Development of Industry and Trade
The industry and trade sector of Dak Lak
province wrapped up the 2016 - 2020
term with comprehensive achievements
in most fields, reaffirmed its pivotal role
in economic development and ensured
local social security. In addition to
accounting for over 60% of the budget
revenue, the sector also created jobs for
thousands of workers and increased the
industry and service in the local
economy.

D

uring the 2016-2020 period, the sector faced
many difficulties in production and
consumption due to volatile prices of
agricultural products and price hikes of input
materials. However, guided by the Provincial
Party Committee, the Provincial People’s Council and the
Provincial People’s Committee, industrial production
picked up, driven by some energy projects. Local industrial
output expanded, estimated at VND77,508 billion in the
2016-2020 period, fulfilling 101.98% of the plan. Dak Lak
province currently has 14 industrial zones covering over
692.15 ha of land, of which eight operational zones attracted
146 investment projects with a combined registered capital

of VND5,828 billion. Tenants in industrial zones are
operating stably and effectively and generating stable jobs
and incomes for local workers.
Currently, the processing and manufacturing industry is
playing a key role, accounting for over 73% of total
industrial output value of the province. At present, Dak Lak
has many renewable energy plants; processes agricultural
and forest products, and makes modern mechanical
products for agriculture. Some processing industries
achieved high growth, including instant coffee, coffee
powder, cane sugar, honey, tapioca starch, woodwork and
beer. The power industry expanded strongly recently as five
solar power projects and one wind farm went into
operation. Currently, the total installed capacity of
renewable energy projects is 1,316.8 MW, of which wind
farms have 28.8 MW, solar farms have 768 MW and rooftop
solar power facilities have 520 MW.
To meet increasing consumption, trade and service have
developed rapidly, initially formed modern business models
and expanded both in size and quality to play an important
role in the economy. Total retail revenue of consumer goods
and services in 2016-2020 was estimated at VND350,674
billion, up 2.84% compared to the plan. Industrial and
commercial infrastructure has been invested and built
according to planning and in line with the overall
socioeconomic development orientation. The local
commodity market is quite stable and capable of meeting
consumers’ needs for quality, design and variety. No
unexpected price hikes have been found. Supermarkets like
Metro, Coop Mart, Nguyen Kim and Vinatex are in stable
operation, bringing Vietnamese goods to the countryside
and stimulating demand. The open business environment
has created favorable conditions for all economic sectors to
join commercial business.
In the 2016-2020 period, Dak Lak province’s exports
confronted numerous difficulties due to impacts of uSChina trade tensions and the CoVID-19 pandemic.
However, with timely direction from the Provincial Party
Committee and the Provincial People's Committee, the
performance quickly improved. Particularly, the
government-backed uSD loan support policy for exporters
helped companies to deal with hardships, restore and
develop production and export. Apart from maintaining
traditional markets, businesses also have access to new
markets. The export value of agricultural and forest
products was very encouraging. Exports are increasingly
diversified, from traditional products (coffee bean, rubber,
pepper and honey) to processed, value-added items (manioc
starch, instant coffee and cashew nut), which are very
popular among foreign consumers. Achievements in the
2016 - 2020 term will create an important premise for the
Dak Lak industry and trade sector to seize new
opportunities and successfully implement the Resolution of
the 17th Provincial Party Congress (2021 - 2025 term).n
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Tạo lập môi trường thuận lợi cho các

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại
một hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Với phương châm "Đồng hành cùng
doanh nghiệp (DN)", công tác cải thiện
môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo
thuận lợi cho DN, nhà đầu tư luôn
được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm.
Nơi doanh nghiệp "sống tốt, sống khỏe"
Có thể thấy trong sự phát triển của nền kinh tế Đắk
Lắk hôm nay có những đóng góp hết sức lớn lao của
cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, nhất là các DN nhỏ và
vừa. Để tạo lập môi trường tối ưu, nơi DN có thể "sống
tốt, sống khỏe", những năm qua công tác lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành của tỉnh và các chương trình, hoạt động
hỗ trợ DN ngày càng được quan tâm, đổi mới. Theo đó
uBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nhất
quán các chính sách của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ
phát triển DN như: Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; Nghị
định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ DN
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các Nghị quyết số
02, 19 và 35 hàng năm của Chính phủ về hỗ trợ và phát
triển DN….Cùng với chính sách chung của Trung ương,
tỉnh đã chủ động ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ
trợ DN vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất

20 VIETNAm BUSINESS FORUm juNE 1 –14, 2021

kinh doanh (SXKD). Một số chính sách đang triển khai
như: Quyết định số 01 ngày 6/1/2016 của uBND tỉnh về
miễn giảm tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa; Nghị
quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định
sách hỗ trợ dành cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 04/2020/NQHĐND về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật
cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030…
Công tác đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
DN được uBND tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện
dưới nhiều hình thức như: Hội nghị đối thoại DN; Ngày
thứ Năm DN; Cà phê doanh nhân - DN; Dân hỏi - Thủ
trưởng cơ quan hành chính trả lời. Trong năm 2020, trực
tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức Hội nghị
gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy và DN trên địa bàn tỉnh.
Trung bình hàng năm, Hội nghị đối thoại DN và Ngày
thứ Năm DN đã giải quyết được khoảng 150 ý kiến. Đặc
biệt tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy đầu năm 2020, đã ghi nhận được trên 105 ý kiến
phản ánh của DN, nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến đều
được trả lời kịp thời, đúng quy định, được DN ghi nhận
và đánh giá cao.
Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh
cho các DN cũng được tỉnh quan tâm triển khai dưới
nhiều hình thức thiết thực như: hỗ trợ đào tạo, tập huấn
cho DN nhỏ và vừa, hỗ trợ DN nhỏ và vừa tiếp cận tín

doanh nghiệp phát triển
dụng, hỗ trợ kết nối DN thông qua các hoạt động xúc
tiến thương mại, tổ chức kết nối thị trường trong và
ngoài nước… Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn thường
xuyên phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ
miễn phí và giảm phí cho các DN mới thành lập (hỗ trợ
phí cung cấp chữ ký số qua mạng; cung cấp dịch vụ kế
toán miễn phí, dịch vụ miễn phí 6 tháng về kê khai thuế;
cung cấp phần mềm kế toán miễn phí cho DN mới thành
lập...).
Trong năm 2020, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp
DN khôi phục hoạt động SXKD do ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
DN như: thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong SXKD, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư
công, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch
Covid-19; tập trung triển khai các gói hỗ trợ của Chính
phủ đảm bảo kịp thời và hiệu quả; đẩy mạnh triển khai
các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, tạo điều kiện
cho DN phát triển các tour du lịch nội địa để thu hút du
khách đến Đắk Lắk trong thời gian tới và dần phục hồi
sau dịch Covid-19; hạn chế tối đa việc kiểm tra, thanh
tra tại các DN để tạo điều kiện cho DN tập trung giải
quyết khó khăn, duy trì hoạt động SXKD…
Sau khi Chính phủ dỡ bỏ giãn cách xã hội, cùng với
tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ DN của
Chính phủ và của tỉnh, hoạt động của DN trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phục hồi, số lượng DN
đăng ký thành lập tiếp tục tăng. Trong năm 2020, có
1.574 DN thành lập mới trên địa bàn tỉnh, tăng 33,73%
so với năm 2019. Lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh có
10.374 DN đang hoạt động.

Chắp cánh hội nhập
Nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ hội nhập
quốc tế sâu rộng, việc gia nhập hàng loạt tổ chức và diễn
đàn quốc tế mang đến nhiều cơ hội song cũng đồng thời
tạo ra không ít thách thức cho cộng đồng DN Việt Nam
nói chung - tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Trong bối cảnh đó,
để tiếp sức cho DN hội nhập thành công, Chủ tịch
uBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết tỉnh đã
phối hợp với các cơ quan của Trung ương, Bộ Công
Thương, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), các đơn vị liên quan tổ chức
các buổi hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nhằm cung
cấp, phổ biến tới DN trên địa bàn tỉnh các thông tin và
hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác
kinh tế quốc tế (ASEAN, WTo, APEC, ASEM,…); bồi
dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin về những chuyển

biến mới trong tình hình thế giới, khu vực, xu thế hợp
tác, liên kết kinh tế quốc tế, đặc biệt dưới tác động của
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tập huấn về các hàng
rào kỹ thuật trong thương mại và ảnh hưởng của DN
Việt Nam khi các fTA có hiệu lực… Từ đó, hỗ trợ DN
xây dựng lộ trình hội nhập với khu vực và thế giới, nhất
là trong vấn đề xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực
cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao trình độ về quản lý
sản xuất kinh doanh của DN.
Ngoài ra với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động xúc tiến
thương mại, đầu tư, hỗ trợ DN nâng cao chất lượng sản
phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; cải cách hành
chính, nâng cao Chỉ số PCI, tỉnh Đắk Lắk còn triển khai
nhiều chương trình, đề án như: Đề án nâng cao năng lực
cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với tỉnh Đắk
Lắk; Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2014-2020"; Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Kế hoạch hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh
Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tổ
chức, hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm mang tính khu vực; phối hợp với các tỉnh
thành khác tổ chức cho DN gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm
đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng
hóa...
Từ sự trợ lực của tỉnh nhà, các DN đã dần phát huy
được lợi thế, chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường,
hội nhập ngày càng sâu hơn vào kinh tế quốc tế, kinh tế
khu vực; đóng vai trò chủ đạo trong công tác xuất nhập
khẩu của tỉnh. Đến nay xuất khẩu các sản phẩm nông
sản, nhất là cà phê, tiêu, cao su, mật ong...đã trở thành
thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk; riêng năm 2020, tổng kim
ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu uSD. Hàng hóa của Đắk
Lắk đã xuất khẩu sang hơn 63 quốc gia, vùng lãnh thổ
trên thế giới, nhất là đã thâm nhập được vào các thị
trường lớn với yêu cầu chất lượng hàng hóa và vệ sinh
thực phẩm nghiêm ngặt như: Mỹ, Nhật Bản, Anh,
Pháp… Một số DN đã tiếp cận và sử dụng công nghệ
tiên tiến trong sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng,
hạ giá thành sản phẩm, từ đó đứng vững trên thị trường
trong nước cũng như quốc tế.
Thời gian tới, uBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban
ngành, địa phương tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ
tục hành chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho DN
SXKD, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho công cuộc
phát triển kinh tế - xã hội.n
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Quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ
tiêu 50% DVCTT phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ thủ tục hành chính
được xử lý trực tuyến. Chúng ta có thể làm được việc này. Bến Tre,
Tây Ninh là ví dụ.”
“Về kinh tế số chọn điểm đột phá là triển khai nền tảng truy
xuất nguồn gốc và nền tảng dữ liệu số cho phép cá thể hoá đến
từng cây cà phê, từng bước chuyển dịch từ việc bán cà phê nguyên
liệu thô sang bán sự trải nghiệm, bán sản phẩm có giá trị gia tăng
cao hơn. Đây là bài toán nhức nhối đã lâu của tỉnh. Các doanh
nghiệp công nghệ số hãy giúp tỉnh giải quyết.
Đối với xã hội số chọn điểm đột phá là triển khai ứng dụng hỗ
trợ tư vấn sức khoẻ cho người dân trên thiết bị di động, mỗi người
có thể có một bác sĩ riêng tư vấn trực tuyến. Triển khai nền tảng
dạy và học trực tuyến để mỗi học sinh có thể học những bài giảng
do các thầy cô giáo ưu tú thực hiện, không phụ thuộc vào khoảng
cách địa lý”- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nêu rõ.

Dành khoảng 20 tỷ/năm để chuyển đổi số
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Huy Dũng
tham quan gian hàng giải pháp cho thuê hạ tầng lưu trữ dữ liệu của
Công ty Sao Bắc Đẩu

Nhìn nhận xu thế chuyển đổi số là cơ hội vô
giá, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm xây dựng lộ trình
cụ thể, đầu tư nguồn lực bài bản nhằm thúc
đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo, phát triển đột phá
về cách thức quản lý điều hành của cơ quan
nhà nước để phục vụ người dân hiệu quả.
Hướng tới trong giai đoạn 5 năm tới,
chuyển đổi số sẽ thay đổi tư duy, hành động
của cả chính quyền, người dân và doanh
nghiệp tỉnh Đắk Lắk, tạo đà thúc đẩy tất cả
các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội
phát triển theo định hướng “Chính quyền số
- kinh tế số - xã hội số”.
Kim Bảo

Chọn điểm đột phá
Tại Hội thảo “Chuyển đổi số xu thế của sự phát triển”, Thứ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhận
định, chuyển đổi số là một hành trình, gồm 3 trụ cột chính, chuyển
đổi số trong cơ quan nhà nước, chuyển đổi số trong doanh nghiệp
và chuyển đổi số trong người dân. Do đó, Thứ trưởng đã gợi mở
cho tỉnh Đắk Lắk phải xác định chuyển đổi số là một hành trình
dài, nhưng bắt đầu từ một bước chân cụ thể.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị, trong năm 2021, Đắk
Lắk tập trung vào giải quyết một số vấn đề trọng tâm sau đây:
“Chính quyền số chọn điểm đột phá là đưa 100% dịch vụ công trực
tuyến (DVCTT) của tỉnh lên mức độ 4 trước 30/6/2021. Đặt mục
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Phó Chủ tịch Thường trực uBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho
biết, xác định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi toàn diện về
mọi mặt: Quản lý nhà nước, kinh tế, xã hội lên một tầm cao mới,
tỉnh Đắk Lắk chủ trương liên kết, phát huy mọi nguồn lực xã hội,
phấn đấu Chuyển đổi số từng bước chắc chắn và hiệu quả. Phấn
đấu đến 2025, xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk sẽ nằm
trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước.
“Về kinh phí triển khai nhiệm vụ, trong giai đoạn 2021 -2025,
tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí khoảng 330 tỷ từ nguồn vốn xây dựng
cơ bản, đồng thời mỗi năm bố trí khoảng 20 tỷ từ nguồn kinh phí
sự nghiệp để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số. Bên cạnh việc xây
dựng chính sách và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tỉnh
Đắk Lắk còn đặt ra hai nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là:
Đào tạo phát triển nhân lực số; Thúc đẩy ứng dụng số đối với hoạt
động kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp và đẩy mạnh ứng dụng
số trong xã hội, cộng đồng dân cư”- Ông Hà nhấn mạnh.
Cũng theo lãnh đạo uBND tỉnh, về lộ trình chuyển đổi số tỉnh
Đắk Lắk sẽ thực hiện theo từng năm. Cụ thể, giai đoạn 2021 –
2022: Đắk Lắk xây dựng những hình mẫu về chính quyền số, kinh
tế số, xã hội số. Trong đó, Chính quyền số tập trung vào cung cấp
dịch vụ công số; Kinh tế số tập trung vào nông nghiệp số, năng
lượng, Logistics và Môi trường; Xã hội tập trung vào giáo dục,
chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng số. Giai đoạn 2023 2024: tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn chuyển đổi số
2021 - 2022 để nhân rộng các mô hình này trong những lĩnh vực
then chốt. Giai đoạn 2024 - 2025: sẽ đánh giá, nhân rộng các mô
hình có hiệu quả ra toàn xã hội.
Bên cạnh đó, trên cơ sở hiện trạng công nghệ thông tin của
tỉnh Đắk Lắk và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Đắk Lắk xác
định 5 quan điểm chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong hành trình
chuyển đổi số, bao gồm: Thứ nhất, xem chuyển đổi nhận thức
đóng vai trò quyết định. Thứ hai, phải chủ động thực hiện chuyển
đổi số với nguồn lực sẵn có của địa phương, coi đó là giải pháp đột
phá với bước đi và lộ trình phù hợp. Thứ ba, mục tiêu chuyển đổi
số phải bám sát mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ
và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thứ tư, lấy người
dân làm trung tâm. Thứ năm, chuyển đổi số phải gắn với đảm bảo
an toàn thông tin; ưu tiên, chú trọng làm chủ hạ tầng và công nghệ
số, không gian mạng và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.n

“Đi tắt - đón đầu” để tiếp cận
cách mạng công nghiệp 4.0
Cùng với đổi mới tư duy của cán bộ và đội ngũ công chức, viên chức, tỉnh Đắk Lắk đã
chủ động ban hành kế hoạch triển khai Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN
4.0). Trong đó, xác định hướng tiếp cận theo từng ngành, lĩnh vực và tăng cường vai trò
tiên phong của lĩnh vực khoa học - công nghệ, đột phá về công nghệ thông tin (CNTT)
nhằm tận dụng tối đa các lợi thế của CMCN 4.0 mang lại, tạo bước chuyển đổi đồng bộ
cho cả hệ thống chính trị.
đức BìnH

Nhà điều hành Cụm nhà máy điện mặt trời huyện Buôn Đôn

Khoa học - Công nghệ đi tiên phong
Kể từ khi Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ
Chính trị về chính sách chủ động tham gia CMCN 4.0 được
ban hành, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 175KH/Tu ngày 08/6/2020 về tăng cường năng lực tiếp cận
CMCN 4.0 tại tỉnh Đắk Lắk. uBND tỉnh đã ban hành Quyết
định 1675/QĐ-uBND ngày 28/7/2020 về triển khai cuộc
CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh nhằm xác định các nội dung
trọng tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp ở các sở, ngành,
địa phương.
Kế hoạch triển khai CMCN 4.0 của uBND tỉnh đề ra 5
nhiệm vụ chính (tuyên truyền; CNTT và hạ tầng là trọng tâm
phát triển; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và thị trường
khoa học công nghệ; Hướng nghiệp nâng cao trình độ nguồn
nhân lực; Chính sách thúc đẩy chuyển số). Sở Khoa học và
Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các
ngành để tận dụng tối đa thành tựu do CMCN 4.0 mang lại,
chủ động cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.
Ông Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh cho biết, xác định vai trò tiên phong để tiếp cận
CMCN 4.0, Sở đang tham mưu cải thiện cơ chế chính sách thị
trường khoa học công nghệ của tỉnh. Đề xuất các nhiệm vụ
khoa học công nghệ trọng tâm, ưu tiên về CNTT, trí tuệ nhân
tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR), Internet vạn vật

(IoT), công nghệ chuỗi khối,…tiếp cận xu hướng
công nghệ tiên tiến, hiện đại đúng quy định hiện
hành. Kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp tỉnh, quốc gia để tăng cường năng
lực tiếp cận của tỉnh.
Trong bối cảnh hiện nay, toàn ngành đề ra rất
nhiều nhiệm vụ được ưu tiên và cả nhóm giải pháp
phải thực hiện theo hướng “đi trước- đón đầu” như:
Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và
doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030; Đề án hỗ
trợ phát triển tài sản trí tuệ và phát triển công nghệ
sinh học tỉnh Đắk Lắk; hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất chất lượng theo Dự án nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Khảo sát, đánh giá
hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới
công nghệ trong doanh nghiệp và lộ trình đổi mới để
định hướng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công
nghệ trong các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh
nghiệp” - ông Đinh Khắc Tuấn nhấn mạnh.

CNTT là lĩnh vực đột phá
Kế hoạch tiếp cận triển khai CMCN 4.0 do uBND tỉnh
ban hành đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tỉnh lấy CNTT
làm lĩnh vực đột phá. Trước mắt, tỉnh sẽ lựa chọn bước đi nền
tảng gồm: Chính phủ điện tử, liên thông nhận văn bản, thí
điểm trung tâm điều hành thông minh, du lịch thông minh và
đô thị thông minh.
Một lợi thế để tỉnh xác định nền tảng đột phá từ lĩnh vực
CNTT, bởi từ năm 2016 đến nay, uBND tỉnh đã triển khai xây
dựng và đưa vào vận hành, khai thác Hệ thống dịch vụ hành
chính công tích hợp một cửa điện tử liên thông (iGate) từ tỉnh
đến huyện để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính
(TTHC) và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ trên mạng.
Hiện nay, Hệ thống iGate cung cấp 1667 dịch vụ công trực
tuyến. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang kêu gọi doanh nghiệp viễn
thông trên địa bàn chủ động đồng hành cùng thúc đẩy mạnh
mẽ lộ trình chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Xây dựng cơ chế hỗ
trợ, lộ trình chuyển đổi công nghệ cho doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
Với vai trò là chủ thể trong việc triển khai kết nối CMCN
4.0, ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông nhấn mạnh, năm 2020 uBND tỉnh xây dựng Kế
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"Shortcut” to Industry 4.0
In addition to changing the mindset of
public employees, Dak Lak province
actively issued action programs to follow
the fourth Industrial Revolution or
Industry 4.0. The province defined
approaches to each industry and field and
strengthened its leadership of science technology and information technology
breakthroughs in order to make the most
of Industry 4.0 advantages to create a
synchronous transition for the whole
political system.
duc BinH

triển khai khung Kiến trúc Chính quyền điện tử, phiên
F hoạch
bản 2.0 cập nhật theo 5 kiến trúc thành phần gồm nghiệp vụ,

dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin. Đến thời
điểm này, hạ tầng CNTT đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn phục
vụ công tác xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, trong lộ
trình xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh hướng tới tập huấn
nâng cao kỹ năng cho 4 thành phần quan trọng gồm: Cơ quan
điện tử, Công chức điện tử, Công dân điện tử và Doanh
nghiệp điện tử.
Để tạo thế và lực mới cho xu thế tiếp cận 4.0, Phó Chủ tịch
uBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho rằng, bên cạnh nguồn lực
của tỉnh, từng ngành, địa phương phải dành nguồn kinh phí

Science and technology lead the way
After Resolution 52-NQ/TW dated September 27, 2019 of
the Politburo on active participation in Industry 4.0 was
issued, the Dak Lak Provincial Party Committee issued Action
Plan 175-KH/Tu dated june 8, 2020 on strengthening
approach capacity to Industry 4.0 in Dak Lak province. The
Provincial People's Committee issued Decision 1675/QDuBND dated july 28, 2020 on implementation of Industry 4.0
in the province in order to identify key contents and
synchronously carry out solutions in agencies, sectors and
localities.
The Industry 4.0 implementation plan of the Provincial
People's Committee states five main tasks (Communication,
information technology and infrastructure as the focus of
development; fostering the startup ecosystem and science and
technology market; and vocational training for improved
qualifications of human resources; and digital
transformation). The Department of Science and Technology
is tasked to work with relevant bodies to make the most of

xứng đáng cho nhiệm vụ này. Tỉnh đang hướng đến mục tiêu
tạo bước đột phá về cơ chế, chính sách, cải cách thể chế dẫn
đường cho thực hiện công nghiệp 4.0 ở từng lĩnh vực. Nhiệm
vụ trước mắt là phải chọn lựa những ngành, lĩnh vực có lợi thế
khi tham gia vào cuộc cách mạng 4.0, có thể xây dựng nghị
quyết chuyên đề về CMCN 4.0, xây dựng mô hình điểm, đào
tạo nhân lực, ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp
trong lĩnh vực CNTT đến với tỉnh. Làm tốt những điều trên sẽ
giúp tỉnh nắm bắt cơ hội, lợi thế to lớn từ CMCN 4.0 mang lại,
tạo ra động lực mới, mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương trong thời gian tới.n

Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030
mạng di động 5G phủ sóng toàn tỉnh,
mọi người dân được truy cập internet
băng thông rộng với chi phí thấp. Đắk
Lắk sẽ bắt nhịp chuyển đổi Chính phủ điện
tử sang Chính phủ số, là trung tâm sản xuất
phần mềm. Phát triển hạ tầng kết nối số và
bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều
kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ
dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ
hội phát triển CMCN 4.0.
Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu giới thiệu về
hệ thống giám sát kho thuốc thông minh
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IT is a breakthrough sector

Industry 4.0 achievements and
actively concretize the plan with
specific actions.
Mr. Dinh Khac Tuan, Director of
the Department of Science and
Technology, said that to do this, the
department is advising on improving
mechanisms and policies on science
and technology market; proposing
key science and technology tasks,
with priority placed on information
technology, artificial intelligence,
virtual reality/augmented reality
(VR/AR), internet of things (IoT) and
blockchain technology to approach
advanced and modern technology
trends; and connecting provincial and
national science and technology
programs and tasks to strengthen the
province's accessibility.
In the current context, the
department proposed a lot of priority
tasks and solutions to make a shortcut
to Industry 4.0, for example, the
project on Dak Lak science and
technology market and business
development to 2030; the support
project on intellectual property
development and biotechnology
development in Dak Lak province;
the support project on innovation
startup ecosystem; the support project
on productivity and quality for
enterprises under the project on
productivity and product quality
improvement; the survey on current
status, technological capacity and
technological innovation needs in
enterprises and the innovation
roadmap for technological research,
application and development for
sectors, localities and businesses,” he
emphasized.

The action program for Industry 4.0 issued by the
Provincial People's Committee states five key tasks where
information technology is defined as a breakthrough field.
In the near future, the province will choose fundamental
steps, including e-Government, intelligent operation center,
smart tourism and smart city.
An advantage for the province to identify the IT
breakthrough platform is that the Provincial People's
Committee has built, operated and applied the integrated
electronic single-window public administrative service
system - iGate - from provincial to district levels to receive
and process administrative records and procedures and
publicize the online status of settlement since 2016.
Currently, iGate provides 1,667 online public services. In
addition, the province is also calling on local telecom
businesses to actively support and strongly promote the
digital transformation roadmap across the province. The
province is developing a support mechanism and a
roadmap for technology transformation
for local enterprises.
Director Nguyen Hoang Giang
emphasized that, in 2020, the Provincial
Dak Lak province
People's Committee devised a plan to
targets to have 5G
implement the e-Government
Architecture framework, Version 2.0,
coverage throughout
updated with five component
the province by 2030,
architectures, including professional
processes, data, application, technology
enabling all people to
information security. To date, the
access low-cost broadband and
information technology infrastructure
internet. The province will has basically met the standards for
building e-government. Therefore, in the
catch up with the pace of
roadmap for e-government construction,
e-government to digital
the province planned to provide skills
training for four important components:
government
e-agencies, e-civil servants, e-citizens
transformation and
and e-enterprises.
In order to create a new position and
become a software
force to keep up with Industry 4.0, in
production center. It will
addition to local resources, each agency
and locality must spend properly on this
develop digital connection
task, said Vice Chairman of the
infrastructure and ensure
Provincial People's Committee Nguyen
Tuan Ha. The province is aiming to
network safety and
create breakthroughs in mechanisms,
security, provide
policies and institutional reforms to
conditions for people and
guide Industry 4.0 implementation in
each field. In the near future, Dak Lak
businesses to easily and
will select industries and fields that have
equally access Industry 4.0 advantages to join Industry 4.0, possibly
develop thematic resolution on Industry
development
4.0, build typical models, train human
opportunities where
resources, and issue policies to attract
information technology businesses to
digital technology
the province. Doing these things well
is the foundation.
will help the province seize
opportunities and great advantages
generated by Industry 4.0 and provide a
new strong driving force for local
socioeconomic development in the
coming time.n
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Phát triển Đắk Lắk xứng đáng vị trí
trung tâm vùng Tây Nguyên
Xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp,
bản sắc, văn minh, xứng đáng vị trí trung
tâm vùng Tây Nguyên là nhiệm vụ quan
trọng của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy,
ngay từ năm 2021, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
xác định ưu tiên tháo gỡ các “điểm nghẽn”
về hạ tầng giao thông, xây dựng tiêu chí
cấp vùng của từng ngành, đào tạo nhân lực
chất lượng cao bài bản, xứng tầm để tập
trung thực hiện hiệu quả.
BícH HạnH

Đ

ến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã nhựa hóa, bê tông
hoá được 96,01% đường tỉnh; 91,57% đường
huyện; 64,96% đường xã, liên xã; 100% xã có
đường nhựa đến trung tâm, đảm bảo vận chuyển
khoảng 14% hành khách bằng phương tiện công
cộng. Tuy nhiên, đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020, dù đã đạt được
nhiều thành tựu quan trọng, nhưng việc đầu tư xây dựng hệ thống
kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn,
hạn chế như: việc huy động và sử dụng nguồn lực vẫn phụ thuộc
nhiều vào nguồn lực công; chính sách thu hút các nguồn vốn khác
ngoài ngân sách để đầu tư phát triển đô thị còn hạn chế, khiến cho
công tác đầu tư phát triển hạ tầng triển khai chậm so với yêu cầu.
Công tác quản lý quy hoạch chưa thật sự chặt chẽ, thiếu tính kết
nối vùng; vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chậm làm ảnh hưởng đến tiến
độ triển khai các dự án, công trình.
Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, năm
2021, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng
đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông
cả đường bộ và đường hàng không, đáp ứng nhu cầu kết nối giao
thông thông suốt giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên,
duyên hải miền Trung, TP.Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ
cũng như các nước trong khu vực. Huy động các nguồn lực xây
dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột theo Kết luận số 67-KL/TW
của Bộ Chính trị để TP.Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk
nói chung bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ đi
lên…Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng một số công trình
trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc
đẩy phát triển doanh nghiệp.
"Đối với quy hoạch TP.Buôn Ma Thuột phải có không gian,
kiến trúc phù hợp với bản sắc văn hóa của toàn khu vực Tây
Nguyên, không thể quy hoạch một cách cục bộ, không đồng nhất.
Việc mời chuyên gia tư vấn nước ngoài về làm quy hoạch chắc
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chắn sẽ được tính đến. Đã quy hoạch thì phải làm một cách tổng
thể, đồng bộ, mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, việc quy hoạch phải
tránh phá vỡ cảnh quan vốn có của thành phố, nhất là hệ thống cây
xanh, muốn phát triển bền vững thì trước hết phải thân thiện với
môi trường", ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.
Để thực hiện có hiệu quả các liên kết vùng và kết nối kinh tế,
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng định hướng, tỉnh Đắk Lắk sẽ chủ
động thực hiện các giải pháp, triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh
Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định
rõ quy hoạch không gian, lãnh thổ gắn với quy hoạch các ngành,
lĩnh vực, sản phẩm sao cho phù hợp giữa quy hoạch tỉnh với quy
hoạch vùng và quy hoạch quốc gia. Xác định liên kết vùng và kết
nối kinh tế là một động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội
Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm
kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên trong nhiệm kỳ 2020-2025,
theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, năm 2021 sở, ngành
phải xây dựng tiêu chí cụ thể mang tầm quy mô cấp vùng trình
Ban Thường vụ xem xét ban hành Nghị quyết triển khai bài bản.
Cùng với đó, tỉnh sẽ quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao để
đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn tới.n

Dak Lak Plays Central Role in
Central Highlands
Making Dak Lak a more
prosperous, beautiful, distinctive
and cultured province that plays a
central role in the Central
Highlands is an important task of
the 2020-2025 term. Therefore,
right from 2021, the Dak Lak
Provincial Party Committee gave
priority to removing traffic
infrastructure bottlenecks,
developing regional criteria for
each sector, and training highquality human resources to
achieve what it planned.
BicH HanH

B

y 2020, Dak Lak province asphalted and concreted 96.01%
of provincial roads, 91.57% district roads, 64.96% intracommune and inter-commune roads. All communes had
asphalted roads leading to their administrative centers.
Public transportation met 14% of travel demand.
However, in the 2015-2020 term, despite many important
achievements, the investment for socioeconomic infrastructure
construction still faced numerous difficulties and limitations:
Investment resources still depended heavily on government funding
and non-government funding was limited, resulting in slow progress of
infrastructure development. Planning management is still loose and
regional connectivity is lacking. obstacles still exist in land
compensation, site clearance and resettlement support, which affect
project progress.
According to former Secretary of the Dak Lak Provincial Party
Committee Bui Van Cuong, in 2021, the province will continue to
promote investment and develop synchronous and modern
infrastructure, especially clearing road and air traffic bottlenecks to
meet travel demand between Dak Lak province and provinces of the
Central Highlands, the Central Coast, the Southeast and Ho Chi Minh
City, as well as other countries in the region. It will mobilize resources
for construction and development of Buon Ma Thuot City as per
Conclusion 67-KL/TW of the Politburo, bringing Buon Ma Thuot City
and Dak Lak province into a new stage of breakthrough development.
It will focus on leading and directing construction of some key
socioeconomic development projects. At the same time, it will foster
administrative reform, enhance the business investment environment
and boost business development.
“As for Buon Ma Thuot City, the space and architecture must match
the cultural identity of the Central Highlands region, not localized and
heterogeneous planning. Inviting foreign planning consultants will
certainly be taken into account. The planning must be comprehensive,
synchronous and distinctive. Besides, the planning cannot spoil the
inherent landscape, especially the green system. To develop sustainably,
the city must first be environmentally friendly,” he noted.
To effectively establish regional connectivity and economic
connectivity, the Resolution of the Provincial Party Committee also
states that Dak Lak province will actively apply solutions and launch
provincial planning to 2030, with a vision to 2050, which clearly
defines spatial and territorial planning aligned with sectoral and
product planning so as to match provincial planning with regional
planning and national planning. Regional connectivity and economic
connectivity are defined as a new driving force for socioeconomic
development.
To realize the goal of making Dak Lak a socioeconomic center of
the Central Highlands in the 2020-2025 term, in 2021, provincial
agencies and sectors must develop specific regional criteria submitted
to the Standing Board of the Provincial Party Committee for
consideration and promulgation of a resolution on systematic
methods, Cuong said. The province will pay attention to training highquality human resources to fulfil its tasks in the coming period.n
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Đổi mới sáng tạo trong chuỗi
sản xuất cà phê
Nhiều sản phẩm mới lạ

Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong
bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp
sản xuất chế biến cà phê ở Đắk Lắk
đã xây dựng chiến lược riêng để nâng
cấp sản phẩm, đổi mới sáng tạo
trong chuỗi giá trị cà phê. Đến nay,
nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận
mạo hiểm bỏ ra kinh phí rất lớn để
đầu tư trang thiết bị hiện đại sản
xuất ra những sản phẩm được chế
biến sâu từ hạt cà phê...
duy anH
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Gắn bó với lĩnh vực sản xuất cà phê đã khá lâu, tuy nhiên,
trăn trở lớn nhất của anh Nguyễn Đình Viên - Giám đốc Công
ty TNHH PM Coffee (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) là làm
sao tối ưu hóa quy trình sản xuất cà phê tạo ra sản phẩm mới lạ
từ nguyên liệu cà phê trồng Buôn Ma Thuột. Từ nền tảng sản
xuất cà phê bột hiện có, anh Nguyễn Đình Viên đã quyết tâm
“thay áo mới” cho sản phẩm của mình bằng “rượu cà phê”
“vang cà phê” để hướng tới xuất khẩu.
Anh tâm sự: “Năm 2016, tôi quyết định nghiên cứu, tìm tòi
cách sản xuất rượu cà phê nguyên chất ở thế giới. Bởi, khâu chế
biến sâu hạt cà phê sau thu hoạch vẫn cần khai thác, phát triển
(thay vì các sản phẩm thô) nhằm khẳng định thương hiệu loại
nông sản bao năm qua vốn là thế mạnh của Đắk Lắk. Tôi dành
3 năm để nghiên cứu, thẩm định cho ra đời rượu cà phê ”.
Quá trình sản xuất sản phẩm này tốn rất nhiều công sức,
trái cà phê phải được chọn lựa kỹ, ủ lên men. Trái cây tươi
dùng để tạo hương vị đúng mùa. Ba loại cà phê phổ biến nhất
là Arabica, Culi, Robusta được dùng để chế biến loại rượu.
Việc khử được chất cafein có trong hạt cà phê là điều kiện cốt
lõi để tạo nên sự thành công cho sản phẩm.

“Hiện nay, sản phẩm rượu cà phê đã được khách hàng
trong nước đón nhận và yêu thích mùi vị. Tuy nhiên, Công ty
vẫn đang hoàn thiện quy trình sản xuất và mới chỉ đáp ứng thị
trường trong nước, song hành cả bộ sản phẩm gồm rượu cà
phê và vang cà phê. Sắp đến, tôi sẽ phối hợp với một doanh
nghiệp Nhật Bản để đưa loại rượu này xuất sang thị trường xứ
sở “hoa anh đào"- anh Viên chia sẻ.
Cùng chọn khởi nghiệp từ ngành chế biến cà phê, anh Lê
Đình Tư - Giám đốc Công ty TNHH Minudo farm - care (xã
EaKao, TP.Buôn Ma Thuột) đã chấp nhận mạo hiểm, đầu tư
trang thiết bị để chế biến cà phê gắn với thương hiệu “trà
cascara”. Quá trình nghiên cứu sản phẩm này được anh ấp ủ
trong 3 năm tại ngay tại trang trại cà phê do bản thân đầu tư,
xây dựng.
Anh Tư bày tỏ: "Chế biến cà phê đã đến lúc cần phải tư
duy sáng tạo và cách điệu để thích nghi với thị trường tiêu
dùng. Bên cạnh việc đầu tư công nghệ hiện đại, đơn vị tiến
hành kiểm định chất lượng, giữ hương tự nhiên vốn có. Việc
nâng cao chuỗi giá trị chế biến cà phê là điều mà tôi luôn tâm
niệm".
“Cascara” là tiếng Tây Ban Nha, để biểu thị hạt cà phê bóc
vỏ rồi chế biến thành thức uống khác nhau. Trước đó, Đắk
Lắk đã có doanh nghiệp làm trà cà phê, vang cà phê. Nhưng để
có dòng trà đặc sản từ vỏ cà phê thì người chế biến phải am
hiểu về mùi, máy rang và sử dụng cà phê trồng ở vùng đất
nào, phụ phẩm từ cà phê cũng quyết định độ ngon của thành
phẩm. Hiện nay, “trà Cascara” đã được anh Tư xuất đi các
thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Trong tương lai, anh Lê Đình Tư dự định sẽ kết nối trang
trại tạo chuỗi sản xuất, chế biến chuyên sản xuất cà phê cao
cấp, cà phê đặc sản và làm du lịch canh nông. Bên cạnh đó,
anh Tư đang hoàn thiện quy trình, trang thiết bị cần thiết cho
ra đời sản phẩm “sirô cà phê”, đào tạo miễn phí cho người
nông dân trong chế biến cà phê đặc sản.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp
Theo nhận định của doanh nghiệp, những sản phẩm được
chế biến sâu từ cà phê rất được thị trường ưa chuộng bởi chất
lượng được đảm bảo, mang dấu ấn đặc trưng của vùng miền.
Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp ở Đắk Lắk vẫn đang
hoạt động độc lập; công tác phối hợp với chính quyền địa
phương để tạo ra chuỗi liên kết, tìm kiếm thị trường tiềm
năng để có đầu ra cho sản phẩm vẫn còn hạn chế. Vì lẽ đó, rủi
ro thất bại khá cao nếu doanh nghiệp không có tiềm lực tài
chính vững vàng, một khi có biến động của thị trường sẽ rất
khó xoay xở.
Do đó, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đang trình uBND
tỉnh phê duyệt đề cương phát triển, nâng tầm trái cây, nông
sản địa phương để có chỗ đứng vững vàng trong nước và đủ
sức cạnh tranh với thị trường quốc tế. Sở Công Thương sẽ tập
trung huy động nhiều nguồn lực và dự kiến mời thêm các
chuyên gia tư vấn, các doanh nghiệp lớn ở tỉnh để triển khai
đề án một cách bài bản, có hiệu quả.
Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk
nhấn mạnh: “Các sản phẩm nông sản được chế biến sâu ở địa
phương, đặc biệt là cà phê thời gian tới có thể sẽ hướng đến thị
trường tiềm năng như Trung Quốc. Phía Cục Xuất nhập khẩu
(Bộ Công thương) hứa sẽ kết nối Đắk Lắk với tỉnh Vân Nam,
Quảng Tây (Trung Quốc) để mời gọi thương nhân Trung
Quốc vào thị trường Việt Nam, biết đến nông sản địa phương.
Ngược lại, doanh nghiệp địa phương cũng có thể phối hợp với
cơ quan chức năng tìm kiếm thêm đối tác, thị trường tiềm
năng để xuất khẩu sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp Đắk Lắk
có thể đầu tư công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng, cải thiện chất
lượng sản phẩm ở mức cao nhằm hướng đến thị trường như
Eu và Hoa Kỳ. Để làm được điều đó, chính quyền sẽ đồng
hành cùng doanh nghiệp nhưng bản thân họ phải liên kết với
nhau để tạo sức bật”.n

Innovation in the Coffee
Production Chain
To meet market demand in the context
of integration, coffee production and
processing enterprises in Dak Lak have
developed their own strategies to
upgrade products and innovate in the
coffee value chain. up to now, many
businesses have accepted the risk of
investing huge funds to invest in modern
equipment to produce deeply processed
products from coffee beans.
duy anH

many new products
Despite sticking with coffee production for a long time,
the biggest concern of Mr. Nguyen Dinh Vien, Director of
PM Coffee Co., Ltd (Buon Don district, Dak Lak province),
is how to optimize the coffee production process to create
new products from coffee materials grown in Buon Ma
Thuot. from the existing ground of powdered coffee
production, Mr. Nguyen Dinh Vien was determined to
breathe new life into his products by producing "Coffee
wine" for export.
He shared, “In 2016, I decided to research and find out
how to produce pure coffee wine in the world. It is because
deep processing of coffee beans after harvest still needs to
be exploited and developed (instead of raw products) to
affirm the brand of agricultural products that have been the
strength of Dak Lak over the years. I spent 3 years
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and evaluating to come up
F researching
with a coffee wine .”

This production process takes a lot
of effort; the coffee berries must be
carefully selected and fermented. fresh
berries are used to create flavors. The
three most popular types of coffee,
Arabica, Culi, and Robusta, are used to
make wines. The reduction of caffeine
contained in coffee beans is a core
condition for the success of the product.
Mr. Vien said “Currently, coffee
wine products have been well received
and loved by domestic customers.
However, the company is still
completing the production process and
has only met the domestic market, along
with a whole set of products including
coffee wine. In the near future, I will
coordinate with a japanese business to
bring this wine to the market of cherry
blossoms.
Together choosing to start a business
from the coffee processing industry, Mr.
Le Dinh Tu - Director of Minudo farmCare Co., Ltd (EaKao commune, Buon
Ma Thuot city) has accepted the risk and
invested in equipment to process coffee associated with the
brand "Cascara tea". The process of researching this
product was conducted for 3 years by him at the coffee farm
he invested in and built.
Anh Tu expressed: "It is time to think creatively about
coffee processing to adapt to the consumer market. Besides
investing in modern technology, our company conducts
quality inspection and preserves the inherent natural
flavour. Enhancing the coffee processing value chain is
something that I always keep in mind."
“Cascara” in Spanish means coffee beans that are peeled
and processed into different drinks. Previously, Dak Lak
had some businesses making tea, coffee and coffee wine.
But in order to have a line of specialty teas from coffee
pods, the processor must be knowledgeable about the smell,
the roasting machine and the use of coffee grown in which
land. Coffee by-products also determine the deliciousness
of the finished product. Currently, "Cascara Tea" has been
exported by Mr. Tu to big cities such as Hanoi, Ho Chi
Minh City and Da Nang.
In the future, Mr. Le Dinh Tu intends to connect the
farm to create a production and processing chain
specializing in the production of high-class coffee, specialty
coffee and agricultural tourism. In addition, Mr. Tu is
completing the process and necessary equipment to launch
the product "coffee syrup" and providing free training for
farmers in processing specialty coffee.

Government accompanies businesses
According to the business, products that are deeply
processed from coffee are very popular in the market
because of their guaranteed quality, bearing the typical
imprint of the region. However, most enterprises in Dak
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Lak are still operating independently. The work of
coordinating with local authorities to create a chain of
links, looking for potential markets to have output for
products is still limited. Therefore, the risk of failure is
quite high if the business does not have solid financial
strength; if there is market fluctuation, it will be very
difficult to manage.
Therefore, the Department of Industry and Trade of
Dak Lak province is submitting to the Provincial People's
Committee the development outline for approval, raising
the level of local fruits and agricultural products to have a
strong foothold in the country and be able to compete on
the international market. The Department of Industry and
Trade will focus on mobilizing more resources and is
expected to invite more consultants and large enterprises in
the province to implement the project methodically and
effectively.
Mr. Luu Van Khoi - Director of Dak Lak Department of
Industry and Trade emphasized: "Agricultural products that
are deeply processed in the locality, especially coffee, in the
near future may be directed to a potential market like
China. The Import-Export Department (Ministry of
Industry and Trade) promised to connect Dak Lak with
yunnan and Guangxi provinces (China) to invite Chinese
traders to the Vietnamese market and learn about local
agricultural products. Conversely, local businesses can also
coordinate with authorities to find more partners and
potential markets to export their products. In addition, Dak
Lak enterprises can invest in technology to create added
value and improve product quality at a high level to target
markets such as the Eu and the uS. To do that, the
government will accompany businesses, but they
themselves have to work together to create resilience.” n

Chủ động vượt khó, đảm bảo thông
suốt hoạt động tài chính - ngân hàng
Tín hiệu tích cực

NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD
Dịch Covid-19 diễn biến
trên địa bàn triển khai có hiệu quả
Trên cơ sở bám sát chỉ đạo,
các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó
phức tạp tác động đến mọi
điều hành của NHNN Việt
khăn cho khách hàng bị thiệt hại
Nam, uBND tỉnh, NHNN tỉnh
mặt kinh tế, xã hội và ngành
bởi dịch Covid -19 theo Thông tư
Đắk Lắk đã quyết liệt vào cuộc
số 01/2020/TT-NHNN của NHNN
Ngân hàng cũng chịu ảnh
triển khai đồng bộ nhiều giải
Việt Nam như: cơ cấu lại thời hạn
pháp thúc đẩy tăng trưởng, đầu
hưởng không nhỏ. Tuy nhiên
trả nợ; miễn, giảm lãi vay; giữ
tư tín dụng gắn với đồng hành
với
sự
chỉ
đạo
sát
sao
của
nguyên nhóm nợ; cho vay mới với
hỗ trợ doanh nghiệp (DN),
lãi suất thấp hơn so với mức lãi
Chính phủ, Ngân hàng Nhà
người dân vượt qua khó khăn,
suất trước khi có dịch.
khôi phục và mở rộng sản xuất
nước (NHNN) Việt Nam,
Tính đến ngày 31/12/2020, dư
kinh doanh. Nhìn chung các chỉ
ngành
Ngân
hàng
tỉnh
Đắk
nợ
cho
vay khách hàng bị ảnh
tiêu về tăng trưởng tín dụng và
hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa
Lắk đã nỗ lực vượt khó, đạt
huy động vốn của ngành đều giữ
bàn tỉnh là 16.575 tỷ đồng, chiếm
ổn định và đây được xem là
được những thành quả đáng
15,3% tổng dư nợ cho vay, trong
điểm sáng tích cực, đặt trong
khích
lệ,
góp
phần
vào
thành
đó: dư nợ cho vay nông nghiệp
bối cảnh khó khăn chung của
chiếm 15,09% tổng dư nợ; dư nợ
công chung của tỉnh nhà.
nền kinh tế và của toàn ngành
cho vay thương mại, dịch vụ lưu
trước tác động của đại dịch
trú, ăn uống lần lượt chiếm tỷ lệ
nguyễn
cHâu
Covid-19. Tính đến ngày
23,56% và 42,46% tổng dư nợ. Các
31/12/2020, tổng nguồn vốn huy
TCTD đã thực hiện cơ cấu lại thời
động đạt 52.741 tỷ đồng, tăng
hạn trả nợ cho 2.613 khách hàng
11,89% so với đầu năm; doanh
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với dư
số cho vay đạt 162.390 tỷ đồng,
nợ 799 tỷ đồng (trong đó giữ
bằng 112,01% của năm 2019; dư
nguyên nhóm nợ 628 tỷ đồng với 2.106 khách hàng DN,
nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 108.715 tỷ đồng, tăng
nhất là DN nhỏ và vừa); miễn giảm lãi vay cho 7.957
7,93% so với đầu năm.
khách hàng với dư nợ 6.430 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn
Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho DN và người dân tiếp
giảm là 8,55 tỷ đồng; cho 23.715 khách hàng vay mới với
cận nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; các
lãi suất ưu đãi thấp.
chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm theo chỉ đạo
Để tạo thuận lợi cho khách hàng, ngành Ngân hàng
của Chính phủ, của ngành cũng được các tổ chức tín dụng
thực
hiện niêm yết công khai các thủ tục cho vay, cung cấp
(TCTD) trên địa bàn tỉnh triển khai đạt hiệu quả. Cụ thể
dịch
vụ
đối với khách hàng tại nơi giao dịch của các TCTD.
dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt
Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình cho vay theo hướng
56.976 tỷ đồng, chiếm 52,41% tổng dư nợ cho vay, tăng
đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách
2,57% so với đầu năm với 376.976 khách hàng còn dư nợ.
hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp
Cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách theo các chương
với quy định của pháp luật. Đồng thời nâng cao khả năng
trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 5.225 tỷ
thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay cũng
đồng, tăng 8,18% so với đầu năm, với trên 194.447 khách
như rà soát, cắt giảm các thủ tục, các loại phí không hợp lý
hàng vay vốn. Riêng chương trình cho vay xuất khẩu, dư
để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, cá nhân trong giao
nợ đạt 2.058 tỷ đồng
dịch, tiếp cận vốn tín dụng. Giám đốc NHNN tỉnh Đắk Lắk
Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - DN, các
– ông Tăng Hải Châu cho biết: "Trong năm 2021, để triển
TCTD trên địa bàn đã cam kết cho vay 18.338 tỷ đồng, đã
khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân
giải ngân 18.992 tỷ đồng cho 1.075 DN vay vốn, dư nợ cho
hàng theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 7/1/2021 của
vay đạt 11.392 tỷ đồng.
Thống đốc NHNN, NHNN tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế
hoạch số 67/KH-ĐAL ngày 20/1/2021 để triển khai thực
Đồng hành cùng khách hàng, DN
hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện hoàn
Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến các hoạt động sản
thành các mục tiêu định hướng năm 2021 của ngành Ngân
xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, du
hàng tỉnh như: tăng trưởng vốn huy động tại chỗ từ 12% lịch…trên địa bàn, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt
15%; tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế từ 10% - 12%;
động tín dụng ngân hàng. Để kịp thời khắc phục khó khăn,
kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/tổng dư nợ" .n
đảm bảo thông suốt hoạt động tài chính - ngân hàng,
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Huyện Cư M’Ga

chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp công
nghệ cao, du lịch, đầu tư phát triển khu công
nghiệp... Nhiều dự án lớn đã triển khai trên địa
bàn huyện như: Dự án sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao 100 ha do Công ty Xuân Thiện
làm chủ đầu tư; dự án khu chăn nuôi nông
nghiệp công nghệ cao, xã Ea M’Droh do Tập
đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư; dự án tổ hợp
du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf tại
khu vực hồ Ea Nhái, xã Cuôr Đăng của Tập
đoàn fLC, quy mô 830 ha và các dự án năng
lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời)... Các dự
án đầu tư đã mang lại sự khởi sắc cho nền kinh
tế của Cư M’Gar; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt
và vượt kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 20152020. Cụ thể: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình
quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,21%/năm.
Trong đó, giá trị nông - lâm - ngư nghiệp tăng
4,73%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,73%;
thương mại - dịch vụ tăng 16,78%.
Kinh tế phát triển tạo điều kiện thu ngân
sách nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề
ra; văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục... ngày càng
phát triển. Đời sống vật chất người dân được cải
thiện rõ nét; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc
phòng - an ninh được giữ vững.
Tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ
vừa qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư
M’gar nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3 chương
trình trọng tâm: (1) Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp, chọn sản phẩm phù hợp, xây dựng các
Lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
vùng sản xuất chuyên canh, tiếp tục đẩy mạnh
trong thực hiện chương trình NTM trên địa bàn xã Cư M’gar vào tháng 4/2021
ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị, chất
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát Nghị quyết lượng sản phẩm gắn nhu cầu thị trường và kết hợp với bảo vệ môi
trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. (2) Đẩy mạnh thu hút
Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ huyện; phát huy
đầu tư phát triển KT-XH gắn với Chương trình xây dựng nông thôn
tinh thần đoàn kết; chú trọng phát huy tiềm
mới, đô thị văn minh. (3) Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ,
hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh
năng, thế mạnh của địa phương thông qua chủ
chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, đặc biệt là có tư
trương thu hút đầu tư... kinh tế của huyện Cư
duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: (1)
M’Ga có những bước phát triển nhanh chóng
Tiếp
tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng
và ngày càng bền vững. Cư M’Ga trở thành
cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường; chú trọng
điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du
lịch, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế.
tế - xã hội (KT-XH) ở phía Bắc tỉnh Đắk Lắk.
(2) Tập trung phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; giải quyết tốt các vấn
đề an sinh xã hội. (3) Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn
định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp. (4)
ng Lê Nam Cao, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng về yêu cầu
uBND huyện Cư M’Gar cho biết: trong nhiệm kỳ
nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
qua Huyện ủy, HĐND, uBND huyện đã tích cực,
Ông Lê Nam Cao cho biết, huyện đã chỉ đạo, điều hành phải
chủ động tiến hành nhiều biện pháp quản lý để đưa
bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
địa phương ổn định và phát triển. Đặc biệt, xem
huyện đã đề ra, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với
doanh nghiệp (DN) là động lực quan trọng, là một trong những nòng
tình hình thực tiễn của huyện; đề ra các chương trình, kế hoạch;
cốt tạo đột phá phát triển KT – XH nên huyện rất quan tâm đến phát
lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính khả thi cao để
triển DN, nhờ đó lực lượng DN trên địa bàn ngày càng phát triển cả về
tập trung chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, khai thác các tiềm năng,
lượng lẫn chất.
lợi thế của huyện, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn,
Nỗ lực xúc tiến đầu tư, sự quan tâm phát triển DN kết hợp những
vướng mắc, tạo bước đột phá để thúc đẩy phát triển KT-XH. Tập
lợi thế về vị trí địa lý (giáp thành phố Buôn Ma Thuột), hạ tầng giao
trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan
thông kết nối khá tốt (QL 29 đi qua), đất đai màu mỡ (trên 75% diện
tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo
tích là đất đỏ bazan), lực lượng lao động dồi dào... đã giúp huyện Cư
gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ sở; quan tâm xây dựng bộ
M’gar đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong các lĩnh vực:
máy chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.n

Điểm sáng thu hút đầu tư,
phát triển kinh tế - xã hội

Ô
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Ông Nay Y Phú (người tặng hoa - bên trái), Chủ tịch UBND huyện Lắk tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 vào huyện Lắk. Thông qua hội
nghị, các nhà đầu tư cùng ký kết ghi nhớ triển khai các dự án tại huyện Lắk với tổng số vốn gần 1.450 tỷ đồng

“Đến huyện Lắk đầu tư,
ắt sẽ thành công”

trung bình hàng năm tăng 15%.
Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội 5 năm (2016-2020),
đạt khoảng 2.760 tỷ đồng.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng
có nhiều chuyển biến, chất lượng
dạy và học ngày càng khá hơn, tỷ
lệ huy động trẻ em đến trường đạt
Đó là thông điệp mà ông Nay y Phú, Chủ tịch uBND huyện
98,56%. Tỷ lệ học sinh bỏ học
giảm (năm học 2019 - 2020 còn
Lắk gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông cũng khẳng
0,7%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp
định: “Chúng tôi cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
THPT hàng năm khá cao, đạt từ
thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các
95% - 98% và cao hơn mức trung
bình của cả tỉnh. Công tác chăm
nhà đầu tư đến với Lắk.”
sóc sức khỏe cho nhân dân có
chuyển biến tốt hơn; việc thực
hiện các chính sách xã hội tương
Ông có thể cho biết khái quát về tình hình phát triển
đối
đồng
bộ
và
có
hiệu
quả.
Công tác xóa đói, giảm nghèo
kinh tế - xã hội của huyện Lắk?
được triển khai quyết liệt, bình quân hàng năm giảm
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc
5,2%/năm (Nghị quyết Đại hội 2,5-3%), đời sống vật chất và
huyện Lắk đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ
tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao...
yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra.
Nhìn chung 5 năm qua, kinh tế của huyện có sự tăng trưởng
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lắk đề ra định
khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm đạt 15.528
hướng phát triển gì, thưa ông?
tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Lắk tiếp tục đổi mới,
nhiệm kỳ đạt 7,04%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch
nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ;
theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5
phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt
triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân đầu người
năm 2020 đạt 1.627 kg/người. Ngành nông nghiệp phát triển động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác cải cách
hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của
tương đối ổn định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
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trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh chuyển
F Mặt
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy nội
lực, tăng cường kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát
triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương.
Không ngừng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo;
xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu
quốc gia và các chính sách an sinh xã hội. Chăm lo đời sống, sức
khỏe, vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định
chính trị - trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng nền quốc
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc,
xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát
triển song chưa phát huy hiệu quả, huyện Lắk đã có những
giải pháp gì để đánh thức tiềm năng?
Để phát triển, huyện Lắk phải phát huy nội lực, đồng thời
phải huy động được nguồn lực bên ngoài, trong đó các doanh
nghiệp và nhà đầu tư có vai trò hết sức quan trọng. Trong
nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định: Tiếp tục đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao
năng lực cạnh tranh; hằng năm tổ chức các hội nghị xúc tiến
đầu tư cũng như có những chính sách ưu đãi với các doanh
nghiệp, nhà đầu tư nhằm vận động, kêu gọi, xúc tiến và thu hút
các nguồn lực phục vụ phát triển huyện Lắk.
Ngay từ đầu năm 2021, huyện Lắk đã tập trung chuẩn bị
tốt các nội dung, chương trình để tổ chức 2 hội nghị chuyên
đề. Trong tháng 4/2021, huyện đã tổ chức Hội nghị xúc tiến
đầu tư huyện Lăk năm 2021 để tuyên truyền, quảng bá, cung
cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách, thủ tục
đầu tư của huyện, tạo sự hấp dẫn, có sức lan tỏa, thu hút các
nhà đầu tư đến với huyện Lăk để thực hiện 19 danh mục dự
án kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 11
dự án về phát triển du lịch; 2 dự án thương mại; 3 dự án về
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 3 dự án về công nghiệp:
Xây dựng cụm công nghiệp, nhà máy chế biến lâm sản, nhà
máy chế biến lúa gạo.
Cũng trong tháng 4/2021, huyện tổ chức Hội nghị chuyên
đề về cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Để thực hiện
tốt công tác cải cách hành chính, huyện tập trung xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình
độ, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ nhân
dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện
đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại
hóa hành chính.
Với tinh thần đó, ông có thông điệp gì gửi gắm tới các
doanh nghiệp, nhà đầu tư?
Huyện Lắk rất đẹp và rất tiềm năng để đầu tư phát triển trên
các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du
lịch. Tên tỉnh Đắk Lắk được lấy tên từ Hồ Lắk. Chúng tôi cam
kết với các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các
nhà đầu tư đến với Lắk. Đến Lắk ắt sẽ thành công!
Trân trọng cảm ơn ông!
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Huyện KrônG PắC

Nỗ lực xúc tiến,
thu hút đầu tư
Xúc tiến đầu tư được xác định là
một trong các nhiệm vụ trọng
tâm của huyện Krông Pắc nhằm
đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thời
gian qua, hoạt động xúc tiến, thu
hút đầu tư đã đạt được những kết
quả quan trọng, tạo động lực đưa
kinh tế - xã hội phát triển nhanh
và bền vững.
Quốc Hưng

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp
Trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm
2020, huyện Krông Pắc đã tăng cường cải thiện môi
trường kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai
thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.
Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư được quan tâm thực hiện dưới
các hình thức như: tổ chức hội nghị đối thoại
doanh nghiệp, gặp mặt Hội doanh nghiệp trẻ vào
thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng… nhờ đó, kết quả kêu
gọi đầu tư của huyện bước đầu khá khả quan.
Hiện trên địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp
đã đầu tư và đang hoạt động rất hiệu quả, như:
Trang trại điện năng lượng mặt trời tại xã Krông
Búk; Dự án trồng chuối công nghệ cao xuất khẩu
của Công ty TNHH HTV Lâm Nghiệp Phước An
tại xã Vụ Bổn (đã trồng 100 ha, diện tích chuẩn bị
trồng mới: 279 ha; năng suất đạt 36 tấn/ha, doanh
thu đến thời điểm hiện tại là 32,5 tỷ đồng); Nhà
máy sản xuất Giày da (Hàn Quốc) tại khu dân cư
Thái Bình Dương, xã Ea yông; Dự án chế biến cà
phê ướt tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thăng
Tiến. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Thanh
Trang đang triển khai xây dựng dự án trang trại
chăn nuôi heo thịt ứng dụng công nghệ cao tại xã
Vụ Bổn (quy mô đầu tư 14.000 con heo thịt, với
tổng vốn đầu tư 53 tỷ đồng trên diện tích đất 20

chuẩn quốc gia và thế giới. Phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Hợp tác xã Nông
nghiệp hữu cơ huyện Krông Pắc hướng dẫn thực hiện
cấp 20 mã vùng trồng cho 425 ha sầu riêng trên địa
bàn huyện, thực hiện thí điểm tại xã Ea yông và xã Ea
Kênh. Tổ hợp tác sản xuất trà Bò Khai tại xã Ea
Knuếc đã được cấp chứng nhận VietGAP 2,5 ha diện
tích trồng cây Bò Khai, xây dựng chuỗi liên kết với
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hoàng Lý để tiêu
thụ sản phẩm.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà
đầu tư

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến

ha). Công ty TNHH HTV cà phê Cư Pul thực hiện mô
hình trồng chanh dây ứng dụng công nghệ cao với
diện tích 2 ha tại xã Hòa Đông; Công ty TNHH MTV
Cà Phê 719 chuyên sản xuất cà phê, gạo thương phẩm
và phối hợp với các đơn vị sản xuất lúa giống với quy
mô lớn đưa ra thị trường... Huyện tiếp tục tạo điều
kiện, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư
các dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tại các khu đất thuộc các xã Hòa Đông, Ea Kly.
Đặc biệt, huyện Krông Pắc chú trọng hỗ trợ
doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất
lượng an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến cho biết, một
trong ba nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là đẩy
mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn, trong đó
chú trọng kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao, sản xuất chế biến nông sản
và du lịch cộng đồng, do vậy việc cải thiện môi trường
kinh doanh, thu hút đầu tư được huyện Krông Pắc
đặc biệt quan tâm.
“Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung trí tuệ,
đoàn kết, thống nhất trong triển khai, thực hiện
Chương trình hành động Nghị quyết đã đề ra. Ban
Chấp hành Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03NQ/Hu, ngày 30/12/2020 về “Đẩy mạnh kêu gọi đầu
tư trên địa bàn huyện đến năm 2025” đề ra các nhiệm
vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu
gọi đầu tư trên địa bàn huyện: Tạo môi trường đầu tư
minh bạch, rõ ràng, hấp dẫn, tin cậy để vận động thu
hút, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư để góp
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Krông Pắc sẽ luôn đồng
hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu
tư”, Bí thư huyện ủy Trần Hồng Tiến khẳng định.
Ông Trần Hồng Tiến cũng cho biết thêm: Huyện
Krông Pắc đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào
các lĩnh vực, gồm:
Lĩnh vực nông nghiệp - chế biến sản phẩm sau
thu hoạch: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, kết hợp với du lịch cộng đồng; công
nghiệp chế biến sau thu hoạch sản phẩm nông
nghiệp.
Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng: Thu hút đầu tư
đường giao thông; phát triển nhà ở đô thị; khách sạn;
nhà máy xử lý rác thải; công viên nghĩa trang; cụm
công nghiệp; công nghiệp may mặc.
Lĩnh vực văn hóa - giáo dục: Thu hút đầu tư dịch
vụ công viên văn hoá; du lịch sinh thái, du lịch cộng
đồng gắn với bản sắc văn hoá ẩm thực, cồng chiêng;
du lịch tâm linh; giáo dục - đào tạo, dạy nghề.n
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Huyện Buôn Đôn

Điểm đến giàu bản sắc và cơ hội
phát triển
Nhiều khởi sắc
Dù gặp nhiều khó khăn như chịu sự ảnh hưởng của thiên
tai, hạn hán, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch Covid -19,
giá cả các sản phẩm nông sản thấp, bấp bênh… nhưng trong
những năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Buôn
Đôn đã đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế - xã hội của huyện đã
có bước phát triển khá. Diện mạo nông thôn của huyện có
nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, hoàn thiện;
đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được
cải thiện, nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố,
kiện toàn; đội ngũ cán bộ tiếp tục trưởng thành về nhiều mặt.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được
nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch uBND huyện Buôn Đôn cho
biết, mức tăng trưởng kinh tế chung và mức tăng trưởng ở từng
lĩnh vực của huyện nhiệm kỳ qua đạt và vượt chỉ tiêu Nghị
quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt
10,4%; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá ấn tượng, cơ
cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ đúng định hướng. Thu nhập
bình quân đầu người (theo giá so sánh 2010): 24 triệu
đồng/năm (kế hoạch 26,6 triệu đồng); theo giá hiện hành: 28
triệu đồng/năm (kế hoạch 30 triệu đồng), tăng 47,7% so với
năm 2015...

Bốn đột phá

Thiên nhiên ban tặng cho huyện
Buôn Đôn cảnh quan tuyệt đẹp:
núi rừng trùng điệp, nhiều thác
ghềnh hùng vĩ và khu bảo tồn thiên
nhiên hoang dã với nhiều loài
động, thực vật quý hiếm. Buôn
Đôn được xem là một huyện điểm
du lịch của tỉnh Đắk Lắk với nhiều
khác biệt, điểm nhấn đặc sắc.
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Phát huy thành quả đạt được, ông Vũ Hồng Nhật cho biết,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Buôn Đôn đặt ra mục tiêu tiếp tục
xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc;
huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát
triển kinh tế; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường; nâng
cao đời sống của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây
dựng Buôn Đôn phát triển toàn diện và bền vững.
Để đạt được mục tiêu trên và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm
kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện
tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như:
- Xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, do vậy trong
nhiệm kỳ sẽ chú trọng tập trung nâng cấp các công trình thủy
lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Đẩy mạnh tái
cơ cấu nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, chú
trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ
cao, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng
cạnh tranh trên thị trường, từng bước hình thành chuỗi liên
kết, tiêu thụ sản phẩm.
- Tập trung lãnh đạo phát triển du lịch theo hướng chất
lượng cao, khai thác tối đa tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên,

truyền thống, bản sắc dân tộc… để hình thành các khu du lịch,
điểm du lịch quy mô lớn gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch
sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, nghiên cứu khoa học…
- Rà soát, bổ sung quy hoạch, lập các dự án để kêu gọi và
thu hút các doanh nghiệp có thế mạnh để đầu tư phát triển
năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) nhằm khai thác tối
đa tiềm năng về đất đai.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục
hành chính cho tổ chức, công dân một cách thuận lợi. Củng cố
bộ máy theo hướng tinh gọn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức ngày càng chuyên sâu về nghiệp vụ, am hiểu
thực tiễn để phục vụ cho sự phát triển của huyện trong những
năm tới. Nâng cao trách nhiệm công vụ, nhất là người đứng
đầu trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước để kịp thời chấn
chỉnh và xử lý các sai phạm; kịp thời khen thưởng, động viên
tập thể, cá nhân có thành tích trong thực thi nhiệm vụ.
Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp, thu hút đầu tư, huyện cũng đề ra nhiều giải pháp,
quyết sách cải tiến theo hướng mở. Đổi mới hoạt động xúc tiến
đầu tư, thương mại, du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá
tiềm năng, cơ hội đầu tư, các lợi thế của huyện, đặc biệt trong
lĩnh vực du lịch sinh thái. Tiếp tục cải tiến và công khai hóa các
quy trình, thủ tục hành chính để đơn giản hóa thủ tục đầu tư;
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh
nghiệp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu
tư để thực hiện các dự án đúng tiến độ.
“Chúng tôi chân tình mời gọi, sẵn sàng hợp tác với tất cả
những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tới sức
mạnh, giá trị vật chất và nhân văn của con người, vùng đất
Buôn Đôn với những đột phá trong tư duy, hành động. Chúng
tôi cam kết hỗ trợ nhà đầu tư một cách tích cực, hiệu quả
nhất. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện
Buôn Đôn đang nỗ lực hết mình để vun đắp một nơi bình yên,
ấm áp tình người, nơi hội tụ nhiều tiềm lực, đầu tư kinh
doanh hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống… Hãy tới
Buôn Đôn để cùng chúng tôi chia sẻ cơ hội và hợp tác thành
công”, ông Vũ Hồng Nhật chia sẻ.n
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“Ea H’leo luôn chào đón và
đồng hành cùng doanh nghiệp”
Đó là chia sẻ của ông Bun Thó Lào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo. Để
phục vụ tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế-xã hội, huyện Ea H’leo đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường
công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng.
Quốc Hưng thực hiện.
nét; vai trò lãnh đạo của Đảng toàn
diện hơn.

Ông có thể cho biết thành quả kinh tế - xã hội mà
huyện Ea H’Leo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?
Nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời
của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và các cơ quan, địa phương
trong tỉnh; Đảng bộ và nhân dân huyện Ea H’leo đã nêu cao
tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả
khá tốt trên nhiều lĩnh vực.
Theo đó, nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá
ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt xấp xỉ
trên 11%, đạt so với Nghị quyết đề ra (11-12%). Cơ cấu kinh tế
đã có bước chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất của các
ngành kinh tế đều tăng vượt so kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm
kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm xuống còn
dưới 5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được
cải thiện với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,89
triệu đồng/người/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới
được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt. Văn hóa - xã hội, y
tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an
ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị
được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh; năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng có những chuyển biến rõ
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Ông có thể cho biết những mục
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020 2025 đã đề ra?
Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’leo
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã
đề ra mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi
mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng thương mại - dịch vụ; nông
nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp, xây dựng. Phát triển nông
nghiệp hàng hóa, sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền
vững làm nền tảng; khai thác và phát
huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện,
huy động, sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực. Kết hợp chặt chẽ phát
triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ
môi trường sinh thái; thực hiện tốt
công tác giảm nghèo bền vững; giải
quyết việc làm, các chính sách an sinh
xã hội; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính
trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý và
điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, củng cố niềm
tin của nhân dân. Xây dựng huyện Ea H’leo phát triển nhanh
và bền vững.
Để hiện thực hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc
sống, Đảng bộ và chính quyền huyện Ea H’leo có chương
trình hành động như thế nào, thưa ông?
Để triển khai, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết vào thực
tiễn, tạo định hướng chính trị cơ bản cho sự phát triển của
huyện, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Huyện ủy
Ea H’leo đã kịp thời xây dựng chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020 – 2025. Theo đó đề ra một số giải pháp trọng tâm như:
Tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất
lượng toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh ứng
dụng khoa học - công nghệ; thực hiện hiệu quả các chương
trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội. Tăng
cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội;
nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính. Tăng
cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ các nhiệm vụ
trọng tâm có tính chất đột phá.
Tỉnh Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu
hút đầu tư. Thực hiện chủ trương này, huyện Ea H’Leo đã
có những nỗ lực gì?

Để thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, tạo
thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh, huyện Ea
H’leo đã triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể. Huyện
ủy đã chỉ đạo uBND huyện xây dựng Kế hoạch 07/KHuBND, ngày 11/01/2021 kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng
phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm phía Bắc huyện Ea
H’Leo và cụm công nghiệp Ea Ral giai đoạn 2021-2025. Đồng
thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường công tác xúc tiến mời
gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025; định hướng đến 2030; phát
triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ tốt cho các
doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp gắn với phát triển
dịch vụ các khu dân cư đô thị và bảo vệ môi trường. Định
hướng ưu tiên chọn lọc trong kêu gọi thu hút các dự án đầu tư
phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ,
có hàm lượng công nghệ cao.
Ngoài ra, Huyện uỷ đã chỉ đạo uBND huyện thành lập Tổ
kêu gọi thu hút đầu tư của huyện, để đồng hành cùng doanh
nghiệp, làm đầu mối liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp;
chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến
trình hoàn thiện các thủ tục hành chính, khuyến khích và tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia
đầu tư.
Với tư cách lãnh đạo địa phương, ông có thông điệp gì
với các doanh nghiệp, nhà đầu tư?
Huyện Ea H’leo đặt mục tiêu đến năm 2025: tổng số doanh
nghiệp trên địa bàn đạt 750 doanh nghiệp (bình quân hàng
năm thành lập mới khoảng 50 doanh nghiệp) đồng thời có 70
hợp tác xã (trung bình mỗi năm thành lập mới 7 hợp tác xã);
có 60 tổ hợp tác, số tổ hợp tác thành lập mới (bình quân hàng
năm là 10 tổ hợp tác); số hộ kinh doanh đạt khoảng 4.000 hộ
kinh doanh. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện đã xác
định phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng thu
hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm và
khả năng đầu tư ổn định lâu dài bằng tinh thần luôn giang tay
chào đón và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Trân trọng cảm ơn ông!
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CônG ty tnHH MtV Cà PHê 15

Dấu ấn nơi Tây Nguyên đại ngàn

Ông Phạm Xuân Thảnh, Giám đốc Công ty

Chặng đường 24 năm dựng xây và trưởng
thành là chừng đó thời gian Công ty TNHH
MTV Cà phê 15 bền bỉ gắn bó, đồng hành
với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các
dân tộc trên địa bàn đơn vị đứng chân,
cùng tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế
gắn với giữ vững quốc phòng an ninh. Qua
đó, Công ty góp phần vào sự nghiệp xây
dựng, phát triển quê hương Đắk Lắk ngày
càng văn minh, giàu mạnh và giữ "lá phổi
xanh" cho đại ngàn Tây Nguyên.
“Nở hoa” trên đất khó
Sau nhiều lần thay đổi, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi địa
điểm, hiện Công ty Cà phê 15 hoạt động sản xuất - kinh
doanh trải rộng trên địa bàn 19 xã, phường của 8 huyện thuộc
3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và TP.Đà Nẵng. Từ những
ngày đầu khó khăn, nhiều hộ đói nghèo, sản xuất sinh hoạt
còn lạc hậu, qua nhiều năm Công ty cùng Đảng bộ, chính
quyền các địa phương đã có những đóng góp hết sức tích cực,
góp phần làm cho diện mạo nông thôn vùng đất Tây Nguyên
ngày càng thay da, đổi thịt. Bên cạnh ngành nghề chủ lực là
chăm sóc gần 1.000 ha cà phê, Công ty Cà phê 15 còn trồng
hơn 50 ha cao su, hồ tiêu; đồng thời vươn ra thử sức mình trên
nhiều lĩnh vực tiềm năng như: khai thác đá xây dựng, làm
đường giao thông; kinh doanh nhà khách tại Cửa khẩu Lệ
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Thanh thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; sản xuất phân hữu
cơ vi sinh (từ năm 2009); sản xuất nước uống tinh khiết đóng
chai; sản xuất cà phê bột và liên kết với Công ty TNHH Elf
Gaz Đà Nẵng để sản xuất gas tại Đà Nẵng (năm 2019 đã
chuyển về Công ty Nam Lào).
Từ bao đời nay, cà phê luôn là cây trồng chủ lực của khu
vực Tây Nguyên song những năm gần đây việc canh tác cà phê
đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do biến đổi
khí hậu, dịch bệnh, thiên tai…, ảnh hưởng không nhỏ đến sản
lượng cũng như chất lượng cà phê trong vùng. Nhận diện
được khó khăn trên, những năm qua Công ty Cà phê 15 luôn
chú trọng đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất gắn với tăng
cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) để cải
tạo vườn cà phê già cỗi, "trẻ hóa" lại vườn cây bằng phương
pháp ghép chồi. Đồng thời, có các biện pháp kịp thời để khắc
phục thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu; thực hiện nghiêm
quy trình, kỹ thuật canh tác theo hướng sản xuất cà phê sạch,
an toàn, chất lượng cao. Nhờ vậy, năng suất, sản lượng cà phê
không ngừng tăng lên qua mỗi năm, trung bình 5 năm (2015 2020) đạt 13,37 tấn/ha, vượt 8,87% so với nhiệm kỳ trước, đưa
Công ty Cà phê 15 vào Top dẫn đầu về năng suất, sản lượng và
chất lượng cà phê của cả vùng Tây Nguyên. 100% diện tích
vườn cây của đơn vị cũng được công nhận sản xuất theo chỉ
dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, bảo đảm đúng quy trình
sản xuất cà phê sạch với tiêu chí thu hái cà phê có tỷ lệ quả
chín đạt 90% trở lên.
Năng suất, chất lượng cà phê tăng cao giúp các chỉ tiêu về
giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của Công
ty Cà phê 15 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2020, giá trị
sản xuất đạt 94,99 tỷ đồng, đạt 100,48% kế hoạch năm, tăng
5,1% so với năm 2019; doanh thu đạt 98,37 tỷ đồng, đạt 90,2%
kế hoạch năm, tăng 7,5% so với năm 2019; lợi nhuận thực hiện
1,648 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm, tăng 0,66% so với cùng
kỳ. Đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động luôn
được đảm bảo; nhiều hộ công nhân sản xuất giỏi ngoài lương
hằng tháng đã có thêm khoản thu nhập từ vượt khoán đạt 100
- 150 triệu đồng/ha. Theo khảo sát, trong số hơn 800 hộ công
nhân với 1.086 lao động của Công ty (có 169 công nhân người
dân tộc thiểu số), tất cả đều có mức sống từ khá trở lên, không
còn hộ thuộc diện nghèo.
Cùng với cây cà phê, các đối tượng cây trồng khác cũng
được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài chỉ đạo cưa
ghép, cải tạo, phục hồi vườn cây bảo đảm phát triển tốt, Công
ty Cà phê 15 còn có biện pháp nâng cao năng suất khai thác
mủ cao su, góp phần tăng doanh thu, ổn định công ăn việc
làm và thu nhập cho người lao động. Đơn vị còn đẩy mạnh
hoạt động thu mua nguyên liệu và tận dụng nguồn nguyên
liệu tại chỗ sản xuất phân hữu cơ vi sinh đảm bảo chất lượng
đăng ký, đáp ứng nhu cầu phân bón cho 100% diện tích vườn
cây của Công ty và cung ứng theo nhu cầu của nhân dân trên
địa bàn; sản xuất và tiêu thụ đá xây dựng đạt kết quả tốt; bảo
đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất.

Coffee 15 Co., Ltd

The Child of Central Highlands
Immense Forests
Coffee 15 Co., Ltd, set up 24 years ago,
persistently sides with the Party,
authorities and people in its business
locations to grow business development
and economic development together and
support national defense and security.
The company thus contributes to the
cause of national construction and
development, gives a helping hand to
develop Dak Lak into a more cultured,
prosperous and powerful province and to
maintain the ‘green lung’ for the Central
Highlands.

Gắn sản xuất kinh doanh với đảm bảo an sinh
xã hội, củng cố quốc phòng an ninh
Bên cạnh nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,
trong hơn 20 năm qua Công ty Cà phê 15 còn tích cực thực
hiện các nhiệm vụ của dự án khu kinh tế quốc phòng (KTQP)
được giao; quản lý, xây dựng khu KTQP Quảng Sơn và khu
KTQP CưM'gar đúng theo phê duyệt của Bộ Quốc phòng. Tổ
chức bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư; hỗ trợ, đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường giao thông, công trình thủy lợi,
hệ thống nước sạch, điện nông thôn, trạm y tế, trường học...)
phù hợp với quy hoạch phát triển KT - XH của địa phương;
thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn
mới; thực hiện các mô hình trình diễn, khuyến nông, khuyến
lâm, chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo việc làm cho đồng bào...,
góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh
thần cho nhân dân trong vùng dự án.
Thực hiện quan điểm sản xuất - kinh doanh kết hợp với
tham gia củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn; cùng với
việc mở rộng sản xuất đa ngành nghề, Công ty Cà phê 15 đã
tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó có hàng trăm
lao động là người dân tộc thiểu số; ổn định hàng nghìn hộ gia
đình với trên 3.000 nhân khẩu; hình thành hàng chục khu dân
cư, đội sản xuất. Công ty đã xây dựng 2 trường mầm non, 1
trường tiểu học, gần 100 km đường giao thông; cải tạo 183 ha

Success on poor land
After many times of change, split and merger and
business relocation, Coffee 15 Co., Ltd is currently operating
in 19 communes and wards in eight districts of Gia Lai, Dak
Lak and Dak Nong provinces and Da Nang City. During its
early days when many farming households were poor and
their production practices were backward, the company,
together with the Party and local authorities, has made very
positive contributions to give a facelift to the city’s
appearance. In addition to tending nearly 1,000 ha of coffee,
Coffee 15 grows more than 50 ha of rubber and pepper and
expands into many potential fields such as quarrying for
construction, traffic construction, accommodation service at
Le Thanh Border Gate in Duc Co district, Gia Lai province,
microbial organic fertilizer production (since 2009), bottled
drinking water production, powdered coffee production,
and gas production in cooperation with Elf Gaz Da Nang
Co., Ltd (moved to Southern Laos Company in 2019).
for generations, coffee has always been a main crop in the

đất trồng lúa nước mỗi năm 2 vụ phục vụ sản xuất nông
nghiệp của địa phương. Công ty còn chi hàng trăm tỷ đồng để
xây dựng hoàn chỉnh đường dây tải điện, trạm biến áp, hệ
thống các hồ chứa nước, phục vụ có hiệu quả hoạt động sản
xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, góp phần mang lại
diện mạo mới cho các buôn làng Tây Nguyên. Ngoài ra đều
đặn mỗi năm Công ty đều trích quỹ phúc lợi tham gia vào các
chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo; chăm sóc, phụng
dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng hàng chục ngôi nhà
tình nghĩa tặng cho người có công với cách mạng…, qua đó
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân
dân và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược
Tây Nguyên càng thêm vững chắc.
Với những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi, Công ty Cà
phê 15 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Nhì - năm 2010 và Huân chương Lao động hạng
Nhất - năm 2015); được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân
khu tặng nhiều cờ và bằng khen; tổ chức Đảng luôn đạt trong
sạch vững mạnh. Đây không chỉ là phần thưởng tinh thần vô
giá mà còn là động lực thúc đẩy tập thể người lao động Công
ty nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong chặng đường mới và gặt
hái thêm nhiều thành công mới, góp phần dựng xây quê
hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh cũng như điểm tô cho
đại ngàn Tây Nguyên ngày một thêm xanh.n
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ENTERPRISE
measures to enhance rubber latex
productivity, increase revenue and
stabilize employment and income for
workers. The company procures local
inputs and uses raw materials to
produce micro-organic fertilizers of
registered quality to fertilize its soil
and supply local farmers. Quarrying
business performs well.

Business aligned with social
security, national defense and
security

F

Besides its efforts to bolster
business performance, in the past 20
years, Coffee 15 is actively engaged in
tasks of military economic zone
projects. The company manages and
builds Quang Son Military Economic
Colonel Pham Xuan Thanh, Director of Coﬀee 15 Co., Ltd , donates people in Dak Ha
Zone and CuM'gar Military Economic
Dong village to build a concrete road
Zone as approved by the Ministry of
Defense. The company has arranged
Central Highlands, but coffee farming has faced numerous
and stabilized the population; supported and invested in
difficulties and challenges in recent years due to climate
building essential infrastructure (roads, irrigation facilities,
change, epidemics and natural disasters, thus significantly
clean water systems, rural electricity, clinics and schools) in
undermining coffee production and coffee quality in the
accordance with the social and economic development
region. Recognizing these difficulties, Coffee 15 Company has
planning; realized the goal of hunger eradication and poverty
always focused on improving production practices, applying
reduction, applied new rural development standards; adopted
scientific and technical advances in old coffee farms, and
agricultural and forestry demonstration and extension models;
rejuvenating coffee farms by grafting. At the same time, the
transferred science and technology; and created jobs for the
company has taken timely measures to address extreme
people, thus in combination raising the material and spiritual
weather caused by climate change; strictly implemented
life of people in project areas.
farming processes and techniques to make organic, safe and
Aligning business with national defense and security in the
high-quality coffee. As a result, coffee yield and output have
locality and expanding business scopes, Coffee 15 has created
been constantly increased over the years, with an average
jobs for thousands of workers, including hundreds of ethnic
productivity reaching 13.37 tons per ha in 2015-2020, 8.87%
minorities; stabilized livelihoods for thousands of households
higher than the previous term, making Coffee 15 lead coffee
with over 3,000 people; and established dozens of residential
productivity, output and quality in the Central Highlands.
areas and production teams. The company built two
100% of farms are cultivated according to Buon Ma Thuot
kindergartens, one primary school, nearly 100 km of roads;
coffee geographical indication, ensuring the right coffee
and restored 183 ha of wet rice land with two harvests a year
production process with 90% or more of harvested coffee
for local agricultural production. Coffee 15 also spent a
being ripe.
handsome amount of money to construct power transmission
Improved coffee yield and quality helps the company to
lines, substations and water reservoirs to serve its business
achieve or exceed production value, revenue, profit, and
operations and local residents as well, helping give a facelift to
budget targets. In 2020, its production value reached
villages of the Central Highlands. Last but not least, every year,
VND94.99 billion, 0.48% higher than the full-year plan, 5.1%
the company extracts its welfare fund for targeted programs of
higher than in 2019; its revenue grossed VND98.37 billion,
hunger eradication and poverty reduction, care for
equal to 90.2% of the yearly plan, up 7.5% year on year; and its
Vietnamese heroic mothers, housing for people with
net profit was VND1.648 billion, 7% higher than the annual
recognized meritorious services to the revolution cause.
business plan, 0.66% higher on year. The life, employment and
With tireless efforts and dedication, Coffee 15 Co., Ltd was
income of employees are always guaranteed. Many well
awarded the Second-class Labor order by the State in 2010
performing worker households can earn extra money reaching and the first-class one in 2015; many flags of effort and
VND100-105 million per hectare on contractual farming
certificates of merit by the Ministry of Defense and the
beside their monthly salary. According to the survey, all of
Command of the Military Region. The Party cell is always
more than 800 households with 1,086 workers (including 169
clean and strong. These are not only an invaluable spiritual
ethnic minorities) have good living standards and no
recognition, but also a motivation for the company's
households are poor.
employees to work harder for new successes and play a greater
In addition to coffee, other plant objects are tended
role in the development of a more prosperous Dak Lak
according to technical standards. By grafting trees and
province as well as a greener Central Highlands.n
restoring farms for further development, Coffee 15 also has
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CônG ty tnHH MtV Cà PHê 721

đột phá “đi bằng hai chân” - vừa phát
triển hiệu quả và bền vững cây cà phê,
vừa phát huy tiềm năng của cây lúa.
Vườn cây cà phê (diện tích 220 hecta)
già cỗi được trồng hơn 30 năm trước
được đẩy mạnh thâm canh một cách
bản, khoa học. Với cây lúa (250 hecta),
Công ty tập trung sản xuất giống lúa
chất lượng cao, giá trị kinh tế cao. Đồng
thời, đầu tư xây dựng hệ thống chế biến
sau thu hoạch và hướng mạnh sang lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ,
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chiến lược.
Từ chiến lược đó thương hiệu “Gạo Bảy Hai Mốt” gắn với
khẩu hiệu “Tốt cho mọi nhà” được ra đời. Nỗ lực thực hiện sản
xuất nông nghiệp theo chuỗi, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn
VietGAP, hệ thống quản lý, kinh doanh, chế biến theo tiêu
chuẩn chất lượng ISo 9001-2015 và HACCP, “Gạo Bảy Hai
Mốt” đã được thị trường đón nhận tích cực. Từ năm 2015 được
bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ; Đạt Top 100 thương hiệu bền
vững năm 2015; Năm 2016, 2018 được bình chọn là Thương
hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam tôn
vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017; Năm 2018
được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
khu vực Miền Trung, Tây Nguyên; Năm 2019 được uBND tỉnh
Đắk Lắk giới thiệu tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia…

Khẳng định thương hiệu

Hướng tới tương lai
Ông Trịnh Xuân Tài, Giám đốc Công ty

Công ty TNHH MTV Cà phê 721 tiền thân
là Trung đoàn 721 - đơn vị quân đội làm
kinh tế, được thành lập vào ngày
30/06/1976. 45 năm qua, tên gọi đã nhiều
lần thay đổi nhưng Công ty luôn duy trì
được sự đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả trong
hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chuyển mình mạnh mẽ
Ông Trịnh Xuân Tài, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty
TNHH MTV Cà phê 721 cho biết, hành trình 45 năm của “con
tàu” 721 trải qua nhiều giai đoạn phát triển, với những thăng
trầm khác nhau, song dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn tiến về
phía trước. Minh chứng cho điều đó là Công ty đã được Đảng
và Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công, Huân
chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì,
Giải Bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Danh hiệu Doanh
nghiệp vì Nhà nông và nhiều bằng khen, giấy khen, giải thưởng,
danh hiệu cao quý khác cho tập thể Công ty và cá nhân.
Thành tích đó là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục bứt
phá, chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây khi
chuyển từ hoạt động giao khoán đơn thuần, sản xuất nhỏ lẻ sang
sản xuất quy mô lớn; từ sản xuất chạy theo số lượng sang chất
lượng; từ sơ chế sang chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.
Từ năm 2015, trong bối cảnh ngành cà phê gặp khó khăn do
giá thấp, Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết định sáng suốt,

Chiến lược hướng mạnh hoạt động sang lĩnh vực kinh
doanh, dịch vụ, xây dựng thương hiệu riêng cho mình của Công
ty TNHH MTV Cà phê 721 đã rất thành công khi uy tín thương
hiệu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một cao.
Trên sổ sách, cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Công ty cũng đã
có sự thay đổi so với trước đây với giá trị sản xuất 35,6%, kinh
doanh dịch vụ 64,4%. Công ty luôn nằm trong tốp đầu các
doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả thuộc Tổng Công ty Cà phê
Việt Nam và cả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chia sẻ về sự chuyển mình mạnh mẽ của Công ty, ông Trịnh
Xuân Tài cho biết, trong 5 năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã
mạnh dạn đầu tư, thay đổi từ sản xuất manh mún sang sản xuất
theo mô hình cánh đồng mẫu lớn với sự hợp tác chặt chẽ giữa
Công ty với các hợp tác xã, doanh nghiệp và người nông dân.
“Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn được giống tốt,
có những loại lúa giống do Công ty sản xuất có giá thành rất
cao, có thể đạt 36.000 đồng/kg và doanh thu có hộ đạt 150 triệu
đồng/hecta/vụ, bình quân đạt 120 triệu đồng/hecta/vụ”, ông Tài
chia sẻ.
Không thoả mãn với thành công, với mong muốn góp phần
nâng cao vị thế thương hiệu gạo Việt Nam, phát huy tối đa tiềm
năng, lợi thế của địa phương, từ năm 2020 Ban giám đốc Công
ty đã hợp tác với DNTN Hồ Quang của Anh hùng lao động - kỹ
sư Hồ Quang Cua (“cha đẻ” của dòng gạo thơm ST nổi tiếng)
để sản xuất gạo ST và vụ Đông Xuân 2020-2021, Công ty đã
được kỹ sư Hồ Quang Cua đồng ý hợp tác sản xuất 210 hecta
giống lúa ST.
“Việc hợp tác đã mang lại kết quả rất tốt. Mục tiêu của Công
ty TNHH MTV Cà phê 721 là tiến tới sản xuất, sàng lọc, đóng
bao giống lúa, gạo ST24, ST25 chất lượng cao tại Công ty và trở
thành nơi sản xuất lúa giống lúa, gạo thơm chất lượng cao cho
DNTN Hồ Quang tại khu vực Tây Nguyên và Miền Trung”,
Giám đốc Trịnh Xuân Tài cho biết thêm.n

www.vccinews.com 43

ENTERPRISE

GDQ"%ü"PD｢"ñJ"LDÿ""
PDìJD"LDｨ">QüJ"I="PDQｰP

%ü"PD｢""
""
RMJ"IEJD+""
"
""
DE}J"%WE""
Rì"CEìQ">YJ"Oe?
Xuất phát từ tâm huyết với vùng đất Đắk Lắk và
hưởng ứng chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh, từ
năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô
thị Ân Phú (Công ty Ân Phú) đã bắt tay đầu tư dự
án Khu đô thị Hà Huy Tập - nay là Khu đô thị Ân
Phú (Đường Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột).
Đây là dự án đô thị vừa có tính tiên phong trong
định hướng phát triển mở rộng không gian đô thị
vừa đáp ứng yêu cầu an cư văn minh, hiện đại,
giàu bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Để giúp bạn
đọc hiểu thêm về dự án này, chúng tôi đã có cuộc
trao đổi với ông Huỳnh Quang Trí, Phó Tổng
giám đốc Công ty Ân Phú, Trưởng ban điều hành
dự án.
44 VIETNAm BUSINESS FORUm juNE 1 –14, 2021

Năng lực của chủ đầu tư là yếu tố
quan trọng để thực hiện thành công
dự án, xin ông giới thiệu đôi nét về
Công ty Ân Phú?
Công ty Ân Phú được thành lập
năm 2006, tiền thân là Công ty
TNHH hoạt động chính trong lĩnh
vực xây dựng. Từ năm 2016, để đáp
ứng yêu cầu phát triển, Công ty hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần
với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu
tư - Phát triển Đô thị Ân Phú có trụ
sở chính tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Ngãi. Trải qua 14 năm hình
thành và phát triển, Công ty Ân Phú
đã đầu tư nhiều dự án trên nhiều
tỉnh thành, như: Dự án Khu dân cư
Khu phố 6 (thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam), Dự án Khu dân cư thị
xã Điện Bàn (thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam), Giai đoạn II dự án Khu
dân cư Khu phố 6 (thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam), Dự án hồ điều
hòa TP.Quảng Ngãi, Dự án Hồ Sen
(huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), Dự
án Khu đô thị mới Sa Huỳnh (huyện
Đức Phổ, Quảng Ngãi), Dự án Khu
đô thị mới La Gi (thị xã La Gi, Bình
Thuận) và Dự án khu đô thị Hà Huy
Tập (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)...
Ngoài ra, Công ty cũng liên kết với
đối tác đầu tư một số dự án như: Dự
án khu phố chợ tiện lợi Phan Thiết
(Bình Thuận); Dự án Khu dân cư
Bình Đức (Quảng Nam), Dự án Khu
dân cư Bàu Sen (Đức Phổ, Quảng
Ngãi)...
Với dự án Khu đô thị Ân Phú tại
Đắk Lắk, ông có thể cho biết thêm
về quy mô, mục tiêu và tầm nhìn
của dự án này?
Dự án Khu đô thị Hà Huy Tập
- nay là Khu đô thị Ân Phú, là tâm
huyết của tập thể cán bộ nhân viên và
lãnh đạo Công ty Ân Phú, xuất phát
từ mong muốn góp phần nhỏ vào
sự phát triển cũng như tạo nên diện
mạo mới cho TP.Buôn Ma Thuột.
Dự án này đã được chúng tôi ấp
ủ từ lâu song đến năm 2017 mới bắt
đầu triển khai. Dự án có quy mô diện
tích giai đoạn 1 là 19,5 ha, đầu tư cơ
sở hạ tầng giai đoạn 1 là 172 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, khu đô thị Ân Phú

nằm trong vùng quy hoạch khu đô
thị phía Bắc của TP.Buôn Ma Thuột,
là đô thị có tính chất tiên phong
trong định hướng phát triển, mở
rộng không gian đô thị địa phương.
Vì thế chúng tôi đã nỗ lực thiết kế
không gian đảm bảo yêu cầu về đô
thị mới an cư văn minh, hiện đại.
Bên cạnh đó, những hoa viên, thảm
cỏ diện tích lớn, cùng với biểu tượng
văn hóa được xây dựng sẽ tạo nên
không gian hài hòa, mang bản sắc
văn hóa Tây Nguyên.

Công ty đã cố gắng thực hiện dự án
theo đúng tiến độ đã cam kết.
Trong thời gian tới, dẫu còn nhiều
khó khăn song chúng tôi sẽ tiếp tục
tăng cường thêm nhân lực, nguồn
vốn để xây dựng những hạng mục
còn lại như: shophouse, các tiện nghi,
nhà văn hoá cộng đồng, trường mầm
non... Để trên cơ sở đó, tạo nên diện
mạo khu đô thị mới hài hòa, góp
phần cùng địa phương thực hiện
thành công chiến lược phát triển đô
thị vệ tinh.

Vậy đến nay tiến độ đầu tư xây
dựng dự án Khu đô thị Ân Phú đã
đạt kết quả như thế nào, thưa ông?
Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn
thiện các hạng mục hạ tầng theo quy
hoạch 1/500, hoàn tất thủ tục pháp
lý, trách nhiệm tài chính với dự án và
hiện đã được tỉnh cấp phép đủ điều
kiện để mở bán, thực hiện chuyển
quyền sử dụng đất cho người dân có
nhu cầu an cư và nhà đầu tư. Như
vậy, dự án đã vượt tiến độ 12 tháng.

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh,
vị trí khá đắc địa, tiềm năng để đầu
tư cũng như thu hút dân cư đối với
dự án Khu dân cư Ân Phú là rất
lớn. Điều này có thể sẽ góp phần
đưa nơi đây sớm trở thành đô thị
đúng nghĩa, góp phần quan trọng
vào chiến lược phát triển đô thị vệ
tinh, giảm tải cho trung tâm của địa
phương?
Đúng vậy! Vị trí của Khu đô thị Ân
Phú được xác định nằm trong vùng
lõi các cụm trung tâm hành chính
tương lai khu vực phía Bắc Buôn Ma
Thuột, định hình thành khu dân cư
phục vụ trung tâm hành chính tương
lai, góp phần giãn dân cư ở khu vực
trung tâm thành phố hiện hữu.
Khu đô thị Ân Phú còn là điểm
nhấn kết nối các đầu mối và trục giao
thông trong hoạch định mở rộng giao
thương, xây dựng hệ thống logistics
cho TP.Buôn Ma Thuột, qua đó góp
phần khẳng định vị thế cửa ngõ Tây
Nguyên, lan tỏa cơ hội đầu tư và phát
triển cho tỉnh Đắk Lắk. Xung quanh
khu đô thị, địa phương đã định hình
quy hoạch nhiều cơ sở, công trình, bố
trí các hạng mục quan trọng để phát
triển dân sinh và kinh tế, xã hội địa

Bắt tay thực hiện dự án trong
bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến
động, dịch bệnh diễn biến phức tạp,
điều gì đã giúp Khu đô thị Ân Phú
vượt tiến độ sớm hơn dự kiến, thưa
ông?
Khi bắt tay triển khai dự án chúng
tôi đã có những tính toán rất kỹ
lưỡng. Song, quá trình thực hiện có
nhiều yếu tố khách quan và cả chủ
quan, ví dụ như dịch Covid-19 đang
diễn ra, đã làm cho kế hoạch kinh
doanh không đúng như ban đầu, đặc
biệt về mặt tài chính. Tuy nhiên, bằng
sự nỗ lực của Công ty, sự giúp đỡ của
Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND-UBND
tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk,

phương, cụ thể như: Làng đại học, các
cơ sở y tế, cụm công nghiệp, bến xe
trung tâm, trung tâm thương mại...
Bởi những định vị quy hoạch đó,
Khu đô thị Ân Phú sau khi đầu tư
hoàn chỉnh và đưa vào khai thác sẽ là
điểm nhấn an cư, tạo lập sinh kế cho
người dân, đồng thời sẽ là điểm hẹn
đầu tư sinh lời bền vững cho các nhà
đầu tư.
Gắn bó với Đắk Lắk khá lâu, dành
nhiều tâm huyết cho sự phát triển
của tỉnh, đặc biệt là qua dự án Khu
đô thị Ân Phú. Ông có thể chia sẻ
một vài cảm nhận của mình về môi
trường đầu tư tại Đắk Lắk?
Cá nhân tôi nhận thấy những
năm qua tỉnh Đắk Lắk đã rất quyết
liệt trong cải cách hành chính, cải
thiện môi trường kinh doanh và
thu hút đầu tư và thực tế mà nói so
với trước đây, hiện môi trường đầu
tư, kinh doanh tại Đắk Lắk đã được
cải thiện rất nhiều. Với Công ty Ân
Phú, chúng tôi đã và đang nhận
được sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời
của chính quyền địa phương. Việc
doanh nghiệp được tín nhiệm giao
làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị
Ân Phú trong thời gian qua theo tôi
cũng thể hiện tầm nhìn và chiến lược
quy hoạch tích cực, đúng đắn của
địa phương trên tinh thần hỗ trợ,
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát
triển. Chúng tôi hy vọng, với tinh
thần đổi mới và sự quan tâm, chính
quyền địa phương cùng các đơn vị
chức năng sẽ ngày càng tạo điều kiện
thuận lợi hơn nữa cho Ân Phú cũng
như các doanh nghiệp khác tại địa
phương ngày càng phát triển.
Trân trọng cảm ơn ông!
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“Nuôi ong góp mật cho đời và
đóng góp ngân sách cho địa phương”
Rất may là từ năm 2020 đến nay, thị trường mật ong sau
giai đoạn trầm lắng kéo dài đã bắt đầu tăng trở lại và hoạt
động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã có sự
khởi sắc.

Vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt của
thị trường, Công ty CP ong Mật Đắk Lắk
(DakHoney) vẫn luôn duy trì được vị thế
là doanh nghiệp xuất khẩu mật ong hàng
đầu của Việt Nam. Thành công trên có
được là nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh và sự
nhạy bén của ông Lê Thanh Vân - Tổng
Giám đốc Công ty. Trong câu chuyện về
công việc đầu tư, sản xuất và kinh doanh
ong mật mà ông dành nhiều tâm huyết
suốt hơn 30 năm qua, ông chia sẻ tâm
niệm: “Nuôi ong góp mật cho đời và đóng
góp ngân sách cho địa phương”.
Ông có thể chia sẻ một số thông tin về tình hình phát
triển của ngành ong mật tại Việt Nam thời gian qua?
Từ những năm 1980, nghề nuôi ong ở Việt Nam bắt đầu
phát triển. Việt Nam là 1 trong 10 nước xuất khẩu mật ong lớn
nhất thế giới, thuộc Top 2, Top 3 châu Á, thị trường xuất
khẩu hàng năm 90% vào Hoa Kỳ, còn lại 10% là thị trường
châu Âu, châu Á với sản lượng hàng năm trên 50 ngàn tấn.
Nhưng từ năm 2015 đến 2019 ngành gặp rất nhiều khó khăn
do thị trường phát triển chững lại, nguồn cung mật ong trên
thế giới dư thừa. Thừa cung, giá giảm mạnh làm cho thị
trường từ người nuôi ong đến doanh nghiệp sản xuất mật ong
co lại, nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, nợ nần,
phá sản. Minh chứng là trước đây Việt Nam có hơn 50 doanh
nghiệp xuất khẩu mật ong nhưng nay chỉ còn 32 doanh
nghiệp, giảm hơn 1/3.
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Trong bối cảnh thị trường như vậy, hoạt động sản
xuất, kinh doanh của Dakhoney diễn ra như thế nào, thưa
ông?
Công ty ong Mật Đắk Lắk cũng nằm trong tình trạng
chung của ngành, gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn
2015-2019. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn duy trì được vị thế
là doanh nghiệp xuất khẩu mật ong hàng đầu Việt Nam. Năm
2020 chúng tôi xuất khẩu trên 10 ngàn tấn mật ong, kết quả
sản xuất kinh doanh vượt xa các chỉ tiêu đại hội cổ đông đề ra
và là một trong những công ty đóng thuế thu nhập doanh
nghiệp, thu nhập cá nhân lớn nhất cho ngân sách địa phương
với số tiền trên 10 tỷ đồng. Là doanh nghiệp hoạt động trong
ngành nông nghiệp, đó là con số rất đáng kể và cũng rất ý
nghĩa.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cạnh
tranh trên thị trường xuất khẩu mật ong rất gay gắt như
hiện nay, điều gì đã giúp DakHoney có được thành công
đó?
Bên cạnh sự thuận lợi của thị trường thì nội lực của doanh
nghiệp mang tính quyết định. Công ty chúng tôi có đầy đủ các
bộ phận, bộ máy sản xuất hoàn chỉnh, có quy trình sản xuất
ổn định, chặt chẽ trong chất lượng hàng hoá; hệ thống kiểm
soát chất lượng như: ISo 22000:2018, HACCP, tiêu chuẩn
Halal cho người Hồi giáo... Đồng thời, với việc thực hiện việc
kiểm soát truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được các tổ chức
quốc tế đánh giá rất tốt và giành được sự tin cậy cao từ khách
hàng nước ngoài.
Thương hiệu DakHoney có từ 2008 đến nay, uy tín và chất
lượng sản phẩm đã được kiểm chứng qua những thị trường
lớn như: Mỹ, châu Âu, châu Á. Đồng thời, thực sự mà nói,
việc tạo liên kết với trên 1000 hộ nuôi ong đã giúp công ty có
sản lượng 10 ngàn tấn dễ dàng, có khả năng đáp ứng nhu cầu
của khách hàng. Nói đơn giản là chúng tôi có thể cung cấp
hàng hoá cho khách hàng liên tục từ tháng 1 đến tháng 12,
điều mà doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng.
Nhờ đó, dù dịch bệnh ảnh hưởng nhưng nhu cầu mật ong
thế giới rất lớn nên họ nhắm vào các thương hiệu mạnh như
Dakhoney để mua. Ở Mỹ hầu như khách hàng nào cũng muốn
mua mật ong DakHoney, xem như là lựa chọn hàng đầu, đó là
lợi thế của chúng tôi.
Yếu tố quản trị doanh nghiệp có vai trò như thế nào
trong sự thành công của DakHoney?
Tôi nghĩ rằng, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng.
Bản thân tôi đã làm trong ngành ong mật hơn 30 năm, rất
thấu hiểu những vấn đề về quản lý chất lượng, về thị trường và
cũng là người có nhiều kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.

Ở DakHoney, chúng tôi tổ chức quản lý công ty, quản lý nhân
sự luôn có sự thay đổi, để công việc các bộ phận, từng con
người phù hợp với năng lực, sở trưởng. Công ty chúng tôi có
thu nhập cao so với mặt bằng trong tỉnh tạo sự yên tâm cống
hiến, gắn bó. Đồng thời, nhờ các mối quan hệ đan xen của
Công ty và người đứng đầu, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội
đều ủng hộ danh nghiệp.
Được biết, DakHoney đã xây dựng được mối quan hệ rất
tốt với người nuôi ong. Công ty đã hợp tác với một số tổ chức
quốc tế để triển khai các dự án phục vụ cho nghề nuôi ong,
giúp người nuôi ong mật tiếp cận được với khoa học kỹ thuật
của thế giới từ đó sản xuất hiệu quả hơn, nâng cao vị thế cạnh
tranh xuất khẩu mật ong.
Chìa khoá thành công trong mối liên kết nông dân và
doanh nghiệp là gì?
Trong nền kinh tế thị trường, những xung đột về lợi ích là
điều hết sức bình thường và tôi nghĩ rằng ngành nào cũng có
chứ không riêng gì ngành ong mật. Bởi người nuôi ong luôn
muốn bán sản phẩm giá cao, doanh nghiệp muốn thu mua giá
vừa phải và kinh doanh có lãi. Song, nếu là doanh nghiệp làm
ăn bài bản và định hướng phát triển lâu dài thì sẽ tìm giải
pháp để dung hoà được xung đột đó. Với DakHoney, chúng
tôi tự hào vì đã làm rất tốt vấn đề này trong những năm qua
khi biết người nuôi ong cần gì, cần trong giai đoạn nào và
luôn sẵn sàng đáp ứng cho họ.

Khách hàng kiểm tra chất lượng đàn ong của Công ty Ong mật Đắk Lắk

Để nghề nuôi ong mật phát triển bền vững, ngoài
nỗ lực của doanh nghiệp, theo ông Nhà nước cần có
những sự hỗ trợ, hay chính sách gì?
Thật sự mà nói, sự phát triển của doanh nghiệp rất cần
sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Doanh
nghiệp dù có nỗ lực đến mấy mà không có sự đồng hành
của các cơ quan quản lý nhà nước thì theo tôi sự thành
công khó bền vững và không có tính hệ thống.
Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận
thông tin, chính sách, pháp luật một cách kịp thời và đầy đủ
nhất; xây dựng các quy định về chất lượng hàng hoá,
khuyến khích sản xuất hàng hoá có chất lượng cao. Song
song đó, tăng cường công tác quản lý để loại trừ hàng giả,
hàng nhái, hàng kém chất lượng, tạo điều kiện cho những
doanh nghiệp làm ăn chân chính, sản phẩm đạt chất lượng
cao, có thương hiệu và uy tín phát triển.
Với ngành nuôi ong, cần có sự nhìn nhận đúng về vai
trò của con ong. Con ong có vai trò rất lớn với đời sống của
con người, con ong vừa là dự báo tác hại của môi trường
sống, vừa đóng góp thụ phấn cho cây trồng, tăng năng suất
cho nông nghiệp. Do vậy tôi mong toàn thể mọi người có
những hành động bảo vệ đàn ong, không xua đuổi đàn ong
khi người nuôi ong mang ong đến.
Hơn 30 năm gắn bó với ngành nuôi ong cũng là
ngần ấy thời gian đồng hành cùng sự phát triển của
tỉnh Đắk Lắk. Ông có nhận xét gì về môi trường kinh
doanh, đầu tư tại Đắk Lắk hiện nay?
Quan điểm cá nhân tôi, những năm gần đây môi trường
kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến rất
mạnh mẽ, hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm và đã
đạt những kết quả rất khả quan.So với trước đây môi
trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh đã cởi mở hơn rất
nhiều, lãnh đạo tỉnh cũng rất năng động và cầu thị đúng
tinh thần “trải thảm đỏ”, tạo điều kiện tốt nhất mời gọi các
doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với địa phương. Mặc dù
vậy, theo tôi, đã đến lúc tỉnh cần phải có sự chắt lọc trong
thu hút đầu tư, chọn những nhà đầu tư đủ năng lực, triển
khai dự án đúng tiến độ cam kết để phát huy tối đa tiềm
năng, thế mạnh của địa phương.
Trân trọng cảm ơn ông!
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Độc đáo Lễ cúng ché của người Ê Đê
Theo quan niệm của người Ê Đê, trong mỗi chiếc ché đều có một linh hồn. Ché không đơn
thuần chỉ là hiện vật mà còn mang tính linh thiêng. Đây còn là vật dụng thể hiện sức mạnh của
dòng tộc, tham gia vào dịp lễ giúp gắn kết cộng đồng, dòng họ. Do đó, người Ê Đê luôn làm lễ
cúng báo với thần linh mỗi khi mua ché về hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến ché.
Kim Bảo
Cuối cùng chính là nghi thức cúng cho chủ ché, xin thần linh
ban cho chủ nhà sức khỏe, may mắn, làm ăn thuận lợi, để có thể
mua được nhiều ché tốt hơn nữa… Nghi thức kết thúc, đại diện gia
đình cảm ơn họ hàng, bà con buôn xa, buôn gần đã tới tham dự và
mời mọi người ở lại dùng cơm, uống rượu mừng cho gia chủ đã
sắm được ché quý.
Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa về ché, Bảo
tàng tỉnh Đắk Lắk đã sưu tầm và giới thiệu bộ sưu tập ché của người
Ê Đê. Ngoài gần 60 chiếc ché được sắp đặt, bố trí theo không gian
sinh hoạt truyền thống, còn có nhiều hình ảnh, tư liệu, bản trích
thông tin và những câu chuyện đặc sắc liên quan đến ché được giới
thiệu, thể hiện bằng các phương pháp đồ họa tinh tế, hiện đại giúp
người xem cảm nhận hết tinh hoa văn hóa được người Ê Đê “mã
hóa” vào trong vật dụng sinh hoạt vốn thân thiết và gần gũi này.n
Ché là hiện vật mang tính linh thiêng trong đời sống tâm linh của người Ê Đê

Quan niệm của người Ê Đê, sau khi mua ché về hoặc trước khi
bán ché đi đều làm lễ cúng. Khi đưa một chiếc ché quý về nhà, họ
phải tổ chức cúng nhập gia cho ché. Lễ cúng mang ý nghĩa gia chủ
muốn thông báo cho họ hàng, bà con trong buôn làng được biết và
đến chia vui cùng gia đình đã mua được một chiếc ché quý, với
mong muốn nhập gia cho ché, để từ đây ché chính thức được coi
như một thành viên, được quan tâm, đối xử như con người và
chung sống lâu dài, mạnh khỏe, vui vẻ, đầm ấm, hòa thuận với gia
đình. Cũng như vậy, khi không còn sử dụng mà bán hay cho ché đi,
họ làm lễ cúng chia tay, tiễn biệt, khi không may làm bể ché thì phải
cúng tạ lỗi với thần linh và chủ ché.
Lễ vật để cúng ché bao gồm 1 con heo thiến, 3 ché rượu lớn, 6
vòng đồng, 3 chuỗi hạt, 3 chén đồng, 3 tô đồng, 1 mâm đồng…
Nhất định phải có cây xoan, vì đây được xem là vật kết nối giữa con
người và thần linh. Trong nhà dài, cây cột rượu được dựng lên và
trang trí với đủ màu sắc, hoa văn sặc sỡ bên cạnh là 3 ché rượu cần
lớn được buộc cố định vào 3 cây cột rượu bằng những sợi dây rừng.
Đội chiêng của buôn sẽ tấu lên bài chiêng đón khách để mời bà con,
thầy cúng bắt đầu làm lễ khấn mời thần núi thần sông, tổ tiên, ông
bà về chứng giám và cho phép gia đình được tổ chức lễ cúng; sau đó
là nghi thức cúng cho ché với lời khấn: “Ơ dân làng buôn Tai, các
yang (thần linh) gần, yang xa, yang trên cao, yang dưới thấp, các
yang đều đã đồng ý để gia đình tổ chức cúng cho ché. Gia đình dù
có khó khăn, vất vả, cũng đã tiết kiệm, tích góp để mua được ché
quý về ủ rượu cúng yang. Ơ thần ché, gia chủ hôm nay tổ chức lễ
đón ché Tang về nhà, xin được thông báo và mời thần ché cùng dự
tiệc với gia chủ, từ nay về sau gia đình sẽ coi ché như con cái trong
nhà, được đối xử tử tế… vì thế, mong ché hãy chung sống vui vẻ,
lâu dài, hòa thuận, đầm ấm và giúp đỡ các thành viên trong gia
đình”. Ché sẽ được thầy cúng đeo vòng đồng, chuỗi hạt vào cổ và tai
với mục đích làm đẹp, được đối xử như con người.
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Theo bà Hoàng Thị Nhật, Phó Giám
đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, trong quá
trình thực hành các lễ nghi, một hiện vật không
thể thiếu của người Ê Đê đó là những chiếc vò
được làm bằng các loại gốm gọi là ché. Đặc biệt
ché rượu cần tham gia quan trọng vào sự linh
thiêng và trọng thể của các lễ cúng. Lễ cúng lớn
đòi hỏi dùng ché quý và phải đủ bộ ché theo
phong tục.
Người Ê Đê chia ché thành 4 loại chính, xếp thứ
tự từ quý nhất trở xuống gồm: Ché Tuk, Ché
Tang, Ché Ba, Ché Bô. Ngoài ra còn có loại ché
Jăn, ché Duê, Ché Kriăk... Nhiều tộc người cư trú
khác nhau nên đôi khi cùng một loại ché lại gọi
bằng tên gọi khác tùy theo văn hóa từng vùng.
Tuy nhiên, hiện nay, trong đời sống và thực hành
nghi lễ của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và
người Ê Đê nói riêng, do nhiều nguyên nhân khác
nhau mà Lễ cúng ché đang dần bị mai một. Việc
phục dựng nghi lễ cúng ché của người Ê Đê đã
góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy nét
văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê nói riêng
và các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung.

Unique Che Worship Ritual
of E De People
E De people believe that each che, a big jar, has its own soul. Che are not only artifacts
but also sacred items, which manifest the strength of the clan. joining the ritual helps
connect with the community and the family. Therefore, E De people always worship this
spirit whenever they buy a jar or whenever there is any change made to the jar.
Kim Bao
E De people always have an offering ceremony to che after they
buy it or before they sell it. As soon as they bring home a precious
che, they host an “entering the house” ritual. The ceremony means
that the owner wants to inform relatives and neighbors to come
and share the joy with the family for having bought a precious jar,
witness the che officially becoming a member of the family to be
cared for, treated like a human and to live a long, healthy, happy,
warm, harmonious life with the family. Likewise, when it is no
longer in use, either being sold or given away, they hold a farewell
ceremony to say sorry to the spirit and the che owner.
The jar offerings include one castrated pig, three large wine jars,
six bronze rings, three bead chains, three bronze cups, three bronze
bowls, and one bronze tray among other things. The ritual must
have a bead tree because this is considered an object that connects
humans and divines. In the longhouse, the wine pillar is erected
and decorated with colorful patterns beside three large wine jars
tied to three wine pillars with ropes taken from the forest. The
village's gong team will conduct a gong performance to welcome
invited guests and the shaman begins to make an oath to invite the
Mountain God, the River God and ancestors to witness and allow
the family to hold the worshiping ceremony. The worshipping
narrative to che reads “oh, villagers, the Gods, near and far, up and
down, have all agreed to let the family have the che worshiping
ceremony. The family, despite difficulties and hardships, also saved
to buy the precious che to brew wine for the Gods. oh my che god,
the host today has a ceremony to welcome che to home, informing
and inviting the Che God to join the ceremony with the host, from

now on the family will treat you like a kindly-treated child of the
family. May you live happily, long, peacefully, warmly, and help
your family members.” Che will be worn copper rings and bread
laces on the neck and ears by the shaman for the purpose of beauty
and kind treatment as for a human.
The final procession is for the owner of che, asking the Gods
for health, luck and good business to the owner to make him able
to buy more good jars. When the ritual ends, the family thanks
relatives and neighbors, from far and near, for attending the event
and invites them to stay for dinner and drink ceremonial wine.
To preserve and promote the cultural value of che, Dak Lak
Museum has collected and introduced the collection of che of the E
De people. In addition to nearly 60 pieces of che arranged
according to the traditional layout, there are many pictures,
documents, information excerpts and legends about che here.
Sophisticated modern graphical methods are used to introduce E
De cultural embodiments translated into these popular items.n

According to Ms. Hoang Thi Nhat,
Deputy Director of Dak Lak Museum,
in all rituals of E De people, che - a big
jar made from clay - is an indispensable artifact.
In particular, the wine jar is an important
offering in this sacred and solemn event. A big
ceremony requires a full set of precious che,
according to the custom.
The E De people divide che into four main
types, ranked by the order of preciousness: Che
Tuk, Che Tang, Che Ba and Che Bo. There are
also other types of che like Che Jan, Che Due and
Che Kriak. Che is called differently by ethnic
groups, depending on their culture.
However, at present, due to various reasons,
che worshipping is fading among ethnic groups
in the Central Highlands, including E De people.
The Che worship restoration of the E De has
raised the awareness of preserving and
promoting the traditional culture of the Ede
people in particular and the Central Highlands
in general.
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